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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Προγράµµατος  Δια Βίου Εκπαίδευσης του  

Τµήµατος Νηπιαγωγών, του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας (εφεξής Π.Δ.Μ.), έχει ως 

πλαίσιο τους Νόµους, τα Διατάγµατα και τις Αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του 

Π.Δ.Μ., τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας και τις σχετικές ισχύουσες αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης  του Τµήµατος Νηπιαγωγών του Π.Δ.Μ. 

 

Άρθρο 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το παρόν πρόγραµµα έχει ως σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας ελληνικών 

παραδοσιακών χορών και περιλαµβάνει την διδασκαλία χορών από την Ανατολική 

Μεσόγειο, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια µε στόχο την χοροδιδασκαλία.  

Έµφαση δίνεται α) στον λειτουργικό χαρακτήρα του χορού ως µέσου εκπαίδευσης, β)  

στα λαϊκά δρώµενα γ) στις κινητικές φόρµες και δ) στην αισθητική αποτύπωση των λαϊκών 

παραδοσιακών δόµων.  

Οι επιµέρους πρακτικές επικεντρώνονται στην διαπολιτισµική αγωγή και εκπαίδευση 

για την ενσωµάτωση αλλόγλωσσων και αλλόθρησκων παιδιών και ενηλίκων στην 

νεοελληνική και βαλκανική πραγµατικότητα. Δίνεται έµφαση τόσο στη µεθοδολογία της 

διδασκαλίας του κάθε χορού, αλλά και στην παρουσίασή του µε χρήση βίντεο και ήχου ώστε 

να αναδειχθούν: 

(α) η θεωρητική προσέγγιση του κάθε χορού, αλλά και 

(β) η παρουσίαση της εκτέλεσής τους. 

Κάθε σεµινάριο- µάθηµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε χορό:  

Μεθοδολογία διδασκαλίας (ολική και µερική) 

Παρουσίαση µε χορευτή και µε µέτρηµα -χωρίς µουσική 

Παρουσίαση µε  χορευτή χωρίς µέτρηµα  και µε µουσική 
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Παρουσίαση, µε χρήση βίντεο, του χορού µε οµάδα χορευτών 

 

Άρθρο 2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στόχοι του προγράµµατος είναι:  

Οι επιµορφούµενοι/ες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε θέµατα 

χοροδιδασκαλίας, ρυθµολογίας, πολιτισµικής ανάλυσης και παραδοσιακής κουλτούρας. 

Εξειδικευµένοι επιστήµονες, χοροδιδάσκαλοι, χορευτές και ερευνητές, καλλιτέχνες και 

εµπειρογνώµονες από τους χώρους του παραδοσιακού χορού, των πολιτισµικών σπουδών, 

της γυµναστικής, της κινησιολογίας και της τέχνης του χορού θα µεταδώσουν στους 

συµµετέχοντες το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και τις πρακτικές εφαρµογές, µε απώτερο 

στόχο οι επιµορφούµενοι/ες µετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράµµατος να είναι 

ικανοί/ές να διαχειριστούν τους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς συνδυάζοντας τις 

πολιτισµικές αξίες µε την ανάπτυξη της αγωγής στο χορό και στα λαϊκά δρώµενα. 

 

2.5.  Τα διοικητικά όργανα του Π.Δ.Β.Ε. 

Τα διοικητικά όργανα του Π.Δ.Β.Ε. είναι αυτά που προσδιορίζονται από τις διατάξεις 

του  άρθρου 11 του Ν4009/2011, «Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών  ιδρυµάτων».  

Τα διοικητικά όργανα του Π.Δ.Β.Ε είναι αυτά που προσδιορίζονται από τις διατάξεις 

του  άρθρου 11 του Ν4009/2011 «Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 

και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών  ιδρυµάτων».  

Στο Π.Δ.Β.Ε. ορίζεται ένας/µία Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος µεταξύ των διδασκόντων 

στο Πρόγραµµα.  

  Ο/η Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος έχει την ευθύνη της υλοποίησης και της εύρυθµης 

διεξαγωγής του Π.Δ.Β.Ε., καθώς και του συντονισµού του εκπαιδευτικού έργου, και ορίζεται 

για 3ετή θητεία, µε δυνατότητα ανανέωσης.  

