
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παράταση εγγραφών έως 30 Νοεμβρίου για τη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα των 100 υποτροφιών, ανακοινώνει το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021: Το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού & Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την παράταση εγγραφών έως την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 για όσους 

και όσες επιθυμούν να εγγραφούν σε ένα από τα επιμορφωτικά προγράμματα του φθινοπωρινού κύκλου 

και να συμμετέχουν στην κλήρωση των 100 υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.  

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής, παρακαλώ διαβάστε τις συχνές 

ερωτήσεις παρακάτω:  

● Ποιο στόχο έχει το πρόγραμμα των 100 υποτροφιών του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.;  

Το πρόγραμμα των 100 υποτροφιών του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. είναι μία νέα πρωτοβουλία η οποία έχει στόχο 

να προσφέρει νέες ευκαιρίες και να συμβάλλει περαιτέρω στην ποιοτική επιμόρφωση και κατάρτιση.  

● Πώς μπορώ να συμμετέχω; 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν κάνει αίτηση και 

εγγραφή σε ένα από τα επιμορφωτικά προγράμματα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. με έναρξη τον Οκτώβριο - 

Νοέμβριο 2021. Δηλαδή, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει έχουν καταβάλλει εφάπαξ ή την πρώτη δόση των 

διδάκτρων σε ένα από τα προγράμματα με έναρξη το φθινόπωρο 2021. Στη συνέχεια, οι εγγεγραμμένοι 

μπαίνουν αυτόματα στη λίστα των υποψηφίων για την διεκδίκηση υποτροφίας πλήρους απαλλαγής 

διδάκτρων ενός άλλου προγράμματος της επιλογής τους.    

● Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή; 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.learninn.gr, επιλέξτε το πρόγραμμα που επιθυμείτε να 

παρακολουθήσετε με ημερομηνία έναρξης έως 30 Νοεμβρίου 2021 και κάντε αίτηση. Με την ολοκλήρωση 

της εγγραφής σας μπαίνετε αυτόματα στην λίστα των υποψηφίων του προγράμματος των 1000 

υποτροφιών του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. 

● Μέχρι πότε είναι η υποβολή αιτήσεων;  



 

 
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021.  

● Πώς θα επιλεγούν οι υπότροφοι;  

Οι υπότροφοι θα επιλεγούν κατόπιν κλήρωσης. Με την αίτηση και την εγγραφή σε πρόγραμμα της 

επιλογής τους, μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση των 100 υποτροφιών που θα πραγματοποιηθεί τον 

Φεβρουάριο του 2022.  

● Πως θα ενημερωθώ αν επιλέχθηκα ή όχι υπότροφος;  

Η επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων, η οποία διεξάγει την διαδικασία κλήρωσης, θα ενημερώσει τους 

υποψηφίους που θα έχουν κληρωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα (email). 

● Σε περίπτωση που επιλεγώ, σε ποιο πρόγραμμα μπορώ να δηλώσω τη συμμετοχή μου;  

Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος έχει κερδίσει την υποτροφία, έχει το δικαίωμα, εκτός από το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα που ήδη παρακολουθεί, να δηλώσει την συμμετοχή του δωρεάν σε ένα από τα 

ασύγχρονα προγράμματα του επόμενου κύκλου. Συγκεκριμένα, οι επιτυχόντες/ούσες μπορούν να 

συμμετέχουν σε ένα από τα παρακάτω:  

● Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ασύγχρονο) 

● Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων  (ασύγχρονο) 

● Εκπαίδευση στη Μεντορεία: Συμβουλευτική & Υποστήριξη Υποψηφίων και Νέων Εκπαιδευτικών  

(ασύγχρονο) 

● Σχολική Ψυχολογία & Συναισθηματική Διαχείριση στην Εκπαίδευση (ασύγχρονο) 

● Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Επικοινωνία & Γλώσσα (ασύγχρονο) 

● Διαπολιτισμική Ψυχολογία: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαπολιτισμικής Παρέμβασης (ασύγχρονο) 

● Ηγεσία στην Εκπαίδευση: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων του Διευθυντή Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(ασύγχρονο) 

● Εκπαίδευση στη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (ασύγχρονο) 

● Παιδαγωγική & Διδακτική Μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης (ασύγχρονο) 

● Σχεδιασμός & Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων στην Τυπική και μη Τυπική Εκπαίδευση 

(ασύγχρονο)  

● Η Παιδαγωγική του STEM στη Σύγχρονη Εκπαίδευση (ασύγχρονο) 

● Ποσοτική Έρευνα, Ανάλυση Δεδομένων & SPSS (ασύγχρονο) 

  

https://learninn.gr/eidiki-agogi-ekpaideysi-asygchrono/
https://learninn.gr/ekpaideysi-ekpaideyton-enilikwn-9-mines/
https://learninn.gr/ekpaideysi-sti-mentoreia-symvoyleytiki-kai-ypostirixi-ypopsifion-kai-neon-ekpaideytikon/
https://learninn.gr/ekpaideysi-sti-mentoreia-symvoyleytiki-kai-ypostirixi-ypopsifion-kai-neon-ekpaideytikon/
https://learninn.gr/scholiki-psychologia-kai-synaisthimatiki-diacheirisi-stin-ekpaideysi/
https://learninn.gr/diapolitismiki-ekpaideysi-epikoinonia-glossa/
https://learninn.gr/diapolitismiki-psychologia-9-mines/
https://learninn.gr/igesia-stin-ekpaideysi-anaptyxi-dexiotiton-toy-dieythynti-ekpaideytikon-idrymaton/
https://learninn.gr/igesia-stin-ekpaideysi-anaptyxi-dexiotiton-toy-dieythynti-ekpaideytikon-idrymaton/
https://learninn.gr/ekpaideysi-sti-didaskalia-ton-xenon-glosson/
https://learninn.gr/paidagogiki-didaktiki-methodologia-tis-thriskeytikis-ekpaideysis/
https://learninn.gr/sxediasmos-efarmogi-ergastirion-stin-typiki-kai-mi-typiki-ekpaideysi/
https://learninn.gr/sxediasmos-efarmogi-ergastirion-stin-typiki-kai-mi-typiki-ekpaideysi/
https://learninn.gr/i-paidagogiki-toy-stem-sti-sygchroni-ekpaideysi/
https://learninn.gr/posotiki-ereyna-analysi-dedomenon-spss-theoria-methodologia-praktiki-efarmogi/


 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία στα τηλ. 

210 7275 735, 6975 913005 από τις 10.00 έως τις 16.00 ή να αποστείλετε e-mail στο info@learninn.gr, 

www.learninn.gr   
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