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Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Εισαγωγικά στοιχεία
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο
νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών
εργασιών.
Στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα
έρευνας, συγγραφής και ολοκλήρωσης εργασιών ακαδημαϊκού επιπέδου. Το
Πρόγραμμα περιλαμβάνει αφενός παρουσίαση των βασικών θεωρητικών
εργαλείων για τη σύνταξη περιλήψεων και επιστημονικών εργασιών καθώς και την
τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και αφετέρου παραδείγματα εφαρμογής
του θεωρητικού πλαισίου στην ακαδημαϊκή πράξη.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα έχετε την ευκαιρία να συνδέσετε τη
θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή.
Ειδικότερα:
• Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη σύνταξη περιλήψεων
• Η εξοικείωση με θέματα ακαδημαϊκής δεοντολογίας και λογοκλοπής
• Η εμβάθυνση σε θέματα συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας και η
εξοικείωση με τη σύνταξη βιβλιογραφικών παραπομπών επί τη βάσει ποικίλων
προτύπων (APA, Harvard κοκ).
Στον τρέχοντα ενημερωτικό οδηγό μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού
προγράμματος (όπως λ.χ. τη μεθοδολογία, τον τρόπο πιστοποίησης όπως και τους
όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής).

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών
στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την περιληπτική
απόδοση κειμένων, την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την αποφυγή λογοκλοπής
καθώς και τη σύνταξη επιστημονικών κειμένων και βιβλιογραφικών παραπομπών.

Σε ποιους απευθύνεται
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
 πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής
και της αλλοδαπής
 φοιτητές/σπουδαστές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής και της αλλοδαπής
 αποφοίτους Β/θμιας εκπαίδευσης
 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και
ωρομίσθιοι)
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Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα επιλεγούν με βάση το βιογραφικό τους
σημείωμα και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας (με βάση την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης)
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου
Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εδώ το link του εκπαιδευτικού
προγράμματος
Η αποδοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανακοινώνεται στον/στην υποψήφιο/α
ατομικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ήμερών από
τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Απαιτήσεις παρακολούθησης
Για την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι αιτούντες θα
πρέπει να διαθέτουν:
 πρόσβαση στο διαδίκτυο
 κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων
του προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης
στο αντικείμενο «Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών
εργασιών».

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει πιστοποίηση
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με τα μέλη που απαρτίζουν την επιστημονική
και συγγραφική ομάδα να διαθέτουν εξέχουσα εμπειρία και
δραστηριοποίηση σε εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαιδευτικά
προγράμματα. Η πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί την
εκάστοτε συμμετοχή σε εκλαϊκευτικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα
επιμόρφωσης
βεβαιώνοντας
τα
αποκτηθέντα
προσόντα
αποσκοπώντας στη διευκόλυνση ευρέσεως εργασίας.

Τρόπος διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος
Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
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Περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις (4) διδακτικές
ενότητες:
Διδακτική ενότητα

Διάρκεια ενότητας σε ώρες

1 Τεχνικές περίληψης
2 Ακαδημαϊκή δεοντολογία και λογοκλοπή
Συγγραφή επιστημονικής εργασίας και σύνταξη
3
βιβλιογραφικών παραπομπών
4 Εκπόνηση τελικής εργασίας
Σύνολο

25 ώρες
25 ώρες
25 ώρες
25 ώρες
100 ώρες

Υπηρεσίες υποστήριξης
Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν
στη Διοικητική ή Τεχνική Υποστήριξη του εκπαιδευτικού
προγράμματος βασιζόμενοι στη φύση του προβλήματος. Η
επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, κ. Γεωργία
Ανδρέου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής
Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και οι
διδάσκοντες θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους
καταρτιζόμενους.

Επιστημονικά υπεύθυνος
Επιστημονική υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κ. Γεωργία
Ανδρέου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει την ευθύνη για τον σχεδιασμό,
υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επιστημονική ομάδα εκπαιδευτικού προγράμματος
Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι ο Επίκουρος καθηγητής Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. Ιωάννης Γαλαντόμος.

Μέθοδος και περιεχόμενο επιμόρφωσης
Η κατάρτιση θα πραγματοποιείται μέσω ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας
τηλεκπαιδευσης και θα περιλαμβάνει τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και την
επίλυση ασκήσεων και δραστηριοτήτων που θα πιστοποιούν την κατανόηση της
ύλης από τους εκπαιδευόμενους.
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Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά (κατά την ημερομηνία διάθεσης της κάθε
διδακτικής ενότητας, κάθε Παρασκευή) και η εξέταση θα πραγματοποιείται με την
ολοκλήρωση της ενότητας.

Σχεδιασμός εκπαίδευσης
Η μεθοδολογία, ο σχεδιασμός και το περιβάλλον της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
προέρχεται από τη πολυετή πείρα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία της κ. Γεωργίας
Ανδρέου και του κ. Ιωάννη Γαλαντόμου. Το ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό
υλικό χαίρει λεπτομερούς ανάλυσης στις πολύπλευρες όψεις του αποσκοπώντας σε
υψηλού επιστημονική κατάρτιση.
Το διδακτικό υλικό του προγράμματος (κατά την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας),
περιλαμβάνει αρχεία κειμένου (σε μορφή PDF).

Χρονική διάρκεια και κόστος παρακολούθησης
Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 100 ώρες
φόρτου εργασίας.
Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος: Νοέμβριος 2016
Λήξη εκπαιδευτικού προγράμματος: Νοέμβριος 2016
Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται στα 90€. Το
ποσό αυτό αντιστοιχεί στην παρακολούθηση ολόκληρου του προγράμματος και θα
καταβληθεί άπαξ στην έναρξη του προγράμματος.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην Alpha Bank, στον λογαριασμό της Επιτροπής
Ερευνών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή
τιμολόγιο (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1)
Πίνακας 1
Αριθμός λογαριασμού
IBAN
Κωδικός έργου

ΠΡΟΣΟΧΗ

310-00-2002-020935
GR6401403100310002002020935
4165.0024

Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε
ο Κωδικός έργου καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία και για να υποβάλετε αίτηση στο συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα .
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιστημονική Υπεύθυνη κ. Γεωργία
Ανδρέου στο e-mail andreou@uth.gr ή με τον κ. Ιωάννη Γαλαντόμο στο email
galantomos@aegean.gr καθώς και με τη Γραμματεία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (e-mail kdvm@uth.gr ή στα τηλέφωνα 24210 06367 –
6368).
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Προγράμματα
κατάρτισης και επιμόρφωσης

www.kdvnm.uth.gr
kdvm@uth.gr

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος
Τηλ. 24210 06367-6368, Φαξ. 24210 06487
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