Αν οι Ακαδηµαϊκοί Υπεύθυνοι είναι δύο, ορίζεται για µια τριετία ο ένας και για µια 

τριετία ο άλλος. Ο/η Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος και οι διδάσκοντες συγκροτούν την Οµάδα 

Διδακτικού Έργου (Ο.Δ.Ε.) του οικείου Προγράµµατος, η οποία έχει την ευθύνη της 

οργάνωσης και διεξαγωγής του εκπαιδευτικού έργου. 
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Άρθρο 3. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Δικαίωµα εγγραφής στα Π.Δ.Β.Ε. έχουν: 

Α) Φοιτητές και Πτυχιούχοι Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
(ΤΕΦΑΑ) 

Β) Φοιτητές και Πτυχιούχοι Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης 

Γ) Χοροδιδάσκαλοι πολιτιστικών συλλόγων, της Ελλάδας και του εξωτερικού 

Δ) Μέλη χορευτικών οµάδων και αθλητές 

Ε) Εκπαιδευτικοί κάθε βαθµίδας και προπονητές 

ΣΤ) Ξεναγοί και εργαζόµενοι σε τουριστικά επαγγέλµατα 

Ζ) Απόφοιτοι ιδιωτικής εκπαίδευσης και ΙΕΚ 

Άρθρο 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες θα µπορούν να δηλώνουν συµµετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://diaviou.nured.uowm.gr/dance/  
 
Την 1η ηµέρα διεξαγωγής του µαθήµατος οι επιµορφούµενοι-ες, θα κληθούν να 
προσκοµίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
 
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αληθή 
2. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα 
3. Αντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση σπουδών, βεβαίωση εργασίας 
4. Αντίγραφο ταυτότητας 
5. 1 µικρή Φωτογραφία 
6. Απόδειξη κατάθεσης προκαταβολής 150 ευρώ 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.  

 

Άρθρο 5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Για να διευκολυνθούν οι εργαζόµενοι/ες να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Δια Βίου 

Μάθησης, τα µαθήµατα και οι πρακτικές θα πραγµατοποιούνται κάθε Σάββατο. Η διάρκεια 

του επιµορφωτικού προγράµµατος θα είναι τριµηνιαία. Η έναρξη του προσδιορίζεται στα 

τέλη Φεβρουαρίου 2013. Τα µαθήµατα και οι πρακτικές θα υλοποιούνται  σε 

πανεπιστηµιακούς και άλλους επιλεγµένους  χώρους σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς και 

οργανισµούς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη δια ζώσης. 
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Άρθρο 6: ΤΥΠΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  

Το πρόγραµµα παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις στη Διδασκαλία Παραδοσιακού Χορού (80 ώρες) 

τριµηνιαίας διάρκειας. 

Α) Τα θεωρητικά µαθήµατα αντιστοιχούν σε 20 ώρες 

Β) οι διδασκαλίες χορού σε 50 ώρες 

Γ) η εκπαιδευτική εκδροµή σε τοπικά λαϊκά δρώµενα και οι εξετάσεις σε 10 ώρες. 

 

Οι εκπαιδευόµενοι/ες υποχρεούνται να παρακολουθούν τις εισηγήσεις, παραδόσεις, εργαστήρια ή 

άλλες δραστηριότητες του Προγράµµατος. Ο αριθµός των επιτρεπόµενων ωρών απουσίας 

καθορίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή των Προγραµµάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης και δεν µπορεί 

να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό της συνολικής διάρκειας του Προγράµµατος.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απουσίας πέρα από το όριο του προηγούµενου εδαφίου για σοβαρούς 

λόγους, µπορεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Συµβουλίου, ύστερα από αίτηση του 

εκπαιδευοµένου, να χορηγηθεί άδεια επανάληψης του Προγράµµατος. 

 

Οι γνώσεις που αποκοµίζουν οι εκπαιδευόµενοι πιστοποιούνται µε επιτυχή εξέταση χορού, 

ρυθµολογίας και κίνησης. 

 

Αν ο επιµορφούµενος/η αποτύχει έχει το δικαίωµα επανεξέτασης εντός 15 ηµερών από την πρώτη 

εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, δεν χορηγείται το πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει το 

Π.Δ.Β.Ε.  

