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Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό περιβάλλον)

Εισαγωγικά στοιχεία
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο
νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε
ηλεκτρονικό περιβάλλον)».
Το πρόγραμμα με τίτλο «Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό
περιβάλλον)» έχει σαν στόχο τα εξής:
 Επιμόρφωση από απόσταση στο διδακτικό πακέτο του μαθήματος της
Έκθεσης στο Λύκειο (με μεθοδολογία και τεχνικές που θα αφορούσαν και
άλλα διδακτικά αντικείμενα).
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων με χρήση εξελιγμένων διδακτικών μοντέλων και νέων
τεχνολογιών στην υπηρεσία της εκπαίδευσης.
 Μεθοδολογία διαχείρισης χρόνου, αποριών, ομάδων μαθητών.
 Ενίσχυση του βιογραφικού σημειώματος με τα εργαλεία και την οπτική της
Δια Βίου Μάθησης.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα αφορά καθηγητές φιλολόγους ή/και φοιτητές
Φιλοσοφικής και προσφέρει επιμόρφωση, κατάρτιση και
πιστοποίηση στη διδασκαλία της Έκθεσης στο Λύκειο. Δεν
υπάρχουν άλλα ειδικά κριτήρια επιλογής, εκτός από το
δεδηλωμένο ενδιαφέρον των παραπάνω που προφανώς
διδάσκουν ή προτίθενται να διδάξουν το μάθημα στο Λύκειο.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα γίνουν δεκτοί.
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου
Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η αποδοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανακοινώνεται στον/στην υποψήφιο/α
ατομικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Απαιτήσεις παρακολούθησης
Για την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι αιτούντες
καλούνται να διαθέτουν:




Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
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Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Με την περαίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η επιτυχής
παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη
λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην «Διδακτική-Μεθοδολογία
της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό περιβάλλον)».

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
Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογούνται σε εβδομαδιαία βάση με υλικό που θα τους
αποστέλλεται βάσει προγράμματος και εντός προθεσμίας θα αποστέλλουν προς
διόρθωση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Θα λαμβάνουν αξιολόγηση και απαντήσεις
κάθε εβδομάδα μέσω αναλυτικών video-διαλέξεων, επιπλέον βοηθητικό υλικό σε
video από το πρόγραμμα «My name is Teacher» που τελεί υπό την αιγίδα του
Τμήματος, καθώς και καθοδήγηση και συμβουλευτική.

Μέθοδος και περιεχόμενο επιμόρφωσης
Εκπαιδευτικές ενότητες 12 εβδομάδων προερχόμενες από όλο το εύρος της
διδακτικής του μαθήματος στο Λύκειο.

Υπηρεσίες υποστήριξης
Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στη
Διοικητική ή Τεχνική Υποστήριξη του εκπαιδευτικού
προγράμματος βασιζόμενοι στη φύση του προβλήματος. Ο
επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος κ. Γεώργιος
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Σταμούλης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και ο υπεύθυνος του
Προγράμματος “My name is Teacher” κ. Φώτης Παντόπουλος είναι σε συνεχή
επικοινωνία με τους καταρτιζόμενους.

Επιστημονικά υπεύθυνος
Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Γεώργιος Σταμούλης,
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για το
σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επιστημονική ομάδα εκπαιδευτικού προγράμματος
Διδάσκει ο δημιουργός και υπεύθυνος του Προγράμματος “My name is Teacher” κ.
Φώτης Παντόπουλος, ο οποίος επιμελείται και παρουσιάζει και την τηλεοπτική
εκπομπή για την Έκθεση “Η ώρα του Δασκάλου” στο STAR Κεντρικής Ελλάδας και το
ΟΤΕtv, με την υποστήριξη της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Τηλεκπαίδευσης
του Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Χρονική διάρκεια και κόστος παρακολούθησης
Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 12 εβδομάδες.
Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος: Δεκέμβριος 2016
Λήξη εκπαιδευτικού προγράμματος: Φεβρουάριο 2017
Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται στα 320 €. Τα
δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank σε δυο (2)
ισόποσες δόσεις και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο.
Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία και για να υποβάλετε αίτηση στο συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του Προγράμματος “My
name is Teacher” κ. Φώτη Παντόπουλο είτε με e-mail: fotis.pantopoulos@yahoo.com
ή τηλεφωνικά: 6937714026 καθώς και με τη Γραμματεία του Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας είτε με e-mail στην διεύθυνση
kdvm@uth.gr ή στα τηλέφωνα 24210 06366 – 6368.
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Προγράμματα
κατάρτισης και επιμόρφωσης

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

Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334-Βόλος
Τηλ. 24210 06366-6368, Φαξ. 24210 06487
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