Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν το επιμορφωτικό
πρόγραμμα
Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή στο πρόγραμμα;
Η διαδικασία ξεκινά με την ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) του εντύπου της αίτησης
συμμετοχής και της υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον η αίτηση συμμετοχής γίνει αποδεκτή,
λαμβάνετε ενημερωτικό μήνυμα (e-mail) με οδηγίες για να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση
της εγγραφής σας με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής.
Πόσες είναι συνολικά οι συναντήσεις του προγράμματος;
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος διεξάγονται συνολικά τρεις συναντήσεις εκ των
οποίων η 1η και η 3η πραγματοποιούνται εντός Σαββατοκύριακου (Σάββατο ή Κυριακή
ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων που θα δημιουργηθούν) και η 2η απόγευμα
καθημερινής.
Είναι δυνατή η παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος εξ ολοκλήρου εξ
αποστάσεως;
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν το
πρόγραμμα εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως.
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη και πότε;
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μόνο στην Αθήνα. Για τις ημερομηνίες και τους χώρους
διεξαγωγής των συναντήσεων ενημερώνεστε με την έναρξη του προγράμματος.
Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των συναντήσεων είτε διά ζώσης είτε εξ
αποστάσεως;
Δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως) σε καμία συνάντηση.
Tι χρειάζεται να διαθέτω εάν επιλέξω την εξ αποστάσεως (on-line) παρακολούθηση των
συναντήσεων;
Για την εξ αποστάσεως (on-line) παρακολούθηση των συναντήσεων χρειάζεται να
διαθέτετε: σύνδεση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό υπολογιστή όχι πολύ παλιάς τεχνολογίας
ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, μικρόφωνο, προαιρετικά
web camera και βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων
(e-mail).
Πώς συνδέομαι διαδικτυακά και πότε για να παρακολουθήσω τις συναντήσεις;
Συνδέεστε μέσω διαδικτύου σε εκπαιδευτική πλατφόρμα του πανεπιστημίου και
παρακολουθείτε ζωντανά, κατά την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους.
Πώς και πότε θα λάβω το διδακτικό υλικό του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα
μελέτης και συναντήσεων;
Το σύνολο του διδακτικού υλικού και το χρονοδιάγραμμα μελέτης και συναντήσεων
αποστέλλονται ηλεκτρονικά κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του
προγράμματος.
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Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το διδακτικό υλικό και εκπονούν τις υποχρεωτικές
δραστηριότητες και την τελική εργασία, τις οποίες αποστέλλουν ηλεκτρονικά στους
διδάσκοντες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης.

Τι αναγράφει η Βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος;
Η Βεβαίωση παρακολούθησης αναγράφει: τον τίτλο του Προγράμματος, τη χρονική
περίοδο διεξαγωγής, τις ώρες, τα διδακτικά αντικείμενα και φέρει την υπογραφή του
Επιστημονικού Υπευθύνου και τη σφραγίδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Είμαι κάτοχος πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας Proficiency και διαθέτω επάρκεια και
άδεια διδασκαλίας. Μπορώ να συμμετάσχω στο επιμορφωτικό πρόγραμμα για
καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας;
Ναι, έχετε δικαίωμα συμμετοχής.