 

Το Π.Δ.Β.Ε. µπορεί να διεξάγεται και σε άλλες περιοχές (πέραν των εγκαταστάσεων του Παν/µίου 

Δυτικής Μακεδονίας), όπου διαθέτει τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδοµές. 

 

 

Άρθρο 7. ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Οι εγγεγραµµένοι/ες καταβάλουν δίδακτρα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.  

Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των 350 ευρώ που καταβάλλεται µέσω της Επιτροπής 

Ερευνών στον λογαριασµό της Τράπεζας Πειραιώς: 5250-039507-824 του ΠΔΜ σε δύο δόσεις, µια 

προκαταβολή 150 ευρώ µε την εγγραφή και µια δεύτερη δόση 200 ευρώ.  

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται µετά από 1½ µήνα από την έναρξη των µαθηµάτων. Άτοµα που δεν 

έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις δεν µπορούν να λάβουν µέρος στις τελικές 

εξετάσεις και δεν µπορούν να λάβουν το πιστοποιητικό επιµόρφωσης. 
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Στα δίδακτρα περιλαµβάνονται τα µαθήµατα-επιµορφώσεις δια ζώσης, θεωρητικά και πρακτικά, η 

εκδροµή και οι εξετάσεις καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Άρθρο 8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ακύρωση της συµµετοχής των εγγραφοµένων στο πρόγραµµα µπορεί να γίνει µόνο µε 

υποβολή αίτησης µε τους ακόλουθους τρόπους: α) Πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από την 

έναρξη του προγράµµατος γίνεται επιστροφή του ποσού που κατέβαλε µειωµένο κατά 100 

ευρώ (έξοδα διαχείρισης). β) Μετά την έναρξη του προγράµµατος δεν επιστρέφεται κανένα 

ποσό, αλλά οι εγγραφόµενοι/ες ενθαρρύνονται να στείλουν αντικαταστάτες ή να µεταφέρουν 

την εγγραφή τους για το ίδιο πρόγραµµα σε άλλη χρονική περίοδο. 

 

Άρθρο 9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

9.1 Η συµµετοχή στις διαλέξεις, εξετάσεις, εργασίες και τις λοιπές εκδηλώσεις που 

περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Δια Βίου Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική. Οι ώρες των 

διαλέξεων πρέπει να τηρούνται µε ακρίβεια, καθώς θα υπάρχει παρουσιολόγιο στην έναρξη 

και την λήξη των µαθηµάτων. 

9.2 Το πρόγραµµα των µαθηµάτων καθορίζεται µε απόφαση του επιστηµονικά 

υπευθύνου και είτε θα ανακοινώνεται στο σύνολο του µε την έναρξη του Προγράµµατος Δια 

Βίου Εκπαίδευσης είτε θα καθορίζεται και θα ανακοινώνεται κάθε µήνα. Το πρόγραµµα 

µαθηµάτων δύναται να αλλάζει σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα προκύπτουν ενώ οι 

ενδιαφερόµενοι θα ενηµερώνονται  αναλόγως και σε εύλογο χρόνο µε ανακοίνωση που θα 

εκδίδεται από την γραµµατεία του Προγράµµατος µετά από  σχετική απόφαση του 

επιστηµονικά υπευθύνου. 

9.3 Οι απουσίες των εκπαιδευόµενων επιτρέπονται σε ποσοστό 20% επί των 

συνολικών ωρών του προγράµµατος. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού δεν δίνεται 

δικαίωµα στην εξέταση-αξιολόγηση. 

 

Άρθρο 10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Τα πιστοποιητικά που χορηγεί το Π.Δ.Β.Ε. υπογράφονται από τον Πρύτανη του 

Πανεπιστηµίου ως επικεφαλή του φορέα χορήγησης, και από τον/την Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο 

ως επιστηµονικά Υπεύθυνο/η του Προγράµµατος.  

Βάσει των αποτελεσµάτων της εξέτασης και υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης του 

80% των προγραµµατισµένων ωρών επιµόρφωσης, θα χορηγείται στους συµµετέχοντες 
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Πιστοποιητικό Συµµετοχής µε πιστωτικές µονάδες ECTS, που θα έχει ισχύ Πιστοποιητικού 

Σπουδών. 

 

Άρθρο 11. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Οι εκπαιδευόµενοι/ες µετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράµµατος Δια Βίου 

Εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν 20 πιστωτικές µονάδες (ECTS).  

