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Καλωσορίσατε
στο Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.
Σας καλωσορίζουμε στα προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Learn Inn E.K.Π.A.

Η ομάδα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. ειδικεύεται σε θέματα εκπαίδευσης. Προσφέρουμε
ένα αξιόλογο αριθμό προγραμμάτων στα οποία Καθηγητές του Ε.Κ.Π.Α. και
εξειδικευμένοι επιστήμονες ως ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι έχουμε διαμορφώσει, με τις
πιο σύγχρονες προδιαγραφές, προτάσεις για e-learning και δια ζώσης εκπαίδευση
με σκοπό την κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση, καθώς και την προσωπική
και επαγγελματική ανάπτυξη.

Ξεχωρίζουμε, γιατί δημιουργούμε και προσφέρουμε υψηλής ποιότητας και
καινοτόμα προγράμματα με πίστη στην καλή εκπαίδευση.

Ρωτήστε μας, συμβουλευτείτε μας, εμπιστευτείτε μας!

Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.
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Είμαστε μια ομάδα ειδικών και αναγνωρισμένων καθηγητών
και επαγγελματιών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε καινοτόμα προγράμματα εξ
αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
για ενήλικες. 

Τα προγράμματα μας είναι προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Ε.Κ.Π.Α. και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Learn Inn
Ε.Κ.Π.Α. (www.learninn.gr) και στην ιστοσελίδα του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Κ.Π.Α. (http://www.cce.uoa.gr/)
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Ποιοι 
Είμαστε



Βιωματικότητα Ομαδικότητα Μεθοδικότητα Δημιουργικότητα Βιωσιμότητα

Οι αρχές μας που διέπουν κάθε
δημιουργία μας και εφαρμογή
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είναι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΤι διακρίνει τα

προγράμματά
μας; 

συνδυάζουν τις θεωρητικές ενότητες με εργαστηριακή
εφαρμογή

η εκπαίδευση στηρίζεται στην προσωποποιημένη σχέση με
τον/την συμμετέχοντα/ουσα

απονέμουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού Europass με αναγραφή ECVET

 έχουν φιλικά δίδακτρα και παρέχουν εκπτώσεις σε όσους/
ες τις έχουν ανάγκη και ευκολίες καταβολής των διδάκτρων

παρέχουν στους αποφοίτους μοναδικά προνόμια μειώσεις
διδάκτρων, δωρεάν σεμιναρίων κ.λπ

προσφέρουν μέγιστα μόρια στους πίνακες κατάταξης
διορισμού αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στην επιλογή
στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών
καθώς και σε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. για ποικίλες θέσεις
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Με την εγγραφή σε πρόγραμμα της
επιλογής σας και την εξόφληση των
διδάκτρων δικαιούστε να
παρακολουθήσετε δωρεάν το
επιμορφωτικό πρόγραμμα “Παιδαγωγικές
προσεγγίσεις, Μέθοδοι Διδασκαλίας και
Αξιολόγησης για μια Δημοκρατική
Εκπαίδευση” διάρκειας 3 μηνών | 400
ωρών, αξίας €250.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Learn Inn E.Κ.Π.Α. καθιέρωσε τον
Ιούνιο 2021 την πολιτική των 100
υποτροφιών. Οι υποτροφίες χορηγούνται
με κλήρωση για κάθε κύκλο εγγραφών.
Οι νικητές έχουν το δικαίωμα να
παρακολουθήσουν δωρεάν ένα
πρόγραμμα της επιλογής τους. 

100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων
του προγράμματος της επιλογής σας,
διεκδικείτε με κλήρωση μία (1) θέση
απαλλαγής διδάκτρων ανά πρόγραμμα.
Ρωτήστε μας! 

ΚΛΗΡΩΣΗ 

Ποια είναι τα προνόμιά σας, με την
εγγραφή σας; 

https://learninn.gr/paidagogikes-proseggiseis-methodoi-didaskalias-kai-axiologisis-gia-mia-dimokratiki-ekpaideysi/


Ποια είναι τα μοναδικά προνόμια
που αποκτάτε με την αποφοίτησή
σας από το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.;

1

2

3

4

Μειωμένα δίδακτρα κατά
40% επί της αρχικής 

Πληρωμή σε 4 δόσεις

Συμμετοχή στη κλήρωση
των 100 υποτροφιών 

Δωρεάν παρακολούθηση
επιμορφωτικών προγραμμάτων

Δωρεάν συμμετοχή σε
webinars και άλλα
events με επίκαιρα
θέματα ειδικά για
απόφοιτους 

5
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01

02

Ποια είναι η
διαδικασία
εγγραφής;

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική
αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.learninn.gr με τα στοιχεία τους όπως
αναγράφονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

Με την αποστολή της αίτησης, ο οργανισμός του Ε.Κ.Π.Α. επεξεργάζεται
τα στοιχεία και εντός 3 εργάσιμων ημερών αποστέλλεται σχετική
ενημέρωση.

