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Εισαγωγικά στοιχεία
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας
καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (CEFR -L)”.
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους διδάσκουν, ή
προετοιμάζονται να διδάξουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Στόχος είναι να
κατανοήσουν τις αρχές του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR-L)
αναφορικά με τα επίπεδα γλωσσομάθειας και ειδικότερα του αντίστοιχου πλαισίου
για τις Νοηματικές Γλώσσες, όπως έχει διαμορφωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Σύγχρονων Γλωσσών. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες. Κατά το έτος
2018 το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στα πρώτα επίπεδα γλωσσομάθειας Α0, Α1 και
Α2 καθώς και στις αρχές που διέπουν το CEFR.
Με το πέρας της επιτυχούς παρακολούθησης οι καταρτιζόμενοι έχουν εξοικειωθεί με
τους μαθησιακούς και επικοινωνιακούς στόχους του του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Αναφοράς για τις νοηματικές γλώσσες (CEFR-L), έχουν σταθμίσει τα
υπάρχοντα εκπαιδευτικά υλικά τους ανά επίπεδο γλωσσομάθειας και έχουν
προσαρμόσει τους αντίστοιχους τρόπους αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης.
Ειδικότερα, οι καταρτιζόμενοι:
• Ενημερώνονται σχετικά με τα Ευρωπαϊκά επίπεδα γλωσσομάθειας.
Ενημερώνονται σχετικά με τους προτεινόμενους τρόπους αξιολόγησης και
αυτό-αξιολόγησης, ειδικότερα όπως αυτοί διαμορφώνονται στις νοηματικές
γλώσσες σήμερα.
• Έχουν προσαρμόσει / σταθμίσει τις μεθόδους και το υλικό που
χρησιμοποιούσαν άτυπα ως τώρα στη διδακτική πράξη, σύμφωνα με τις
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σύγχρονων Γλωσσών.
• Έχουν εξοικειωθεί με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς αναφορικά με
την εκπαιδευτική διαδικασία στη διδασκαλία των νοηματικών γλωσσών, με
έμφαση στη διδασκαλία 2ης γλώσσας. Έχουν εξοικειωθεί με τις σύγχρονες
μεθόδους διαχείρισης του εκπαιδευτικού χρόνου, μεθόδων και υλικού
Στον παρόντα 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).
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Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να
διαχειρίζονται τη διδασκαλία της ΕΝΓ σε κάθε στάδιο και σε ποικίλες περιστάσεις
σύμφωνα με επιστημονικά δόκιμες, σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις διδακτικής των
Νοηματικών Γλωσσών στην Ευρώπη.
Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος κατάρτισης (βλ. ενότητες Β και Γ, ανωτέρω)
είναι συμμετοχικό υπό καθοδήγηση, ιδιαίτερα εφόσον απευθύνεται πρωτίστως σε
ενεργούς διδάσκοντες της ΕΝΓ.

Σε ποιους απευθύνεται
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα
υποψηφίους από τις εξής κατηγορίες:

απευθύνεται

σε

I.

Πιστοποιημένοι
διδάσκοντες
της
Ελληνικής
Νοηματικής
Γλώσσας,
μέλη
του
Συλλόγου
Διδασκόντων την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

II.

Πιστοποιημένοι διδάσκοντες της ΕΝΓ.

III.

Πρακτικάριοι / υποψήφιοι διδάσκοντες της ΕΝΓ

IV.

Όσοι εμπλέκονται άμεσα σε όλα τα στάδια διδασκαλίας της ΕΝΓ

Η διδασκαλία, η εκπόνηση των ασκήσεων και η τελική αξιολόγηση θα γίνει εξ
αποστάσεως σύγχρονα (τηλεδιάσκεψη) και ασύγχρονα (μέσω αναρτήσεων σε
πλατφόρμα).
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου
Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η αποδοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανακοινώνεται στον/στην υποψήφιο/α
ατομικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός 5 εργάσιμων ήμερών από τη
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

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







Άπταιστη γνώση της ΕΝΓ
Επιθυμητή η ενεργός συμμετοχή τους στη διδασκαλία ΕΝΓ
καθώς και στις δράσεις του Συλλόγου Διδασκόντων της
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail)
Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα βιντεοκλήσης
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Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Με τη περαίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η επιτυχής
παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη
λήψη Πιστοποιητικού «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Κατάρτιση
Διδασκόντων στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις
Γλώσσες (CEFR –L)» το οποίο αντιστοιχεί σε 5 μονάδες ECTS.

