
 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΧΤΦΙΚΗ & 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 

Επιστημονικά Τπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης,  

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΕΣΗΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕ ΣΙΣΛΟ:  

«Έμφυλη και σεξουαλική Σαυτότητα» (600ωρών) 
 

Σα Προγράμματα Χυχικής και Κοινοτικής Τγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: Έμφυλη και σεξουαλική ταυτότητα/ Gender and 

sexual identity, διάρκειας 600 ωρών. 

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Έναρξη μαθημάτων: 20/06/2020 

Λήξη μαθημάτων: 20/06/2021 

Δίδακτρα: 450 ευρώ, σε 2 δόσεις 

Εγγραφές έως: 19/06/2020 

Πληροφορίες:Ιστότοποι:Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr  

                         Σηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00) 

                         Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr 

                         grammateiappy@aegean.gr 

 

ύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=357 
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Σο πρόγραμμα προσφέρεται είτε  

Α. ΔΩΡΕΑΝ για όσους το επιλέξουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ για τη γνώση ΦΨΡΙ ΒΕΒΑΙΨΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  

ΕΙΣΕ  

Β. ΜΕ ΕΣΗΙΑ ΔΙΔΑΚΣΡΑ 450 ευρώ (με δόσεις) για όσους επιθυμούν:  

- Να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

που καθιστά το σεμινάριο Μοριοδοτούμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η 

βεβαίωση δίνεται κατόπιν επιτυχών εξετάσεων σε ένα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών στο τέλος του Προγράμματος.  

- Να έχουν προνομιακή πρόσβαση στην πλατφόρμα Google Classroom αντί 

εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, εμπλουτισμένο ψηφιακό υλικό και μέντορα 

καθηγητή.  

- Να πάρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET . 

- Να διανθίσουν την ασύγχρονη διδασκαλία με live video ή σύγχρονες συνεδρίες με 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας στο eClass, στο Google Meet, στο Webex, στο Zoom ή 

στο Facebook Rooms. Οι σύγχρονες συνεδρίες είναι βιωματικές και δίνουν έμφαση στις 

πρακτικές εφαρμογές των θεωριών. 

- Να αποκτήσουν μελλοντική έκπτωση 50% σε ένα ακόμη ετήσιο σεμινάριο των 

Προγραμμάτων Χυχικής Τγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την οποία μπορούν να 

μεταφέρουν σε πρόσωπο της επιλογής τους, εάν το επιθυμούν.  

- Να αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν κόσμο προνομίων και πολλαπλασιαστικών 

παροχών από συνεργάτες των Προγραμμάτων Χυχικής Τγείας (δωρεάν σεμινάρια).  

- Να απολαμβάνουν εκπτώσεων σε όλες τις δράσεις των Προγραμμάτων Χυχικής 

Τγείας, όπως συνέδρια, θερινά σχολεία, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.  

 

Σο πρόγραμμα προσφέρεται ΔΨΡΕΑΝ για όσους επιθυμούν:  

-Να μελετήσουν μόνοι τους δομημένο επιστημονικό υλικό αποκλειστικά για τη γνώση.  

-Να αυτοαξιολογηθουν με ερωτήσεις κριτικής ανάλυσης.  

-Να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσιμες για την προσωπική τους ανάπτυξη. 

 

ΣΟ ΔΨΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ Ε ΟΟΤ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΨΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΜΕΛΕΣΟΤΝ ΜΟΝΟΙ ΣΟΤ  

 

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ΚΑΛΕΙΣΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΣΕ ΑΝΑΜΕΑ ΣΟ ΔΨΡΕΑΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΔΑΚΣΡΑ  

 

ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΜΕΣΑΠΗΔΗΕΣΕ ΑΠΟ ΣΟ ΔΨΡΕΑΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΔΑΚΣΡΑ ΜΕΑ 

ΣΟΝ ΠΡΨΣΟ ΜΗΝΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
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Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ 

Σο πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν 

να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να 

ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό 

περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη 

φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων 

των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, 

ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να 

διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της 

συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο 

σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό 

πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Οι επιμορφούμενοι του προγράμματος της Έμφυλης και σεξουαλικής ταυτότητας θα 

ενταχθούνστον τομέα της κοινωνιολογίας του φύλου. κοπός του προγράμματος είναι 

να παρουσιάσει διεξοδικά και εμπεριστατωμένα τους ορισμούς, τους παράγοντες 

διαμόρφωσης της έμφυλης και σεξουαλικής ταυτότητας. Έμφαση δίνεται στις θεωρίες 

του φύλου και της σεξουαλικότητας και στην ανάπτυξη της ταυτότητας φύλου, στο 

πλαίσιο του οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται τομείς 

όπως δημόσια υγεία, εγκληματικότητα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΣ+ άτομα.  