ΑΙΤΗΣΗ 

Η κατοχύρωση της θέσης ολοκληρώνονται με την καταβολή δόσης ή
ολόκληρου του ποσού των διδάκτρων στον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Κ.Π.Α. και με την αποστολή του
αποδεικτικού κατάθεσης στο info@learninn.gr. 

Η αποστολή του καταθετηρίου/αποδεικτικού πρέπει να γίνεται κάθε φορά
που πραγματοποιείται η πληρωμή δόσης. Η αποστολή είναι αναγκαία,
διότι το αντίγραφο αποτελεί απόδειξη και τρόπο ταυτοποίησης της
συναλλαγής σας. Στην αιτιολογία κατάθεσης, παρακαλούμε να
αναγράφεται το επώνυμο του συμμετέχοντα/της συμμετέχουσας και ο
κωδικός του προγράμματος, τον οποίο θα βρείτε στο μήνυμα αποδοχής
της αίτησής σας. 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών
 Τράπεζα ALPHA BANK

 Aριθμός Λογ/σμού: 802002001000227
 ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227.

http://www.learninn.gr/
mailto:info@learninn.gr


20%
Δικαιούνται όσοι καταβάλλουν τα
δίδακτρα εφάπαξ. Επιπλέον, με την
εφάπαξ πληρωμή, διεκδικούν
συμμετοχή στην κλήρωση για μία (1)
θέση απαλλαγής διδάκτρων ανά
πρόγραμμα. 

30%

'Ανεργοι/ες, φοιτητές/τριες,
πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία
(ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών
οικογενειών με ετήσιο εισόδημα
κάτω από 15.000€, γονείς που
έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές
ανάγκες, άτομα με ετήσιο
εισόδημα κάτω από 12.000€

Αναπληρωτές / Μόνιμοι
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά.
και υπάλληλοι του Δημόσιου

Ομάδες 2 ή περισσότερων ατόμων
με πρώτου βαθμού συγγένειας και
συμμετοχής στον ίδιο κύκλο

Δικαιούνται όσοι είναι:

40%
Δικαιούνται όσοι έχουν
ολοκληρώσει πρόγραμμα του Learn
Inn Ε.Κ.Π.Α. (Κοινότητα Αποφοίτων).
Η πληρωμή μπορεί να γίνει και σε 4
δόσεις. 

Δίδακτρα &
Εκπτωτική
Πολιτική

Όροι χορήγησης μειωμένων διδάκτρων:

Οι ενδιαφέρομενοι/ες που έχουν δικαίωμα για
μειωμένα δίδακτρα, θα πρέπει να επισυνάψουν στην
αίτησή τους το απαιτούμενο αποδεικτικό έγγραφο:
πχ. φοιτητική ταυτότητα, κάρτα ανεργίας, βεβαίωση
εργασίας, εκκαθαριστικό σημείωμα, κάρτα
πολυτέκνων, βεβαίωση αναπηρίας, αποδεικτικό
Αναπληρωτή/τριας κλπ.

*Οι ανωτέρω εκπτώσεις δεν λειτουργούν προσθετικά. 
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Κατοχύρωση θέσης

Για την κατοχύρωση της θέσης, οι
ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να καταβάλουν
την πρώτη δόση των διδάκτρων πριν την
έναρξη του προγράμματος 

Προγράμματα 3-6 μηνών 

Για προγράμματα διάρκειας 3-6 μηνών, οι
δόσεις καταβάλλονται μηνιαίως (τους 3
πρώτους μήνες του προγράμματος)

Για προγράμματα διάρκειας 7 μηνών και άνω,
οι δόσεις καταβάλλονται κάθε δύο (2) μήνες
από την έναρξη του προγράμματος

Πολιτική Πληρωμής με
δόσεις

Προγράμματα 7μηνών και άνω 
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Ασύγχρονη Εκπαίδευση Σύγχρονη Εκπαίδευση

Στην ασύγχρονη εκπαίδευση διαχειρίζεστε και οργανώνετε τη μελέτη σας    
 σύμφωνα με το προσωπικό σας πρόγραμμα, ρυθμό και στυλ μάθησης.

Κάθε πρόγραμμα αναπτύσσεται σε Διδακτικές Ενότητες, με υλικό μελέτης και
βιντεομαθήματα, καθώς και επιπλέον υλικό, τα οποία αναρτώνται στην
πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-class. 
Στην πλατφόρμα αποκτάτε πρόσβαση λίγες μέρες πριν την έναρξη του
προγράμματος, λαμβάνοντας, με e-mail, τους κωδικούς σας και τις οδηγίες
χρήσης. 
Στο περιβάλλον του e-class οι Διδακτικές Ενότητες και το υλικό τους
αναπτύσσονται ακριβώς κάτω από την περιγραφή του προγράμματος στην
πρώτη σελίδα. 
Στις Ενότητες 0/Εισαγωγικές Ενότητες θα βρείτε το Πρόγραμμα Σπουδών, το
Ημερολογιακό Πρόγραμμα Συναντήσεων (εφόσον περιλαμβάνεται στο
πρόγραμμά σας) και ένα βίντεο με οδηγίες περιήγησης στην πλατφόρμα e-class.