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και 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 των προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου
μάθησης, καθώς περιλαμβάνει
• σύγχρονη εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων με διαδικασίες
τηλεδιάσκεψης
• ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν
με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και
προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.

Πρακτική εκπαίδευση
Το χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι οι επάλληλες φάσεις πρακτικής άσκησης
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Μέθοδος και περιεχόμενο επιμόρφωσης
Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης χωρίζεται σε τρία μέρη:
Α. Περιγραφή των Ευρωπαϊκών δομών γλωσσικής διδασκαλίας,
περιγραφή των στόχων κάθε επιπέδου γλωσσομάθειας
 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Σύγχρονων Γλωσσών
 Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες
 Επίπεδα γλωσσομάθειας Α0, Α1, Α2, Β1, Β2
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 Ευρωπαϊκοί φορείς αναφοράς για τη διδασκαλία των Νοηματικών Γλωσσών
Β. Εφαρμογή των στόχων κάθε επιπέδου στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
 Ανίχνευση ελλείψεων στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της ΕΝΓ
 Στάθμιση εκπαιδευτικού υλικού
 Αναδιανομή ενοτήτων / αξόνων διδασκαλίας
 Στάθμιση αξιολογήσεων και κατάρτιση πλάνου αυτό-αξιολόγησης ανά
επίπεδο
Γ. Εκπόνηση εργασίας αναπλήρωσης ελλείψεων όπως διαπιστώνεται στην ενότητα Β.
τα θέματα των εργασιών θα επιλεγούν ανάλογα με την εμπειρία και τις δυνατότητες
του κάθε υποψηφίου κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

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. Γαλήνη Σαπουντζάκη,
Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και οι διδάσκοντες είναι σε συνεχή επικοινωνία με
τους καταρτιζόμενους.

Επιστημονικά υπεύθυνος
Επιστημονική υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κ. Γαλήνη
Σαπουντζάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό,
υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος

Επιστημονική ομάδα εκπαιδευτικού προγράμματος
Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικοί
σε θέματα εκπαίδευσης διδασκόντων τις νοηματικές γλώσσες διεθνούς κύρους,
καθώς και διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο
πρόγραμμα.
Ενδεικτικά διδάσκοντες και επόπτες είναι οι εξής:
Σαπουντζάκη Γαλήνη
Επίκουρος Καθηγήτρια Γλωσσολογίας ΕΝΓ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση προγραμμάτων
έρευνας & κατάρτισης στην ΕΝΓ, στη θεωρητική περιγραφή της ΕΝΓ και στην
κατάρτιση σχετικών εφαρμογών / εκπαιδευτικών εργαλείων.
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Παπασπύρου Χρυσόστομος
Διευθυντής του Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου Κωφών και Βαρηκόων Αγίας
Παρασκευής, διδάκτωρ Γλωσσολογίας του Παν/μίου Αμβούργου, με πλούσια
εμπειρία ακαδημαϊκών και επιμορφωτικών έργων, καθώς και στην περιγραφή και
λημματογράφηση των νοηματικών γλωσσών.

Περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος
Όπως προαναφέρθηκε, η θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικά
σχεδιασμένης πλατφόρμας τηλεκπαιδευσης και θα περιλαμβάνει τη μελέτη κειμένων
και πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού, την επίλυση ασκήσεων και
δραστηριοτήτων και τη συμμετοχής σε σύντομες ομάδες εργασίας που θα ελέγχουν
την κατανόηση της ύλης από τους εκπαιδευόμενους.
Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά (κατά την ημερομηνία διάθεσης της κάθε
διδακτικής ενότητας) και η επιτυχής παράδοση εργασίας έως τις 15 / 9 αποτελεί
προϋπόθεση για τη χορήγηση της βεβαίωσης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ
Α. Περιγραφή των Ευρωπαϊκών δομών γλωσσικής διδασκαλίας,
περιγραφή των στόχων κάθε επιπέδου γλωσσομάθειας
Β. Εφαρμογή των στόχων κάθε επιπέδου στην Ελληνική Νοηματική
Γλώσσα
Γ. Εκπόνηση εργασίας

Διάρκεια
Ενότητας
σε ώρες

10
40
50

Σχεδιασμός εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής
προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει α)
σύγχρονη εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων με διαδικασίες
τηλεδιάσκεψης, β) ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι
παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες
και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος. Το διδακτικό υλικό του της
ασύγχρονης εκπαίδευσης, ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ψηφιακών μαθημάτων Α+,
και περιλαμβάνουν όλους τους τύπους μαθημάτων, όπως αρχεία κειμένου, αρχεία
ήχου, αρχεία βίντεο και βιντεομαθήματα.
Η μεθοδολογία, ο σχεδιασμός και το περιβάλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
προέρχεται από τη πολυετή πείρα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία της κ.
Σαπουντζάκη και του κ. Παπασπύρου, καθώς και από τις αρχές του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML) και των προγραμμάτων εναρμόνισης των
Νοηματικών Γλωσσών στα Ευρωπαϊκά πρότυπα CEFR, των οποίων εκπρόσωποι θα
παρακολουθήσουν τις εργασίες. Το ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό χαίρει
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λεπτομερούς ανάλυσης στις πολύπλευρες όψεις του αποσκοπώντας σε υψηλού
επιπέδου εκπαιδευτική ανάλυση.
Το διδακτικό υλικό του της ασύγχρονης εκπαίδευσης περιλαμβάνει αρχεία κειμένου,
αρχεία βίντεο, πρόσβαση σε κοινό ψηφιακό χώρο αποθήκευσης (server) και
βιντεομαθήματα.

Χρονική διάρκεια και κόστος παρακολούθησης
Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 100 ώρες
φόρτου εργασίας ή 5 μονάδες ECTS.
Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος: 20 Ιανουαρίου 2019
Λήξη εκπαιδευτικού προγράμματος: 25 Φεβρουαρίου 2019
Αφού ολοκληρωθεί η αίτηση ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί για τη δυνατότητα
φιλοξενίας και για το συνολικό ποσό πληρωμής:
Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται στα 85€.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην Alpha Bank, στο λογαριασμό της Επιτροπής
Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή
τιμολόγιο (σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε να
μας αποστείλετε στο e-mail learning@uth.gr τα στοιχεία τιμολόγησης την ίδια
ημέρα με την καταβολή του ποσού στην τράπεζα) (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2)
Πίνακας 2
Αριθμός λογαριασμού
IBAN
Κωδικός έργου

ΠΡΟΣΟΧΗ

310-00-2002-020935
GR6401403100310002002020935
4165.0091

Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε στην
αιτιολογία του καταθέτη ο Κωδικός έργου καθώς και το επίθετο του
καταρτιζόμενου

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία και για να υποβάλετε αίτηση στο συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα.
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιστημονικά Υπεύθυνη κ. Γ.
Σαπουντζάκη είτε με e-mail: gsapountz@uth.gr καθώς και με τη Γραμματεία του
Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας είτε
με e-mail στην διεύθυνση learning@uth.gr ή στο 24210 06366
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κέντρο Επιμόρφωσης και
Διά Βίου Μάθησης

Προγράμματα
κατάρτισης και επιμόρφωσης

www.learning.uth.gr
learning@uth.gr

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