
Μουσική & τέχνη με κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες: Θεωρία και εφαρμογές για τυπικά, μη 
τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια, 
κοινοτικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς 
 

Εγγραφές: έως 27 Ιανουαρίου 2021 

Έναρξη: 1 Φεβρουαρίου 2021 

Διάρκεια: 400 ώρες / 9 Μήνες 

Τιμή: €590.00 

 

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία ή μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, σε 
μουσικούς, καλλιτέχνες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους, φοιτητές 
αλλά και απλώς άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα και να αναπτύξουν 
δεξιότητες απαραίτητες εάν επιθυμούν κάποια στιγμή να ασχοληθούν με άτομα ή 
ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (φτωχοί, ΑμεΑ, άτομα τρίτης 
ηλικίας, πρόσφυγες, άτομα με παραβατική συμπεριφορά, κλπ.) στο πλαίσιο διαφόρων 
φορέων εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, φροντίδας ή διαβίωσης τέτοιων ατόμων/ομάδων. 

Σκοπός του προγράμματος  

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη 
πρακτικών δεξιοτήτων για τη χρήση της δημιουργικής, μουσικής και καλλιτεχνικής 
έκφρασης και της εμψύχωσης σε προγράμματα για άτομα ή ομάδες που απειλούνται 
με κοινωνικό αποκλεισμό, με στόχο την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και προσωπικής 
ταυτότητας, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών επιθυμιών, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ενσωμάτωση και ευζωία ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες. 

Μέσα από το πρόγραμμα αναμένεται να επιτευχθεί: 

• – Εξοικείωση και κατανόηση των βασικών αρχών για τη λειτουργία 
εκπαιδευτικών, κοινωνικών/κοινοτικών προγραμμάτων με άτομα ή ομάδες 
που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (παραβατικότητα, φτώχεια, τρίτη 
ηλικία, προσφυγιά, ΑμεΑ, κλπ.) μέσω της χρήσης των τεχνών με έμφαση στη 
μουσική γ) εξοικείωση και κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών 
κοινωνικά ευπαθών ομάδων και της χρήσης της μουσικής και των τεχνών για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους 

https://www.kdvm1.gr/mousiki-texni/


• – Ανάπτυξη δημιουργικών μουσικών δεξιοτήτων και φαντασίας για τον 
σχεδιασμό μουσικών και πολύτεχνων καλλιτεχνικών κοινωνικών δράσεων με 
/για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ή άτομα/ομάδες που απειλούνται με 
κοινωνικό αποκλεισμό. 

Μοριοδότηση  

• – Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης & Εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε.:2 μόρια 
(Ν.4589/2019 άρθρο 57 και 58) 

• -Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ: 2 
μόρια(5697/336/02.08.2018) 

• – Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. ως 2 
μόρια(απόφαση 6341/380/02.08.2019) 

• – Στελέχη εκπαίδευσης 0,5 μόρια(Ν. 4547/ 2018 άρθρο 24) 
• Μέθοδος & Χώρος Διεξαγωγής Προγραμμάτων  
• Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning) – διαδικασία 

διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και 
των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία 
μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής 
πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet 
Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. 
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