Σο πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν 

να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να 

ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό 

περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη 

φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων 

των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, 

ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να 

διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της 

συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο 

σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό 

πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. 

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕΠΟΤ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΤΝΣΑΙ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΟΤ 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση: 
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 Να κατανοούν τις έννοιες που αφορούν την έμφυλη ταυτότητα του ατόμου 

 Να αναγνωρίζουν τις βασικές  συναισθηματικές τους διαταραχές και να 

γνωρίζουν την ενδεικνυόμενη διαχείριση και αντιμετώπισή τους 

 Να κατανοούν το ρόλο της οικογένειας και του σχολείου στην ενίσχυση της 

ταυτότητας φύλου και της σεξουαλικής ταυτότητας του παιδιού 

 Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν αποκλίνουσες συμπεριφορές και να 

συμβάλουν ουσιαστικά στη διαχείριση προβλημάτων που επιφέρουν 

 Να γνωρίζουν τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της κοινωνιολογίας του φύλου 

 Να εφαρμόσουν βασικές δεξιότητες διαχείρισης ψυχοσυναισθηματικών και 

ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδιών και εφήβων στο οικογενειακό, σχολικό 

ή/και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

Σο παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12) διδακτικές 

μηνιαίες ενότητες. Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή 

διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία 

δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των 

διδασκόντων. Οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το 

προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΡΦΗ -ΣΕΛΟ) 

Σο πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.  

Έναρξη μαθημάτων: 20/06/2020 

Λήξη μαθημάτων: 20/06/2021 

ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Δεν περιλαμβάνει κάποια εξέταση, παρά μόνο πλούσιο  πρωτότυπο και συναφές 

ψηφιακό υλικό για προσωπική μελέτη. Σο δωρεάν πρόγραμμα οργανώνεται για 

τη γνώση και ΔΕΝ χορηγεί κάποια βεβαίωση 

2. ε περίπτωση που οι επιμορφούμενοι  αποφασίσουν να εξεταστούν για να 

αποκτήσουν το πιστοποιητικό του Κεδιβιμ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τις 

αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες πρέπει:  
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Να συμπληρώνουν ένα τεστ με ερωτήσεις  πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε 

ενότητας.Σα εξέταστρα για τα παραπάνω καθορίζονται σε 450 ευρώ σε δυο 

δόσεις.  

 

ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΕΙ  

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 

ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet). 

Σα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν 

από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:  

•  Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

•  Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου. 

• Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη 

γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση. 

 

Σο Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής 

αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων. 

ΔΙΔΑΚΣΡΑ/ΔΟΕΙ 

Σο κόστος του σεμιναρίου είναι 450 ευρώ συνολικά τα οποία καταβάλλονται ως εξής:  

-1η δόση εγγραφής: 225,00 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 19 Ιουνίου 2020 

(Η πρώτη δόση κατοχυρώνει και την εγγραφή σας) 

-2η δόση: 225,00, πληρωτέα μέχρι 19 επτεμβρίου 2020 

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο/η επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και 

ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο. 

ΕΝΟΣΗΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Σο πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

Διδακτική Ενότητα  1  

Σίηλορ: Εννοιολογικοί πποζδιοπιζμοί 
 

Περιγραφή 

Η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία όπως και άλλες επιστήμες έχουν να παρουσιάσουν 

έως σήμερα μια πληθώρα επιστημονικών μελετών και ερευνών αναφορικά με το φύλο, 

που αναδεικνύουν τόσο το διεπιστημονικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου θέματος όσο 

και την ποικιλία των θεωρητικών προσεγγίσεων που επιχειρούν να το ερμηνεύσουν. Η 

συγκεκριμένη διδακτική ενότητα περιλαμβάνει ορισμούς που επικρατούν στην 

https://www.iky.gr/el/ecvet
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επιστημονική κοινότητα σε σχέση με την έμφυλη και σεξουαλική ταυτότητα του ατόμου. 

Αναλυτικότερα θα εξεταστούν οι ορισμοί, κοινωνικό και βιολογικό φύλο, έμφυλη και 

σεξουαλική ταυτότητα, θα αναφερθεί το Νομοσχέδιο για την αναγνώριση ταυτότητας 

φύλου και θα αναλυθεί ο όρος διεμφυλικότητα. 

