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Κέντρο Επιμόρφωσης & 
Δια Βίου Μάθησης 

 απευθύνεται  σε:  

 Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικο-
τήτων και  των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρο-
νται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελε-
χών της εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μο-
νάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευ-
θυντές Εκπαίδευσης, κλπ.) ή εργάζονται ήδη 
σε  αυτές τις θέσεις. 

 Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να 
ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευ-
τικού 

 Σε όσους αναπληρωτές θέλουν μόρια για το σύ-
στημα διορισμών 

 Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυ-
χολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους σχο-
λών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών 

 Σε όσους θέλουν να εργαστούν σε ΔΥΕΠ και δο-
μές προσφύγων και να προσεγγίσουν μαθησιακά 
εις βάθος την ένταξη μαθητών α-
πό διαφοροποιημένα πολιτισμικά σχολικά περι-
βάλλοντα. 

Διάρκεια 410 ώρες 
9/μηνο 

30 ECTS 

Ετήσιο 9/μηνο  σεμινάριο 
Πιστοποιητικό  Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Σύγχρονη & ασύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση (e-learning) 

Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση 

Δημιουργική 
Μάθηση & 

Νέες Τεχνολογίες 

 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτι-κών 

(ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)

 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών 

εκπαίδευσης (Nόμος 4823/2021, ΦΕΚ A 136 
-03.08.2021, Άρθρο.33, παρ.2, περ.ββ’)

 1 Μόριο σε υποψήφιους Διευθυντές και Υπο-

διευθυντές (Nόμος 4823/2021, ΦΕΚ A 136 
-03.08.2021, Άρθρο.33, παρ.2, περ.ββ’)

 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

 Πιθανό συνεκτιμώμενο κριτήριο ή μοριοδοτού-

μενο κριτήριο ή κριτήριο ένταξης εφόσον και εάν 

ανοίξουν πίνακες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

παίρνοντας υπόψη τι συνέβη στην ΕΑΕ

Μοριοδότηση 

Έναρξη νέου κύκλου  

Το ετήσιο 9/μηνο  σεμινάριο  

Μοριοδότηση 



Αντικείμενο 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε να καλύψει 
τις προϋποθέσεις εκείνες με τις οποίες η δη-
μιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
παρέχει μαθησιακές συνθήκες που δημιουρ-
γούν προϋποθέσεις διαπολιτισμικής επικοινω-
νίας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση διαπολι-
τισμικής συνείδησης. Επιχειρεί μια διαπολιτι-
σμική προσέγγιση στην εκπαίδευση με κύρια 
συνιστώσα τις δυνατότητες που παρέχουν οι 
νέες τεχνολογίες, υπό το πρίσμα της δημιουργι-
κής σκέψης. 

Στόχος είναι η επιμόρφωση συντελεστών του 
εκπαιδευτικού έργου σε θέματα διαπολιτισμι-
κής εκπαίδευσης, ώστε να τους καταστήσουν 
ικανούς στο να διαχειριστούν το πολυπολιτισμι-
κό φαινόμενο στο πλαίσιο ενός αποδεκτού δεο-
ντολογικού φάσματος, μέσα από το οποίο θα 
προκύπτουν πραξιακές διαστάσεις, αξιοποιώ-
ντας σ’ αυτό τον ορίζοντα τα ψηφιακά μέσα.    

Με την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμ-
ματος, μεταξύ άλλων, επιδιώκεται ο επιμορ-
φούμενος/ η  επιμορφούμενη: 

 Να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τη διαφο-
ρετικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Να διακρίνει την ενταξιακή/αφομοιωτική 
από την συμπεριληπτική προσέγγιση και να 
κατανοεί την αναγκαιότητά της. 

 Με τη δράση του να συμβάλλει στην απαι-
τούμενη αναδιάρθρωση του πολιτισμικού 
και πολιτικού συγκείμενου της εκπαίδευ-
σης. 

 Να συμβάλλει στη δημιουργία συμπεριλη-
πτικής σχολικής κουλτούρας. 

