
 
 
Νέα Προγράμματα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 
 
Τα επιμορφωτικά προγράμματα οδηγούν στην απονομή Πιστοποιητικού 
Επιμόρφωσης μη τυπικής εκπαίδευσης, ενώ παρέχονται ECTS. Στα περισσότερα 
προγράμματα παρέχεται εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες 
δικαιούχων.  
 
Νέα προγράμματα ανακοινώνονται συνεχώς στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ: 
https://www.diaviou.auth.gr/ 
 
ΝΕΑ προγράμματα 
 

• Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες 

• Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους 

• Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες: Από το Α στο Ω 

• Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων και Συμμόρφωση με τον 
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 

• Απόκτηση προγραμματιστικών δεξιοτήτων στην R για επιστήμονες ζωής 

• Προπονητική επιβάρυνση και φυσική κατάσταση στο σύγχρονο 
ποδόσφαιρο- Από την επιστήμη στην πράξη 

• Ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση 

• Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία στην επιστημονική έρευνα στις 
επιστήμες του Ανθρώπου 

• Παιδαγωγική και διδακτική ενίσχυση εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής: 
στοχοθεσία, μεθοδολογία και αξιολόγηση 

• Έρευνα Πράξης και project, σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές 

• H τέχνη και οι τεχνικές μιας επιστημονικής αναφοράς 
 
Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα προγράμματα: 

• Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών 

• Aqua Instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής-Υδροαεροβικής 

• 3ο Θερινό σχολείο. Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: ανάγνωση, γραφή και 
διδασκαλία 

• Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης 
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• 7th International Summer School: Medical Law and Bioethics “Patient 
autonomy: legal, medical and ethical considerations 

• Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R 

• Μηχανικός Δικτύων Επικοινωνιών 

• Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: 
European and international perspectives 

• Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την 
αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των 
ποδοσφαιριστών 

• Κινηματογραφικά Είδη: Θεωρία και Ιστορία 

• Φύλο και Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις 

• School Movies: η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί στον κινηματογράφο 

• Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Ποινικού Δικαίου 

• Computer Vision and Machine Learning (CVML) and Autonomous Systems 
Web Lecture Series 

 
 
Προγράμματα που παρέχονται για την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού 
εταιρειών και φορέων 

• Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

• Δημιουργία, Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Νεοφυών Επιχειρήσεων 

• Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη 
διοικητικών αποφάσεων με χρήση Η/Υ 

• Παγκόσμιες ηλεκτρονικές αγορές: Συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και 
προώθηση των πωλήσεων τους 

• Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με τη χρήση του WooCommerc 

• Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με τη χρήση του Prestashop 

• Διαδικτυακές Συναλλαγές/Online Payments, Transaction processing, 
Payment Gateways 

• Ηλεκτρονική ασφάλεια και προστασία για επιχειρήσεις ηλεκτρονικού 
εμπορίου 

• Δημοσιογραφία Δεδομένων 
 

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα ενδοεταιρικής επιμόρφωσης ΕΔΩ 
 

 
Περισσότερες πληροφορίες 
https://www.diaviou.auth.gr/ 
https://www.facebook.com/AUThKEDIVIM 
https://www.instagram.com/kedivim_auth/ 
https://twitter.com/auth_kedivim 
diaviou@auth.gr  
2310 996782, -83, -81  
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