Εάν το πρόγραμμα της επιλογής σας περιλαμβάνει και ώρες
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι απαραίτητη η συμμετοχή σας στις
συναντήσεις αυτές μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου
πρόσφορου μέσου.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακο μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ολοκλήρωση της Διδακτικής Ενότητας. 

Ο/Η εκπαιδευτής/τρια σας αποστέλλει εγκαίρως τον σύνδεσμο (link)
της συνάντησης
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Μικτή Εκπαίδευση

Εάν το πρόγραμμα της επιλογής σας είναι μικτής εκπαίδευσης,
παρέχεται η δυνατότητα δια ζώσης συναντήσεων για τους
συμμετέχοντες/ουσες που κατοικούν εντός Αττικής (Ημέρα Σάββατο,
σε χώρο της Πανεπιστημιούπολης, Ζωγράφου ή σε άλλους
κατάλληλους χώρους στην Αθήνα).

 Οι κάτοικοι εκτός Αττικής συμμετέχουν σε σύγχρονες εξ αποστάσεως
συναντήσεις (Ημέρα Κυριακή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας). 
Οι συναντήσεις δεν μαγνητοσκοπούνται. 

Η ομάδα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.
είναι στη διάθεσή σας να σας
υποστηρίξει σε κάθε επίπεδο

κατά τη διάρκεια της
επιμόρφωσής σας. 
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Επικοινωνία με ακαδημαϊκά υπεύθυνους &
εκπαιδευτές/τριες

Σύνδεση στην
πλατφόρμα 

01

Επιλογή στο
μενού της
κατηγορίας
‘Μηνύματα’
(Αριστερά στην
οθόνη) 

02

Στο πεδίο “Προς”,
κάνοντας κλικ,
εμφανίζονται
αυτόματα τα
ονόματα των
εκπαιδευτών/
τριών του
προγράμματος
και κάνετε
επιλογή. 

03

Στα οικεία πεδία
γράφετε το θέμα
και το κείμενο
του μηνύματός
σας και πατάτε
‘Αποστολή’.

04

Για απορίες σχετικά με το περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος, έχετε τη δυνατότητα να
επικοινωνήσετε απευθείας μέσω της πλατφόρμας e-class ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
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Ολοκλήρωση Ακαδημαϊκών
Υποχρεώσεων

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με κριτήρια αυτό-αξιολόγησης. Δεν
υπάρχουν εξετάσεις και η αξιολόγηση δεν είναι αρνητική, αλλά δρα
αυτοβελτιωτικά.

Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς την επιμόρφωση/εκπαίδευση θα
πραγματοποιήσετε:
 Ένα κριτήριο αυτό-αξιολόγησης ανά ενότητα, με ερωτήσεις πολλαπλών
επιλογών ή άλλων τύπων ερωτήσεων ή δραστηριότητας ανάλογα το
πρόγραμμα. 

Επίσης, κάποια προγράμματα προβλέπουν τελική εργασία (συνήθως όσα
ασχολούνται με τη διδακτική μεθοδολογία), η οποία αφορά θεωρητική
εφαρμογή όσων έμαθαν οι συμμετέχοντες/χουσες στη διάρκεια της
επιμόρφωσης/εκπαίδευσης.
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Απονομή
Πιστοποιητικού
Η απονομή του πιστοποιητικού επιμόρφωσης μπορεί να
πραγματοποιηθεί εφόσον:

1 έχει ολοκληρωθεί η επιμόρφωσή σας

2 έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα

3 έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση
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Έκδοση- Παραλαβή 
Πιστοποιητικού
Με την επίσημη ημερομηνία λήξης του
προγράμματος, ενημερώνονται τα κεντρικά
γραφεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια
Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Κ.Π.Α. ώστε
να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης
πιστοποιητικών. 

Εντός 30 ημερών ολοκληρώνεται η έκδοση
των πιστοποιητικών και λαμβάνετε γραπτή
ενημέρωση για την παραλαβή του
πιστοποιητικού σας. 

Πανεπιστημιούπολη – Ζωγράφου, Κτίριο
Θεολογικής σχολής, 3ος όροφος, γραφεία 310-
311,
ώρες: 10:00-16:00.

Γραφείο Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.

(ACS) με χρέωση παραλήπτη

Courier

Τρόποι παραλαβής:
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Επικοινωνήστε μαζί μας! 

info@learninn.gr και
2107275735 και 6975 913005 

(10.00-16.00)

mailto:info@learninn.gr

