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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,
διοργανώνει εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Μουσική
Αγωγή Βρεφών και Νηπίων» διάρκειας 180 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί
εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης:

Διάρκεια: 180 ώρες / 4 μήνες
Κόστος:    200 Ευρώ

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Επιστημονικά Υπεύθυνη:  Λήδα Στάμου Καθηγήτρια - Τμήμα Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μουσικούς, μουσικοπαιδαγωγούς, απόφοιτους
και φοιτητές / σπουδαστές πανεπιστημιακών μουσικών τμημάτων, ωδείων και
μουσικών σχολών, απόφοιτους και φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων.  
 Τμημάτων βρεφονηπιοκομίας και άλλων σχολών αγωγής και εκπαίδευσης.
Εργαζόμενους σε ωδεία, μουσικές σχολές και κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών. Νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους και γενικότερα σε
εκπαιδευτικούς ή μουσικούς που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τη
μουσική εκπαίδευση βρεφών και νηπίων. Επίσης σε άτομα που ενδιαφέρονται
να καταρτιστούν θεωρητικά και να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες
στον κλάδο της βρεφικής και προσχολικής μουσικής εκπαίδευσης.
 Όπως επίσης απευθύνετε σε γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους.



Κ .Ε .ΔΙ .ΒΙ .Μ .  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  |  ΣΕΛ .  3

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικής κατάρτισης και  η
εξειδίκευση των συμμετεχόντων στον κλάδο της βρεφικής και προσχολικής
μουσικής απασχόλησης και αγωγής, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα
εφόδια για τον άρτιο σχεδιασμό  μουσικών δράσεων και την αποτελεσματική
χρήση και διδασκαλία της μουσικής με βρέφη και νήπια.  Επιπλέον, μέσα από την
εκπαίδευση σε καλές πρακτικές και πρότυπες προσεγγίσεις στη μουσική
απασχόληση κι εκπαίδευση βρεφών και νηπίων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
αποσκοπεί στην ενίσχυση των μουσικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων των
συμμετεχόντων, καθώς και στην επαφή τους με αναπτυξιακά κατάλληλο
ρεπερτόριο και μουσικοπαιδαγωγικό υλικό. 

 Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικής κατάρτισης και η
εξειδίκευση των συμμετεχόντων στον κλάδο της βρεφικής και προσχολικής
μουσικής απασχόλησης και αγωγής, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα
εφόδια για τον άρτιο σχεδιασμό μουσικών δράσεων και την αποτελεσματική
χρήση και διδασκαλία της μουσικής με βρέφη και νήπια. Επιπλέον, μέσα από την
εκπαίδευση σε καλές πρακτικές και πρότυπες προσεγγίσεις στη μουσική
απασχόληση κι εκπαίδευση βρεφών και νηπίων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
αποσκοπεί στην ενίσχυση των μουσικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων των
συμμετεχόντων, καθώς και στην επαφή τους με αναπτυξιακά κατάλληλο
ρεπερτόριο και μουσικοπαιδαγωγικό υλικό. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

• Η κατανόηση της σπουδαιότητας της μουσικής ενασχόλησης και αγωγής κατά τη
βρεφική και νηπιακή ηλικία. 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Η εξοικείωση με θεμελιώδεις αρχές και βασικές μουσικοπαιδαγωγικές
προσεγγίσεις που σχετίζονται με τη διδασκαλία βρεφών και νηπίων.

• Η εξοικείωση με αναπτυξιακά κατάλληλο ρεπερτόριο, μουσικό και
παιδαγωγικό υλικό για τη μουσική απασχόληση, ανάπτυξη και διδασκαλία
βρεφών και νηπίων.

• Η μελέτη και κατανόηση καλών πρακτικών που διέπουν τη μουσική
απασχόληση και διδασκαλία βρεφών και νηπίων. 

• Η παροχή καθοδήγησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση  πρότυπων
μουσικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε βρέφη και νήπια.

• Η παροχή εφοδίων για τη βελτιστοποίηση της διδασκαλίας στο πλαίσιο της
βρεφικής και προσχολικής μουσικής εκπαίδευσης.

• Η ενίσχυση της ανάπτυξης των απαραίτητων δεξιοτήτων των συμμετεχόντων,
έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν υψηλής παιδαγωγικής και μουσικής
ποιότητας δράσεις που θα συμβάλλουν στη  μουσική ανάπτυξη βρεφών και
νηπίων.

