Που μπορώ να βρω την προκήρυξη του προγράμματος;
Η προκήρυξη του προγράμματος βρίσκεται εδώ: http://diaviou.auth.gr/research_proposal_elearning
Τί είναι η ερευνητική πρόταση;
Η ερευνητική πρόταση είναι ένα επίσημο γραπτό κείμενο το οποίο παρέχει λεπτομερείς
πληροφορίες για μια προτεινόμενη έρευνα με σκοπό την έγκριση διεξαγωγής της ή την
εξασφάλιση επιχορήγησης.
Μπορώ να καταθέσω την αίτηση συμμετοχής αυτοπροσώπως;
Όχι. Η αίτηση συμμετοχής (η οποία ήδη βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή) και τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά (αφού ψηφιοποιηθούν) υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη σχετική ιστοσελίδα.
Ποιά είναι τα προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα;
Με σειρά σπουδαιότητας: ο βαθμός πτυχίου ΑΕΙ-ΑΤΕΙ ή ιδιωτικού κολεγίου (τουλάχιστον τριετούς
συνολικά διάρκειας), η έγκαιρη υποβολή της αίτησης, η σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης
έρευνας (σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη) και η γενική εικόνα του
βιογραφικού.
Έχωυποβάλει αίτηση. Τι πρέπει να κάνω τώρα;
Θα περιμένετε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ώστε να ενημερωθείτε για
τα αποτελέσματα της αίτησης και τα επόμενα βήματα.
Έχω γίνει δεκτός στο πρόγραμμα αλλά τελικά αποφάσισα να μην το παρακολουθήσω. Θα
επιβαρυνθώ για τη μη εγγραφή μου;
Όχι. Δεν υπάρχει επιβάρυνση για τη μη εγγραφή στο πρόγραμμα.
Έχω εγγραφή στο πρόγραμμα, πλήρωσα την προκαταβολή (ή/και την πρώτη/δεύτερη δόση)
αλλά επιθυμώ να αποχωρήσω. Θα μου επιστραφεί το χρηματικό ποσό που κατέβαλα;
Όχι. Δεν προβλέπεται η επιστροφή καταβληθέντος χρηματικού ποσού.
Τί είδους υλικοτεχνική υποδομή θα χρειαστώ;
Ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καθώς και ηχεία μικρόφωνο για τις online συναντήσεις. Επίσης, απαιτούνται βασικές γνώσεις περιήγησης στο
διαδίκτυο (π.χ. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome) χειρισμού του προγράμματος
επεξεργασίας κειμένου WORD και του προγράμματος επικοινωνίας SKYPE μέσω διαδικτύου.
Θα δώσω εξετάσεις στο τέλος του προγράμματος;
Όχι. Δεν προβλέπεται καμία γραπτή ή προφορική εξέταση.
Δίνονται εκπαιδευτικά βοηθήματα;
Ναι. Δίνεται δωρεάν ένα σχετικό με το πρόγραμμα βιβλίο το οποίο θα είναι και η κύρια
βιβλιογραφική πηγή. Επιπλέον, δίνονται ηλεκτρονικές βιντεοδιαλέξεις, λοιπό εκπαιδευτικό υλικό
και προτείνεται σχετική βιβλιογραφία.
Σε ποιο γνωστικό αντικείμενο μπορώ να σχεδιάσω την έρευνά μου;
Το προτεινόμενο θέμα θα εντάσσεται στα πεδία των Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών επιστημών.
Κατά περίπτωση, μπορεί να αφορούν και σε άλλα γνωστικά πεδία.
Οι εκπαιδευτές θα μου προτείνουν κάποιο ερευνητικό θέμα;
Όχι. Κάθε εκπαιδευόμενος προτείνει το δικό του ερευνητικό θέμα το οποίο θα αναπτύξει με την
υποστήριξη των εκπαιδευτών. Ωστόσο, αυτό το θέμα δεν είναι απαραίτητο να έχει αναπτυχθεί σε
μεγάλο βαθμό αλλά αρκεί να υπάρχει μια σύντομη περιγραφή.