Διδακτική Ενότητα  2 

Σίηλορ: Παπάγονηερ διαμόπθυζηρ ηηρ έμθςληρ και ηηρ ζεξοςαλικήρ 
ηαςηόηηηαρ 
 

Περιγραφή 

Όλες οι κοινωνιολογικές προσεγγίσεις επισημαίνουν το ρόλο της κοινωνικοποίησης 
στη διαμόρφωση της ε ́μφυλης ταυτότητας και της έκφρασης φύλου. Όλοι οι φορείς 

κοινωνικοποίησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης, η οικογένεια και το σχολείο, ωστόσο, έχουν καθοριστικό ρόλο. 

Επίσης, το παιχνίδι, ως βασική παιδική δραστηριότητα , συμβάλλει και αυτό στη 
διαμόρφωση της ε ́μφυλης ταυτότητας του παιδιού . Η διαμόρφωση της ε ́μφυλης 

ταυτότητας αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία ξεκινά πριν από τη γέννηση 

του παιδιού.  

τη δεύτερη διδακτική ενότητα θα αναλύσουμε όλους τους φορείς κοινωνικοποίησης, 

που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας, τις κοινωνιολογικές 

θεωρίες του φύλου, και θα εστιάσουμε στη θεωρία της JudithButler για την επιτέλεση 

φύλου. Σέλος, θα παρουσιάσουμε σχετικές έρευνες για τη βιολογία της ομοφυλοφιλίας.  

Διδακτική Ενότητα  3 

Σίηλορ: Αναγνώπιζη και διασείπιζη ηηρ έκθπαζηρ θύλος (coming out) 
 

Περιγραφή 

Η άρνηση, αποθάρρυνση, ή και η απαγόρευση σε ΛΟΑΣΚΙ+ παιδιά να μιλήσουν για τις 

σχετικές σκέψεις, τα συναισθήματά τους και να εκφράσουν την ταυτότητά τους.  

Διδακτική Ενότητα  4 

Σίηλορ: ΛΟΑΣ+ και ςγεία 
 

Περιγραφή 

Σα ΛΟΑΣ+ άτομα αντιμετωπίζουν ανισότητες ακόμη και στη δημόσια υγεία.την χώρα 

μας, για όσα τρανς πρόσωπα είναι ασφαλισμένα, είναι δυνατή η πρόσβαση στην 

ορμονοληψία, μέσω της ασφάλειάς τους. Ψστόσο, λόγω των αποκλεισμών που 

υφίστανται οι τρανς άνθρωποι στο χώρο της εργασίας, που έχει ως αποτέλεσμα 

αρκετοί/ές από αυτούς να είναι ανασφάλιστες/οι, δεν έχουν πρόσβαση όλες και όλοι. 

Επιπλέον, στην Ελλάδα οι επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου δε 

χρηματοδοτούνται από τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό εμφανώς αντιτίθεται στα 

πρότυπα που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Ακόμη, οι εμπειρίες των διεμφυλικών ατόμων με το σύστημα υγείας είναι συχνά 

αρνητικές, ειδικά με ανεπαρκώς πληροφορημένους εργαζομένους στο σύστημα υγείας, 

συχνά προκατειλημμένους και αγενείς απέναντι στους ασθενείς, όπως για παράδειγμα 
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όταν αναφέρονται στον ασθενή τους, χρησιμοποιώντας το μη επιθυμητό φύλο. 

Τπάρχουν πολλές τέτοιες αναφορές στην Ελλάδα. Επίσης, οι τρανς, όταν 

προσφεύγουν σε νοσοκομειακή περίθαλψη, καταχωρούνται με το ανατομικό τους 

φύλο και εισάγονται σε θαλάμους σύμφωνα με αυτό. Σούτο συνεπάγεται ανοίκειες 

συμπεριφορές και παρενοχλήσεις είτε από λειτουργούς υγείας, είτε από άλλους/ες 

ασθενείς και επισκέπτες. 

Διδακτική Ενότητα  5 

Σίηλορ: Έμφυλη βία 
 

Περιγραφή 

την ενότητα γίνεται παρουσίαση του ορισμού , των μορφών , ερευνών που αφορούν 
την έμφυλη βία στο σχολείο και στο εργασιακό περιβάλλον . Η ε ́μφυλη βία είναι μια 

κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με διάφορες σοβαρές επιπτώσεις 

στην ευρύτερη ζωή μιας κοινότητας και ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων στη σωματική , 

σεξουαλική, αναπαραγωγική και ψυχική ζωή όλων των εμπλεκομένων , είτε αφορά τους 
άνδρες, είτε τις γυναίκες . Η ε ́μφυλη βία είναι ένας γενικός όρος, που αφορά κάθε 

