
  
 

 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
Το Πρόγραµµα Διά βίου Μάθησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου αξιοποιώντας και 
διευρύνοντας τη βραβευµένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εµπειρία και τεχνογνωσία του  
στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών προγραµµάτων µέσω ηλεκτρονικής 
µάθησης, συνεχίζει µε εξαιρετική επιτυχία από το 2012 µέχρι σήµερα την υλοποίηση 
καινοτόµων εξ αποστάσεως Επιµορφωτικών Προγραµµάτων επαγγελµατικής 
επιµόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστηµονικά πεδία αιχµής.  
 
Στόχος είναι η ενεργή συµβολή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην ανάπτυξη και ενίσχυση 
του ανθρωπίνου δυναµικού µέσα από τη συνεχιζόµενη, δια βίου µάθηση και την 
αδιάλειπτη πρόσβαση στην έγκυρη, επιστηµονική γνώση, µέσα από επιµορφωτικά 
προγράµµατα που θα είναι προσβάσιµα ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εργασιακή κατάσταση, 
τόπο κατοικίας, κλπ κα 
 
Τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης προσφέρουν επιµόρφωση και επαγγελµατική 
εξειδίκευση, αλλά και προσωπική ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε άτοµα που 
δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε γνώσεις και δεξιότητες που παραδοσιακά 
διδάσκονται από τα Πανεπιστήµια σε φοιτητές/τριες των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 
κύκλων σπουδών.  
 
Παρέχουν ως εκ τούτου καλύτερες ευκαιρίες επαγγελµατικής αποκατάστασης ή εξέλιξης 
στον εργασιακό χώρο αλλά και εναλλακτικές ευκαιρίες προσωπικής εκπαίδευσης/µόρφωσης. 
Τα Προγράµµατα αυτά, δίνουν την ευκαιρία συµµετοχής σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, η 
οποία µπορεί να γίνεται πρωινές ώρες, ή απογευµατινές ώρες, σε εργασιακές ηµέρες ή τα 
Σαββατοκύριακα, κατά την χειµερινή ή την θερινή περίοδο. 
 
Η διδασκαλία και µάθηση  βασίζονται κυρίως στην ασύγχρονη µελέτη του εκπαιδευτικού 
υλικού προκειµένου να  εξασφαλιστεί σε µεγάλο βαθµό η αυτονοµία του/της 
εκπαιδευόµενου/ης και κατά περίπτωση πραγµατοποιείται και σύγχρονη µάθηση µέσω 
συστήµατος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 
 
Μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, περισσότεροι/ες από 1.200 επιµορφούµενοι/ες, επέλεξαν το 
e-learning Πρόγραµµα Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου συµµετέχοντας µέχρι 
στιγµής σε περισσότερες από 200 Διδακτικές Ενότητες και 50 Επιµορφωτικά 
Προγράµµατα, που υλοποιούνται µε την υποστήριξη περισσότερων από 500 Επώνυµων 
Καθηγητών Πανεπιστηµίου και εξειδικευµένων επαγγελµατιών από το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου καθώς και από άλλα Ιδρύµατα της χώρας και του εξωτερικού. 
 
Σας προσκαλούµε να γίνετε κι εσείς µέλος της κοινότητάς µας, συµµετέχοντας στο 
Πρόγραµµά µας!   
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας http://e-
epimorfosi.aegean.gr  
 
Για το Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
Η Επιστηµονικά Υπεύθυνη 
Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη 



 
Γραµµατεία Προγραµµάτων Διά Βίου Μάθησης 
e-epimorfosi@aegean.gr  
Τ: 22410 99424-6 
F: 22410 99196 