Θα διδαχθώ το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εντάσσεται η έρευνα που θα εκπονήσω;
Όχι. Ωστόσο, στο ευρύτερο πλαίσιο της παρεχόμενης ερευνητικής καθοδήγησης δύναται να
προταθούν πιθανές κατευθύνσεις.
Πόσες εργασίες πρέπει να υποβάλω;
Οι εργασίες κινούνται σε δύο άξονες: Ο πρώτος είναι η ερευνητική πρόταση, αυτή καθαυτή, ως
μία εργασία, η οποία αναπτύσσεται (σε αριθμό λέξεων και βαθμό λεπτομέρειας) σε διαφορετικά
διαδοχικά στάδια. Ο δεύτερος άξονας αφορά σε εργασίες οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά
κατά το χρονικό στάδιο σύνταξης της πρότασης. Ενώ η ερευνητική πρόταση είναι υποχρεωτική
για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, ο δεύτερος άξονας είναι
προαιρετικός. Ωστόσο, συνιστάται η ενασχόληση και με τις προαιρετικές εργασίες καθώς
συμβάλουν στην πλήρη διαμόρφωση της ερευνητικής πρότασης. Η υποβολή των εργασιών
γίνεται εντός συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων.

Είμαι εργαζόμενος και ο διαθέσιμος χρόνος είναι περιορισμένος. Μπορώ να συμμετάσχω;
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να δύναται να προσαρμοστεί στις
ιδιαίτερες ανάγκες εκπαιδευομένων που εργάζονται. Καθώς δεν απαιτείται η παρουσία του
εκπαιδευόμενου σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες σε συγκεκριμένο μέρος, υπάρχει η ευελιξία
προσαρμογής της μελέτης και της έρευνας στις εκάστοτε ανάγκες. Το χρονοδιάγραμμα σπουδών
καθορίζει ικανοποιητικά χρονικά διαστήματα για τη μελέτη του υλικού και την εκπόνηση των
εργασιών. Διευκρινίζεται ότι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος σκοπεύει στην βέλτιστη
αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και δεν υποχρεώνει τον εκπαιδευόμενο να προβαίνει κάθε
φορά σε κάποια ενέργεια.
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα;
Το πρόγραμμα είναι συνδεδεμένο με την υπηρεσία φιλοξενίας ηλεκτρονικών μαθημάτων του
ΑΠΘ elearning.auth.gr. όπου κάθε εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση με δικό του κωδικό στην
ηλεκτρονικό χώρο του μαθήματος.
Πότε διεξάγονται οι ατομικές ηλεκτρονικές συναντήσεις μέσω Skype;
Σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα καθορισθούν με την έναρξη του προγράμματος σε
συνεννόηση με τους εκπαιδευτές.
Είμαι υποχρεωμένος να παρακολουθώ τις online τηλεδιασκέψεις Bigblubutton;
Όχι. Οι online τηλεδιασκέψεις βιντεοσκοπούνται ώστε να μπορούν να τις παρακολουθούν οι
εκπαιδευόμενοι οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Είναι αναγκαία η παρακολούθηση των Βιντεοδιαλέξεων και των μαγνητοσκοπημένων
Τηλεδιασκέψεων (όταν δεν θα είμαι παρών);
Η παρακολούθηση των Βιντεοδιαλέξεων (και η μελέτη της κύριας βιβλιογραφικής πηγής) είναι ο
κορμός του προγράμματος. Στα πλαίσια της προσωπικής διαμόρφωσης της μεθόδου μελέτης
κάθε εκπαιδευόμενου και καθώς δεν υπάρχει εξέταση στο τέλος του προγράμματος, η
παρακολούθηση δεν είναι "υποχρεωτική" αλλά σίγουρα κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη. Στις
τηλεδιασκέψεις γίνεται παρουσίαση των προαιρετικών και των υποχρεωτικών (για όσους το
επιθυμούν) ασκήσεων, ανταλλαγή απόψεων για τις ερευνητικές προτάσεις και επίλυση γενικών
αποριών.