 Να είναι σε θέση να ευαισθητοποιήσει την 
κοινότητα του σχολείου απέναντι στην ετε-
ρότητα, την αποδοχή και το σεβασμό του 
διαφορετικού. 

 Να αναπτύσσει και να εφαρμόζει κατάλλη-
λες παιδαγωγικές πρακτικές παιδοκεντρι-
κού χαρακτήρα. 

 Να συνθέτει και να υλοποιεί δημιουργικές 
πρακτικές μάθησης.  

 Να σχεδιάζει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα με νόημα και σκοπό. 

 Να ενεργοποιεί και να υποστηρίζει τη μέ-
θοδο της κοινωνικής δράσης. 

 Να γνωρίζει τη χρήση εργαλείων ψηφιακών 
μέσων καθώς και τρόπους αξιοποίησής 
τους για την επίτευξη των παραπάνω στό-
χων. 

Στόχοι 

Ο διαρκώς διογκούμενος βαθμός πολιτισμικής 
πολλαπλότητας της ελληνικής κοινωνίας καθιστά 
καίρια την καλλιέργεια πολιτών οι οποίοι θα 
συμβίωναν δημιουργικά με άτομα ετερογενών 
πολιτισμικών αναφορών. Οι θεσμοί της εκπαί-
δευσης καλούνται να υπερβούν τον μονοδιάστα-
το πολιτισμικό τους χαρακτήρα, να διαμορφώ-
σουν συνθήκες που θα ενισχύουν την αποδοχή 
της ετερότητας και την αμοιβαία αλληλεπίδραση 
σε ένα πλαίσιο πολιτισμικού πλουραλισμού. Πα-
ράλληλα, η ραγδαία διάδοση της τεχνολογίας 
και οι προοπτικές ενσωμάτωσής της στη μαθη-
σιακή διαδικασία, δημιουργούν νέες συνθήκες 
πρόσφορες σε καινοτομίες που φέρουν τη δυνα-
μική να επαναπροσδιορίσουν και να εξελίξουν 
την εκπαιδευτική διαδικασία.  
Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος οι νέες 
τεχνολογίες αντιμετωπίζονται ως ο δίαυλος, η 
δημιουργική αξιοποίηση του οποίου συμβάλλει 
στην ανάπτυξη διαπολιτισμικά ικανών πολιτών. 
Με δεδομένο ότι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας 
στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μεταρ-
ρυθμιστικό παράγοντα, επιδιώκεται η επίτευξη 
της απαιτούμενης για τη διαπολιτισμική αγωγή, 
μεταρρύθμιση της λογικής του εκπαιδευτικού 
συστήματος, μέσα από την αξιοποίηση της τε-
χνολογίας.  
Εφαρμόζεται ένα υβριδικό μοντέλο αφενός σύγ-
χρονης και αφετέρου ασύγχρονης, εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης με σεμινάρια, τηλεδιάσκε-
ψη, ασύγχρονη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
παρουσιάσεις, Webinars, βιντεοσκοπημένες δια-
λέξεις, εκπαιδευτικά video, σχετικά άρθρα για 
μελέτη, προτεινόμενη βιβλιογραφία για μελέτη, 
μελέτη εκπαιδευτικών sites, εκπόνηση εργα-
σιών, κατάρτιση σχεδίων διδασκαλίας, σεναρίων 
και projects.  

Αποτελέσματα 

Επιπλέον Μοριοδότηση –  Αξιοποίηση  
 

Για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στις Σχολές Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ – σε ειδικότητες αντίστοι-
χης με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 
Για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στις Δημόσιες Σχολές 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 
193) – σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολι-
τισμική Εκπαίδευση. 
Για Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φιλολόγους, Ψυχολόγους 
κλπ. του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
3915/192/15.04.2016 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης 
έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος 
υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευ-
των ανηλίκων». 
Από Δήμους, ΜΚΟ και συναφείς δομές στην εκπαίδευση 
παλιννοστούντων και μεταναστών. 