 

Άρθρο 12. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Η χορήγηση υποτροφιών αποτελεί κίνητρο επίδοσης για τους/τις εκπαιδευόµενους/ες.  

Στο σύνολο των φοιτούντων του Προγράµµατος Δια Βίου θα χορηγηθεί µία υποτροφία 

επίδοσης στον εκπαιδευόµενο/η που θα αξιολογηθεί µε τις υψηλότερες βαθµολογίες.  Η 

υποτροφίες θα ανέρχονται στο ήµισυ των διδάκτρων του επόµενου κύκλου Δια Βίου 

Εκπαίδευσης του ΠΔΜ, ΠΤΝ που τυχόν ενδιαφέρονται να  παρακολουθήσουν οι 

αριστούχοι/ες εκπαιδευόµενοι/ες.  

 

Άρθρο 13. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

13.1 Η γραµµατεία του Προγράµµατος (Γραµµατειακή Υποστήριξη και Οικονοµικός 

Διαχειριστής), είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση ολοκλήρου του διοικητικού έργου 

(έγγραφα, αλληλογραφία, κλπ), για την πλήρη εξυπηρέτηση των επιµορφούµενων 

(πληροφορίες, εκπαιδευτικά προγράµµατα, απουσίες, κ.λπ.) και για την διεκπεραίωση των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων όπως αυτές θα καθορίζονται από τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο. 

Για τις δραστηριότητες αυτές η γραµµατεία τηρεί πρωτόκολλο εισερχοµένων και 

εξερχοµένων εγγράφων καθώς και πλήρες αρχείο µε επιµέρους φακέλους, στους οποίους 

γίνεται η αρχειοθέτηση των αντιγράφων όλων των εξερχόµενων εγγράφων καθώς και 

αρχειοθέτηση όλων των εισερχοµένων εγγράφων, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί ο 

Επιστηµονικά Υπεύθυνος του Προγράµµατος και αφού γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που 

προβλέπονται στα σχετικά έγγραφα. 

13.2 Η γραµµατεία του Προγράµµατος θα λειτουργεί στην Φλώρινα κάθε Τρίτη και 

Τετάρτη 12:00 µε 15:00. 

13.3 Τόσο η γραµµατεία του Προγράµµατος, ο/η Επιστηµονικά Υπεύθυνος αλλά και 

οι  συνεργαζόµενοι µε αυτό υποχρεούνται, µε δικαίωµα αποζηµίωσης, να µετακινούνται 

σύµφωνα µε τις ανάγκες όπως και όπου αυτές προκύψουν. 
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Άρθρο 14. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

14.1 Το Πρόγραµµα έχει την δυνατότητα να διοργανώνει Ηµερίδες, Συνέδρια και 

Εκθέσεις που είτε θα προβάλουν την λειτουργία του είτε θα αποτελούν µέρος της διδακτικής 

διαδικασίας και της αναβάθµισης και του εµπλουτισµού του παρεχόµενου εκπαιδευτικού του 

έργου. 

14.2 Οι συµµετέχοντες/ουσες στο Πρόγραµµα, ο/η Επιστηµονικά Υπεύθυνος, η 

Γραµµατεία του καθώς και όσοι συνεργάζονται µε αυτό δικαιούνται συµµετοχής σε Συνέδρια 

και Ηµερίδες άλλων φορέων καθώς και Δηµοσιεύσεων σε Επιστηµονικά Περιοδικά, τα 

έξοδα των οποίων, συµπεριλαµβανοµένων των µετακινήσεων, θα καλύπτονται από το 

πρόγραµµα εφόσον προκύπτουν γνωστικά και ακαδηµαϊκά οφέλη όπως αυτά θα 

αξιολογούνται και θα εγκρίνονται από τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο. 

 

Άρθρο 15. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  

Η αναθεώρηση του παρόντος κανονισµού, µε την µορφή τροποποιήσεων, προσθηκών και 

αφαιρέσεων, µπορεί να γίνεται ανεξαρτήτως χρόνου, εφόσον απαιτείται ή εφόσον προκύψει 

η ανάγκη από την αλλαγή του νοµικού πλαισίου καθώς επίσης και εφόσον απαιτείται από 

την ίδια την λειτουργία του Προγράµµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