Προβλέπονται συναντήσεις διά ζώσης;
Όχι. Το σύνολο του προγράμματος υλοποιείται αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Στα πλαίσια διαμόρφωσης ενός φιλικότερου συνεργατικού-ερευνητικού κλίματος,
μπορεί να πραγματοποιηθούν «άτυπες» συναντήσεις «γνωριμίας» στη Θεσσαλονίκη (κυρίως), ή
ενδεχομένως και σε άλλες πόλεις, οι οποίες ωστόσο ούτε αντικαθιστούν αλλά ούτε και
συμπληρώνουν το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών.
Πρέπει να διεξάγω παράλληλα κάποιο μέρος της προτεινόμενης έρευνας;
Όχι. Η διαδικασία σύνταξης της ερευνητικής πρότασης, ως επιστημονική διαδικασία, είναι
αποκομμένη από την εκπόνηση της κύριας έρευνας. Οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να διεξάγουν
μέρος της έρευνάς τους, εάν το επιθυμούν, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν οποιαδήποτε είδους
καθοδήγηση.
Οι εκπαιδευτές μπορεί να ορισθούν ως επιβλέποντες της έρευνάς μου;
Όχι. Ο επιβλέποντας της έρευνας θα ορισθεί από το ίδρυμα-ινστιτούτο ή τον εκπαιδευτικό φορέα
στον οποίο θα υποβληθεί η ερευνητική πρόταση για έγκριση και εκπόνηση της προτεινόμενης
έρευνας.
Θα εκπαιδευτώ στην ερευνητική μεθοδολογία;
Η εκπαίδευση στην ερευνητική μεθοδολογία αφορά μόνο στα διάφορα στάδια ανάπτυξης της
ερευνητικής πρότασης. Ωστόσο, δίνεται προτεινόμενη βιβλιογραφία και λεπτομερής
εξατομικευμένη καθοδήγηση για τον ορθό τρόπο σχεδιασμού και ενσωμάτωσης των ερευνητικών
θεωριών-μεθόδων-εργαλείων.
Βρίσκομαι στο στάδιο διεξαγωγής της ερευνητικής μου εργασίας. Θα με βοηθήσει το
πρόγραμμα στην εκπόνηση της έρευνας;
Όχι. Το πρόγραμμα παρέχει καθοδήγηση στον σχεδιασμό της έρευνας, πριν την έναρξη
διεξαγωγής της, και όχι κατά τη διεξαγωγή της.
Πότε θα πληρώσω το κόστος συμμετοχής;
Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής πραγματοποιείται μετά την ενημέρωση αποδοχής της

αίτησης (με τη λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων). Με την έναρξη του προγράμματος
κατατίθεται άμεσα το μισό του συνολικού κόστους και το υπόλοιπο σε 1-2 δόσεις μέχρι το τέλος
του προγράμματος. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού δίνονται στους επιλεγέντες
εγκαίρως.
Υπάρχει κάποιο κόστος πέραν του ποσού συμμετοχής;
Όχι. Δεν προβλέπεται οποιουδήποτε είδους κόστος πέραν του ποσού που αναγράφεται στην
προκήρυξη.
Τί είδους πιστοποιητικό θα μου απονεμηθεί στο τέλος του προγράμματος;
Βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της
Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και της Επιστημονικά Υπεύθυνης. Πρόκειται για δημόσιο,
επίσημο έγγραφο του ΑΠΘ στο οποίο θα αναγράφονται και οι πιστωτικές μονάδες ECTS που
αντιστοιχούν στο πρόγραμμα.
Δίνονται υποτροφίες;
Ναι. Στο τέλος του προγράμματος, όλες οι ερευνητικές προτάσεις θα αξιολογηθούν και αυτές που
θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία θα βραβευθούν με χρηματικό ποσό. Ο αριθμός των
προτάσεων που θα βραβευθούν και το χρηματικό ποσό που θα χορηγηθεί θα καθοριστεί
ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.
Υπάρχει εκπτωτική πολιτική στη συμμετοχή;
Ναι. Εάν η προκαταβολή κατατεθεί μέχρι και την ημερομηνία έναρξης, υπάρχει έκπτωση 25% για
το υπόλοιπο ποσό.
Υπάρχουν άλλης μορφής παροχές;
Ναι. Οι χορηγοί επικοινωνίας του προγράμματος προσφέρουν υπηρεσίες που σχετίζονται
αποκλειστικά με την ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία.

