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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Επιστημονική Ομάδα του Ανοικτού Ιδρύματος Εκπαίδευσης (ΑΙΕ) είναι 

πάντα ένα βήμα μπροστά, καλύπτοντας στοχευμένα τις ανάγκες που προκύπτουν 

στην αγορά. Με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε 

επαγγελματίες- νέους αλλά και έμπειρους- που διεκδικούν μια θέση εργασίας 

στην Ελλάδα της γενικευμένης κρίσης, ανακοινώνει τα προγράμματα 

επιμόρφωσης που ξεκινούν την νέα χρονιά.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν, είτε δια ζώσης στους 

ολοκαίνουριους χώρους του ΑΙΕ στην Αθήνα (Μενεμένης 5, Νέα Ιωνία), είτε 

μέσω e-learning από την σύγχρονη και ιδιαίτερα εύκολη στην χρήση πλατφόρμα 

του ΑΙΕ. 

 

 

Ακολουθούν αναλυτικά τα προγράμματα 

Μουσειακή Αγωγή και Εκπαίδευση: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο 

εφοδιάζει με θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις όσους επιδιώκουν ν’ 

ασχοληθούν με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εμψύχωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για παιδιά. Η φοίτησή του είναι 4μηνη (έναρξη τον Φεβρουάριο), 

οδηγεί σε πιστοποιητικό εξειδίκευσης, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε 



μουσεία, χώρους τέχνης (πινακοθήκες, βιβλιοθήκες κ.ά), αρχαιολογικούς χώρους, 

καθώς και σχολεία.  

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα σπουδών, κάνοντας 

κλικ ΕΔΩ. 

Διδακτική των Μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου: Το σύγχρονο σχολείο 

οφείλει να προωθεί την ενεργητική μάθηση. Πρέπει, δηλαδή, ο μαθητής να πάψει να 

αποτελεί παθητικό δέκτη, αλλά να ενθαρρύνεται να συμμετέχει σε πρακτικές 

δραστηριότητες, πειράματα και άλλες συνεργατικές δράσεις. Το συγκεκριμένο 6μηνο 

πρόγραμμα (έναρξη τον Ιανουάριο) που οδηγεί σε πιστοποιητικό εξειδίκευσης 

έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη θεωρία του Πανεπιστημίου και τις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αλλά και των αναγκών των παιδιών. Όσοι το 

παρακολουθήσουν μπορούν να εργαστούν, εκτός από τα σχολεία και σε 

φροντιστήρια και κέντρα μελέτης.  

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα σπουδών, κάνοντας 

κλικ ΕΔΩ. 

Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί στο Νηπιαγωγείο (Γλώσσα-Μαθηματικά-Φυσικές 

Επιστήμες-Δημιουργία-Έκφραση-Νέες Τεχνολογίες): Στην ίδια λογική με το 

παραπάνω πρόγραμμα, με τη διαφορά πως απευθύνεται σε παιδιά μικρότερης 

ηλικίας. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πολύτιμα εργαλεία ώστε να σχεδιάζουν 

στοχευμένα καθημερινές δραστηριότητες, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των μαθητών 

της προσχολικής αγωγής να γνωρίσουν τον κόσμο-το πρώτο κίνητρο για τη μάθηση. 

Οδηγεί σε πιστοποιητικό εξειδίκευσης και η φοίτησή του είναι 6μηνη (έναρξη τον 

Ιανουάριο).  

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα σπουδών, κάνοντας 

κλικ ΕΔΩ. 

Ιστορία Τέχνης -10 Μαθήματα για τη Μοντέρνα Τέχνη: Απευθύνεται σε 

φιλότεχνους με ποικίλες γνωστικές αφετηρίες, δίχως απαραίτητη εξειδίκευση στο 

αντικείμενο της ιστορίας της τέχνης. Στους επαγγελματίες, δε, δίνει έξτρα εφόδια 

ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας σε μουσεία, χώρους τέχνης, καθώς και 

σχολεία. Η φοίτηση του προγράμματος είναι 6μηνη (έναρξη τον Ιανουάριο) και η 

ολοκλήρωσή του οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.  

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα σπουδών, κάνοντας 

κλικ ΕΔΩ.  

Παράλληλη Στήριξη και Συνοδοί Ατόμων με Αναπηρία: Οι συνοδοί ατόμων με 

αναπηρία εργάζονται εντός και εκτός σχολικού πλαισίου (οικίες, ιδρύματα, 
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κατασκηνώσεις ΑμΕΑ, κέντρα ημέρας κ.ά.) και παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας, 

δημιουργικής απασχόλησης, βοήθεια στην καθημερινότητα και άλλες εξειδικευμένες 

υπηρεσίες ανάλογα με τη μορφή και το βαθμό της αναπηρίας. Το συγκεκριμένο 

6μηνο (έναρξη τον Ιανουάριο) πρόγραμμα που οδηγεί σε Πιστοποιητικό 

Εξειδίκευσης εξοπλίζει με πρακτικές γνώσεις αλλά και μεθοδολογία όσους θέλουν να 

δουλέψουν με ΑμΕΑ.  

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα σπουδών, κάνοντας 

κλικ ΕΔΩ. 

 

 

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης 

μπορείτε να μπείτε ΕΔΩ 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://sable.madmimi.com/c/18200?id=4174531.15322.1.1381c901f5ee5fde4378504bc5ac5efd
https://sable.madmimi.com/c/18200?id=4174531.15323.1.b9902c5fc3b6180d663a8c036eb1fb33