διάκριση ή βλαπτική συμπεριφορά, που στρέφεται εναντίον τόσο των γυναικών, όσο 

και των ανδρών, εξαιτίας του κοινωνικού τους φύλου ή σεξουαλικού τους 

προσανατολισμού και πλήττει περισσότερο τις γυναίκες και τα κορίτσια, λόγω της 

υποδεέστερης θέσης τους στην κοινωνία. Υορείς εκδήλωσης της βίας μπορεί να είναι 

μέλη της οικογένειας ή της κοινότητας , καθώς και άτομα που ενεργούν «εκ μέρους » 
πολιτισμικών, θρησκευτικών η ́ κρατικών θεσμών. ύμφωνα με τη κλα ́βου (2008: 43), 

έμφυλη βία ορίζεται η βία, που ασκείται στις γυναίκες από το σύντροφο τους και μπορεί 

να ονομαστεί και ενδοοικογενειακή και κρυφή βία. 

Διδακτική Ενότητα  6 

Σίηλορ: Ρηηοπική μίζοςρ  
 

Περιγραφή 

Ρητορική μίσους είναι η ομιλία που προσβάλλει ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση 

χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία, η φυλή, η αναπηρία 

ή σεξουαλικός προσανατολισμός του. Η ρητορική μίσους μπορεί να προκαλέσει 

άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην ψυχολογική ευεξία των ατόμων, βραχυπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα. Σα θύματα της ρητορικής μίσους μπορεί να παρουσιάζουν 

χαμηλή αυτοεκτίμηση, μπορεί να αισθάνονται μοναξιά, αισθήματα φόβου και 

ανασφάλειας. Παραβιάζεται και η ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους.  

Διδακτική Ενότητα  7 

Σίηλορ: Ομοθοβικόρ και ηπανζθοβικόρ εκθοβιζμόρ ζηο ζσολείο και 
ΛΟΑΣ+ μαθηηέρ 
 

Περιγραφή 
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Ο ομοφοβικός και τρανσφοβικός εκφοβισμός γίνεται όλο και πιο ορατός στα σχολεία 

και τόσο το προσωπικό του σχολείου, όσο και τα παιδιά, συχνά γίνονται μάρτυρες 

περιστατικών εκφοβισμού βάσει διαφορετικής σεξουαλικής ταυτότητας και ταυτότητας 

φύλου.  Οι επαγγελματίες αναφέρουν, ότι αδυνατούν να καταπολεμήσουν την 

ομοφοβική και την τρανσφοβική εκφοβιστική συμπεριφορά,  στο πλαίσιο της σχολικής 

κοινότητας. Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τον ομοφοβικό και τρανσφοβικό εκφοβισμό στο σχολικό 

περιβάλλον και στην ενίσχυση της πρόληψης και καταπολέμησης ομοφοβικών και 

τρανσφοβικών συμπεριφορών, καθώς και διακρίσεων,  που αναπαράγονται στη βάση 

της ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού. 

Διδακτική Ενότητα  8 

Σίηλορ: Ομοθοβικόρ ηλεκηπονικόρ εκθοβιζμόρ και ΛΟΑΣ+ άηομα 
 

Περιγραφή 

τη παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε την έννοια του  ηλεκτρονικού εκφοβισμού ΛΟΑΣ+ 

ατόμων, που συμβαίνει,  όταν το θύμα της αρνητικής συμπεριφοράς είναι ΛΟΑΣΙ+ 

άτομο, ή η ΛΟΑΣ+ κοινότητα γενικότερα. Μπορεί επίσης να εκδηλωθεί, όταν το θύμα 

απλά θεωρείται ΛΟΑΣ+, χωρίς κατ‟ ανάγκη να είναι. Με άλλα λόγια, ο κύριος λόγος της 

παρενόχλησης είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η έμφυλη ταυτότητα του 

θύματος. Θα αναλυθούν επίσης οι μορφές που συναντάμε, θα αναφερθούν κάποια 

παραδείγματα ηλεκτρονικού εκφοβισμού ΛΟΑΣ+ ατόμων και τέλος θα συζητηθούν 

τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου. 

Διδακτική Ενότητα  9 

Σίηλορ: Δεξιόηηηερ διασείπιζηρ πεπιζηαηικών ομοθοβικού και 
ηπανζθοβικού εκθοβιζμού  
 

Περιγραφή 

τόχος του μαθήματος είναι να καταστούν οι επιμορφούμενοι ικανοί στο να 

διαχειρίζονται περιστατικά ομοφοβικού ή τρανσφοβικού εκφοβισμού και στο σχολικό 

περιβάλλον. 

