ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ E-LEARNING ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

Οι συμμετέχοντες στα E-learning σεμινάρια του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ -με την
κατάθεση προκαταβολής- αυτόματα λαμβάνουν γνώση όλων των
σημείων του κανονισμού σπουδών και αποδέχονται τους παρακάτω
όρους συμμετοχής:
Εκπαιδευτική Διαδικασία






Η εκπαιδευτική διαδικασία των e-learning (εξ αποστάσεως)
σεμιναρίων του ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ. διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω
του
διαδικτύου
και
μέσω
συγκεκριμένης
εκπαιδευτικής
πλατφόρμας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα συγκεκριμένα
σεμινάρια είναι η σύνδεση στο διαδίκτυο ενώ δεν απαιτείται η
φυσική
παρουσία
των
εκπαιδευόμενων/σπουδαστών
σε
συγκεκριμένο χώρο και χρόνο (ασύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση).
Οι
εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές
λαμβάνοντας
συγκεκριμένους
κωδικούς θα είναι σε θέση να εισέρχονται σε μία ειδικά
διαμορφωμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα τους
παρέχεται το εκπαιδευτικό υλικό και θα βρίσκονται σε άμεση
επικοινωνία με τον αρμόδιο καθηγητή/εισηγητή.

Διαδικασία Εγγραφής
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Κάθε ενδιαφερόμενος απαιτείται να συμπληρώσει την αίτηση
εγγραφής για το σεμινάριο e-learning για το οποίο ενδιαφέρεται.
Η αίτηση εγγραφής βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ, την
οποία αφού τη συμπληρώσει θα πρέπει να την αποστείλει ως
επισυναπτόμενο αρχείο στο email: dikepsy@dikepsy.gr
Στη συνέχεια θα λάβετε email σχετικά με τη διαδικασία
εγγραφής (σε περίπτωση που δεν λάβετε επιβεβαιώστε αν είναι
έγκυρο το email σας ή κοιτάξτε στα ανεπιθύμητα).
Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την κατάθεση προκαταβολής στα
εξής στοιχεία:
Τράπεζα Eurobank
Δικαιούχος: Πασπάλη Ασπασία & ΣΙΑ Ε.Ε
Αριθμός Τραπέζης: 0026 0186 63 0200 650 566
ΙΒΑΝ: GR 680 260 186 0000 63 0200 650 566



Είναι απαραίτητο να αναφέρετε το όνομά σας, το τίτλο
και το είδος του σεμιναρίου (εξ αποστάσεως σεμινάριο)
στη κατάθεση που θα κάνετε στη τράπεζα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα τραπεζικά έξοδα διατραπεζικής συναλλαγής (αν
είναι από άλλη τράπεζα) επιβαρύνουν αποκλειστικά τον
καταθέτη (επιλογή OUR).



Επιπλέον, η εγγραφή μπορεί να γίνει καθημερινά από Δευτέρα
έως Πέμπτη, 10:00-21:00 και Παρασκευή 13:00-21:00 στο χώρο
του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. (Σοφοκλή Βενιζέλου 16 & Ρόδων, Ν. Ηράκλειο
Αττικής), κατόπιν τηλ. επικοινωνίας.

Διαδικασία επιβεβαίωσης






Μετά την κατάθεση της προκαταβολής, καλέστε στα τηλ 210
2830100, 698 8080383 ώστε να οριστικοποιηθεί η εγγραφή σας.
Η θέση στο σεμινάριο δεν κατοχυρώνεται μόνο με την αίτηση
εγγραφής.
Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη όταν γίνει η κατάθεση στη
τράπεζα και ακολούθως η τηλεφωνική επιβεβαίωση από
τον κάθε εκπαιδευόμενο (βλ. διαδικασία εγγραφής).
Ο εκπαιδευόμενος, αφού έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία
εγγραφής και επιβεβαίωσης, την ημερομηνία έναρξης του
εκάστοτε σεμιναρίου λαμβάνει από τον administrator (τεχνικό
τμήμα) συγκεκριμένους κωδικούς με τους οποίους θα είναι σε
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θέση να εισέρχεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ.
οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί.
Διαδικασία διεξαγωγής e-learning σεμιναρίων












