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Εισαγωγικά στοιχεία
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στην
νέα εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο «Ημερίδες Διδακτικής της Έκθεσης /
Νεοελληνικής Γλώσσας για φιλολόγους».
Η ημερίδα με τίτλο «Ημερίδες Διδακτικής της Έκθεσης / Νεοελληνικής Γλώσσας για
φιλολόγους» έχει σαν στόχο τα εξής:
 Επιμόρφωση με διαλέξεις δια ζώσης στο διδακτικό πακέτο του μαθήματος
της Έκθεσης στο Λύκειο.
 Μεθοδολογία διαχείρισης χρόνου, αποριών, ομάδων μαθητών.
 Ενίσχυση του βιογραφικού σημειώματος με τα συγκεκριμένα διδακτικά
εφόδια.

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.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Με την περαίωση της Ημερίδας, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει
βεβαίωση παρακολούθησης ημερίδας για το αντικείμενο «Διδακτική
της Έκθεσης / Νεοελληνικής Γλώσσας για φιλολόγους».

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
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πρόγραμμα επιμόρφωσης βεβαιώνοντας τα αποκτηθέντα προσόντα αποσκοπώντας
στη διευκόλυνση ευρέσεως εργασίας.

Τρόπος διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος
Σε ημερίδες 5-6 διδακτικών ωρών που θα διοργανωθούν σε διάφορες πόλεις της
χώρας -ανάλογα με τη ζήτηση - θα παρουσιάσουμε τη διδακτική του μαθήματος της
Έκθεσης στο Λύκειο με έμφαση στην πανελλαδική εξέτασή του.
Μετά τις ημερίδες πρώτου κύκλου, συνεχίζουμε με δεύτερο κύκλο στην ίδια λογική,
με άλλα θεματικά αντικείμενα του μαθήματος, π.χ. Εισαγωγή στο μάθημα, Η
παράδοση, Η διόρθωση…, κλπ.

Μέθοδος και περιεχόμενο επιμόρφωσης
Διδακτικά αντικείμενα από όλο το εύρος της διδακτικής του μαθήματος στο Λύκειο.

Υπηρεσίες υποστήριξης
Ο επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος κ. Γεώργιος
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, για οτιδήποτε χρειάζονται.

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 διάρκεια της ημερίδας είναι 5-6 ώρες, μαζί με τις ερωτήσεις των καταρτιζόμενων.
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Α' Κύκλος - Σάββατο 14 Ιανουαρίου/Εισαγωγή στο μάθημα - 5 ώρες/10:00 πμ – 15:00
μμ.
Β' Κύκλος - Κυριακή 15 Ιανουαρίου/Παράδοση & Διόρθωση - 5 ώρες/10:00 πμ –
15:00 μμ.

Τόπος Διεξαγωγής – Αθήνα
Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα / Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ
/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΙΛΙΣΙΑ / Αίθουσα Ζ, ισόγειο (ανεβαίνοντας τις σκάλες μετά
το πάρκινγκ, αριστερά στο αίθριο).
URL Χάρτη : https://goo.gl/OEZhRV .

Διαδικασία καταβολής διδάκτρων
Το κόστος για την παρακολούθηση για κάθε ημερίδα του Α΄ και Β΄ κύκλου
διαμορφώνεται στα 30€ η καθεμιά. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό
λογαριασμό της Alpha Bank και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο. Η
καταβολή των διδάκτρων γίνεται πριν την έναρξη των ημερίδων και πριν την
υποβολή της αίτησης.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Εγγραφή 30,00€
Alpha Bank: Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020935
IBAN GR 6401403100310002002020935
Κωδικός Προγράμματος: 4165.0053
ΠΡΟΣΟΧΗ: στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο
κωδικός του έργου καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.
Αποστολή Απόδειξης: η απόδειξη θα επισυνάπτεται ηλεκτρονικά με την
κατάθεση της αίτησης.

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία 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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