Διδακτική Ενότητα  10 

Σίηλορ: Ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού. ςμπεπίλητη ζηο ζσολείο 
 

Περιγραφή 

την Ελλάδα, τα ΛΟΑΣ+ άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα στο ενδοσχολικό και 

ενδοπανεπιστημιακό περιβάλλον. Αφενός η ελλιπής ενημέρωση και αφετέρου η 

απουσία του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου δημιουργούν ένα κλίμα εχθρικό 

απέναντί τους. Σο σχολείο δεν είναι προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει την 

«ετερότητα». Οι εκπαιδευτικοί συχνά δε διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για το θέμα 

της έμφυλης ταυτότητας για να μπορέσουν να στηρίξουν τα άτομα ως προς την 

έκφραση τους.  
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Διδακτική Ενότητα  11 

Σίηλορ: ςμβοςλεςηική γονέυν και ςποζηηπικηικό πεπιβάλλον.  
 

Περιγραφή 

Η γονεϊκή αποδοχή της ΛΟΑΣ+ κοινότητας είναι σημαντική για τα άτομα. Η προσδοκία 

του γονιού εμφανίζεται πριν τη γέννηση του παιδιού. Από τη στιγμή που την  

φαντάζονται και το περιεχόμενο αυτής της φαντασίωσης εμπλέκεται στην παιδαγωγική, 

που θα ακολουθήσουν αργότερα,  με βάση το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο του 

ατόμου.  

Διδακτική Ενότητα  12 

Σίηλορ: Ειζαγυγή ζηη Μεθοδολογία Έπεςναρ ηυν Κοινυνικών 
Επιζηημών 
 

Περιγραφή 

Σο μάθημα φέρει εισαγωγικό χαρακτήρα στη μελέτη των δύο ρευμάτων ερευνητικής 

μεθοδολογίας, που έχουν κυριαρχήσει στις κοινωνικές επιστήμες. Μετά το πέρας αυτού, 

οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη 

διαφοροποίηση της ποσοτικής στρατηγικής έρευνας από την ποιοτική στρατηγική στη 

βάση τριών κεντρικών σημείων: α. τη σχέση μεταξύ θεωρίας και έρευνας, β. τα 

επιστημολογικά ζητήματα και γ. τα οντολογικά ζητήματα, όπως αυτά ανακύπτουν στη 

μελέτη του κοινωνικού κόσμου. 

 

ΕΓΓΡΑΥΗ / ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας: 

Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας 

χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. 

Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που 

ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580 

και 2251036520 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά να στείλετε 

μέιλ στο ppy@aegean.gr, δηλώνοντας το.  

 

 

Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής 

κάρτας 

Βήμα 1ο 

υμπληρώστε την παρακάτω αίτηση 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=357 

Οδηγίες: 

mailto:ppy@aegean.gr
https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=357
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Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία. 

την επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε. 

το πεδίο “Αριθμός Υορολογικού Μητρώου υμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΥΜ σας 

 

Βήμα 2ο 

 το πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη 

παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο) 

 Σο πεδίο 2 „Σρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Φρεωστική Κάρτα 

 Σο πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για 

να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.  

 τη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha 

Bank. 

υμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή 

 

 

 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από 

αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή 

διδάκτρων.  

Σα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες. 

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. ε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα 

πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των 

σπουδών.  

ΠΡΟΟΦΗ:  

1. Σα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν 

πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή 

της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη 

αλλαγή. 
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2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σα e-mail που 

είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και 

grammateiappy@aegean.gr Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει 

απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o 

μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου(πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 

1011003202009032021).Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.  

 

3. Σο πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα των διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

4. Σα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά 

Βίου Μάθησης. υνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) 

και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των 

ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα 

σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.  

 

5. Σο Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της 

προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν 

είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να 

ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

 

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της 

διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και 

διαφημιστικούς σκοπούς. 

 

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των 

κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του 

Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα 

Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.  

 

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το 

πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων. 

 

10. Σο Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα 

πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου 

προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές 

κυρώσεις. 

 

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να 

αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες 

ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης 

και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Σα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται 

μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες. 

 

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας 

θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ 

άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των 

επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν 

από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των 

προγραμμάτων.  Σο Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση 

οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.  

 

mailto:ppy@aegean.gr
mailto:grafeioppy@aegean.gr
mailto:grammateiappy@aegean.gr
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13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά 

καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή 

διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης. 

 

14. Σα Προγράμματα Χυχικής και Κοινοτικής Τγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε 

πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, 

αρκεί: 

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας. 

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων. 

 

ΤΝΔΕΜΟΙ ΕΓΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ύνδεσμος Εγγραφής/πληρωμών: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=357 

 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=357