Η διδασκαλία στα εξ αποστάσεως σεμινάρια του ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ.
διεξάγεται
μέσω
συγκεκριμένης
εκπαιδευτικής
πλατφόρμας, η οποία έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά και μόνο
για τη λειτουργία των συγκεκριμένων σεμιναρίων.
Το εκπαιδευτικό υλικό των εξ αποστάσεως σεμιναρίων είναι
δομημένο και οργανωμένο σε συγκεκριμένες θεματικές
ενότητες/μαθήματα και διατίθεται σταδιακά από τους
αρμόδιους καθηγητές (σε εβδομαδιαία βάση).
Οι εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να μελετούν
το εκπαιδευτικό υλικό και να επικοινωνούν με τον αρμόδιο
καθηγητή τους για την επίλυση ενδεχόμενων αποριών (με email
– μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας).
Οι αρμόδιοι καθηγητές/εισηγητές των e-learning σεμιναρίων
υποστηρίζουν
εκπαιδευτικά
τις
ειδικά
διαμορφωμένες
«ηλεκτρονικές»
τάξεις
επιλύοντας
τις
απορίες
των
εκπαιδευόμενων και κατευθύνοντάς τους αναλόγως σε ζητήματα
που τους απασχολούν σχετικά με θέματα που διαπραγματεύεται
το εκάστοτε σεμινάριο.
Με το πέρας του e-learning σεμιναρίου και αφού έχει δοθεί στους
εκπαιδευόμενους ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό θα διεξάγεται
μέσω της πλατφόρμας ένα τελικό διαγώνισμα το οποίο θα αφορά
το σεμινάριο στο σύνολό του και είναι υποχρεωτικό για την
επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Το τελικό διαγώνισμα
συμπεριλαμβάνει
διαφορετικού
τύπου
ερωτήσεις
διαβαθμισμένης δυσκολίας με κύριο σκοπό την αξιολόγηση
και τον έλεγχο της αφομοίωσης και κατανόησης της
διδαχθείσας ύλης από τους εκπαιδευόμενους.
Οι κωδικοί πρόσβασης των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική
πλατφόρμα απενεργοποιούνται εντός δύο εβδομάδων από την
ημερομηνία ολοκλήρωσης του σεμιναρίου.

Υλικό Εκπαίδευσης


Όλο το υλικό της εκπαίδευσης παρέχεται από το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.
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Όλο το υλικό που δίνεται στα σεμινάρια αποτελεί πνευματική
ιδιοκτησία του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Αριθμός Απόφασης 5923, Νόμος
2121/1993).
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο
σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του με
οποιονδήποτε τρόπο η μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο
πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή
άδεια του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ .





Δίδακτρα
Τα δίδακτρα των e-learning σεμιναρίων του ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ. ποικίλλουν
ανάλογα με τη διάρκεια του εκάστοτε σεμιναρίου και τον αριθμό
των ενοτήτων/ μαθημάτων που το απαρτίζουν.
Εξόφληση διδάκτρων


Η εξόφληση διδάκτρων γίνεται σε καθορισμένες δόσεις κατά
τη διάρκεια και μέχρι το τέλος της Εκπαίδευσης. Οι
ημερομηνίες καταβολής των δόσεων καθορίζονται πριν από την
έναρξη του σεμιναρίου και οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να
τις τηρούν. Σε περίπτωση που κάποια δόση δεν καταβληθεί στην
καθορισμένη ημερομηνία και σε εύλογο χρονικό διάστημα οι
κωδικοί πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα θα
απενεργοποιούνται έως ότου τακτοποιηθούν τα οικονομικά
ζητήματα.

Επιστροφή προκαταβολής/ διδάκτρων


Η προκαταβολή/ δίδακτρα δεν επιστρέφονται:
o εάν για οποιοδήποτε λόγο ο ενδιαφερόμενος ακυρώσει τη
συμμετοχή του.
o εάν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει κατά τη διάρκεια του
Σεμιναρίου να διακόψει την παρακολούθησή του.
Υποχρεούται να έχει τακτοποιήσει τα δίδακτρα μέχρι την
ημέρα διακοπής της συμμετοχής του.



Μπορεί να γίνει είτε αντικατάσταση συμμετέχοντα, είτε το
άτομο που ακύρωσε να μεταφέρει τη συμμετοχή του σε
μελλοντικό Σεμινάριο του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.
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Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, κι εφόσον οι
σπουδαστές είναι συνεπείς
o στις οικονομικές τους υποχρεώσεις (οι σπουδαστές θα
πρέπει να έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα του Σεμιναρίου)
και
o στις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις (έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς, με ποσοστό επιτυχίας ανώτερο του 50%, το
τελικό διαγώνισμα του σεμιναρίου)
το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ παρέχει βεβαίωση παρακολούθησης Σεμιναρίου.


Αξιολόγηση Εισηγητή/ Σεμιναρίου


Οι σπουδαστές, στο τέλος του Σεμιναρίου/ Μετεκπαίδευσης, θα
λαμβάνουν μια φόρμα αξιολόγησης, την οποία καλούνται να
συμπληρώσουν, σημειώνοντας την άποψή τους και τυχόν
παράπονα και επισημάνσεις για τους εισηγητές και το Σεμινάριο
που παρακολούθησαν.
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