• Η εξοικείωση με ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τον ρόλο της μουσικής στη
ζωή και τη μουσική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη
βρεφών και νηπίων

• Η κατανόηση των σταδίων μουσικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους:

 (1) εμπλέκονται ή προτίθενται να εμπλακούν στον τομέα της βρεφικής και
προσχολικής εκπαίδευσης ή μουσικής αγωγής,

 (2) απασχολούνται επαγγελματικά σε δομές βρεφικής/προσχολικής
εκπαίδευσης, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ωδεία, μουσικές
σχολές κ.α, 

(3) ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άρτια θεωρητική κατάρτιση και
εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με τον ρόλο της μουσικής στην ανάπτυξη και
εκπαίδευση βρεφών και νηπίων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 Προαπαιτούμενες γνώσεις - προσόντα- εφόδια :

α) Βασικό επίπεδο μουσικών γνώσεων/ικανοτήτων (βασικές γνώσεις θεωρίας
μουσικής και ικανότητα για σωστό τονικά τραγούδι)

β) Ικανοποιητική κατανόηση της αγγλικής γλώσσας: το εκπαιδευτικό υλικό του
προγράμματος θα διατίθεται στην ελληνική γλώσσα, ωστόσο κάποια από τα
άρθρα που θα συνοδεύουν τις διδακτικές σημειώσεις δύναται να είναι στην
αγγλική γλώσσα. 

γ) Πρόσβαση στο διαδίκτυο και βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (χρήση απλού
φυλλομετρητή π.χ.  Chrome, Firefox, InternetExplorer).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε
αξιολόγηση με εργασία στο τέλος του προγράμματος.

 Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες
Πιστοποιητικό, διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το  πρόγραμμα  υλοποιείται  μέσω  μεθόδων  εξ  αποστάσεως  ασύγχρονης
εκπαίδευσης  (e-Learning)  κατά  το  μεγαλύτερο  ποσοστό ,  όπου  δεν
απαιτείται  η  ταυτόχρονη  συμμετοχή  εκπαιδευτή  –  εκπαιδευόμενου .  

Ωστόσο  θα  διενεργηθούν  και  δύο  μαθήματα  (6  ώρες)  με  τη  μέθοδο  της
σύγχρονης  εξ’  αποστάσεως  εκπαίδευσης  (τηλεδιάσκεψη) .

 Η  διάθεση  του  εκπαιδευτικού  υλικού  και  η  συνεργασία   εκπαιδευτή  –

εκπαιδευόμενου  διενεργείται  μέσω  διαδικτυακής  πλατφόρμας  με
χρήση  απλού  φυλλομετρητή  (Chrome,  Firefox,  InternetExplorerκλπ) .  

Λήδα  Στάμου  Καθηγήτρια  -  Τμήμα  Μουσικής  Επιστήμης  και  Τέχνης ,
Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας  

Η  εισηγήτρια  του  προγράμματος  είναι  μέλος  του  Διδακτικού  και
Επιστημονικού  Προσωπικού  (Δ .Ε .Π .)  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας
με  πολύχρονη  εμπειρία ,  αλλά  και  εξειδικευμένη  θεωρητική  γνώση :

Επιστημονικά  Υπεύθυνη :  

Ραφαέλα  Τρούλου ,   Υποψήφια  Διδάκτωρ  –  Μουσικός  /

Μουσικοπαιδαγωγός

Συνεργάτιδα  και  Εκπαιδεύτρια  Προγράμματος :
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ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1)    Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση
25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο
μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η
έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή
τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με
καμία άλλη έκπτωση.
2)    Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με
εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση
5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι
εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν
εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους
άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την
εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να
συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις
επόμενες ειδικές κατηγορίες.
Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων
Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες
εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.
1)    Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2)    Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο
Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
3)   Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.

4)   Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

5) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
6)    Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας
σε ισχύ.
Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των

επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων,

ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει

στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα

και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο

αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την

έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε

περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη

επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των

υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της

χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να

απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική

διαφορά.

 Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα

ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών

προσφορών επί των αρχικών τιμών των

διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος

Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη

ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν

τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/ες.
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 200€  και η καταβολή του ποσού θα γίνει
εφάπαξ.

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα  απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω
τριών βημάτων.

ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας 

(kedivim.uom.gr) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ

 ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.

1.       Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και
αντίστοιχα για τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος
που φοιτούν.
2.       Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
3.       Πρωτότυπο ή σε (επικυρωμένο) αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που
εμπίπτουν στην εκπτωτική πολιτική.

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:

·         Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
kedivim@uom.edu.gr 

ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων (υπάρχει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση μετά την
αίτηση)


