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Ελληνική Νοηματική Γλώσσα επιπέδου 2ου κύκλου

Εισαγωγικά στοιχεία
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δία Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας
καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ελληνική Νοηματική
Γλώσσα επιπέδου 2ου κύκλου».
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους του πρώτου κύκλου
εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), και καλύπτει το δεύτερο
κύκλο εκμάθησης.
Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι
σε θέση να εκφράζονται για τις περισσότερες καθημερινές επικοινωνιακές
περιστάσεις σε απλή αλλά σωστή γλώσσα, καθώς και να κατανοούν απλές ιστορίες,
περιγραφές ή εντολές στα συνηθέστερα επικοινωνιακά περιβάλλοντα στην Ελληνική
Νοηματική Γλώσσα.
Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι έχουν
καλύψει τον δεύτερο από τους τέσσερις κύκλους εκμάθησης της Ελληνικής
Νοηματικής Γλώσσας και είναι εξοικειωμένοι στην βασική επικοινωνία με κωφούς
και βαρήκοους Έλληνες.
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 και τους όρους
και προϋποθέσεις συμμετοχής).

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε
θέση να:
 να εξοικειωθούν οι καταρτιζόμενοι στην απόδοση των περισσότερων
γραμματικών φαινομένων της ΕΝΓ,
 να εξασκηθούν στην εκμάθηση εξειδικευμένου λεξιλογίου,
 να εξοικειωθούν με την κατανόηση περισσότερο περίπλοκων αφηγήσεων,
 να εισαχθούν στην παραγωγή περιγραφικού και αφηγηματικού λόγου στην ΕΝΓ.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή και να το παρακολουθήσουν
άτομα των ακόλουθων κατηγοριών:
 σε ειδικούς παιδαγωγούς,
 λογοθεραπευτές,
 κοινωνικούς λειτουργούς,
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ψυχολόγους,
εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης,
απόφοιτους ΑΕΙ & ΤΕΙ,
άτομα με προβλήματα ακοής & συγγενείς αυτών,
καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να συνεχίσει τη σπουδή της ΕΝΓ.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου
Επιμόρφωσης & Δία Βίου Μάθησης του Π.Θ. και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του
εκπαιδευτικού προγράμματος.
Η αποδοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί ατομικά στο κάθε
υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων συμμετοχής θα τηρηθεί αυστηρή σειρά
προτεραιότητας.

Απαιτήσεις παρακολούθησης
Για την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι αιτούντες
καλούνται να διαθέτουν:
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 Κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 Βασική γνώση βασικών λειτουργιών Η/Υ

Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Με
την
ολοκλήρωση
του
εκπαιδευτικού
προγράμματος, η επιτυχής παρακολούθηση όλων
συνολικά των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων οδηγεί
στη λήψη Πιστοποιητικού γνώσης Ελληνικής
Νοηματικής Γλώσσας επιπέδου 2ου κύκλου αξίας 24,2
πιστωτικών μονάδων ECTS.

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δία 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
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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 μικτής μορφής
προγραμμάτων εξειδίκευσης και δια βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:
• Δια ζώσης ή σύγχρονη εξ αποστάσεως παρακολούθηση μαθημάτων σε
εβδομαδιαία βάση.
• Ασύγχρονη εξ’ απ’ αποστάσεως παρακολούθηση των συναντήσεων
βιντεοσκοπημένες, για όσους αδυνατούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία
αλλά και για εμπέδωση των μαθημάτων από όλους τους καταρτιζόμενους, καθώς και
ατομική μελέτη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης.
• Σύγχρονες συναντήσεις πρακτικών ασκήσεων και ανατροφοδότησης
καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών σε ευέλικτο ωράριο, είτε με φυσική παρουσία είτε
μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.
Υβριδική (μικτή μέθοδος) με το βέλτιστο εφικτό συνδυασμό των ανωτέρω.
Τα δια ζώσης μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις
του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο
Βόλο καθώς και σε άλλες πόλεις, ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας
καταρτιζόμενων.

Πρακτική εκπαίδευση
Χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι οι επάλληλες φάσεις πρακτικής άσκησης,
με τη χορήγηση φυσικών και ψηφιακών ασκήσεων, αυτοβιντεοσκόπησης και
ατομικών ανατροφοδοτήσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Η εποπτεία
είναι συνεχόμενη και εξατομικευμένη, ενώ γίνεται τόσο με εξ’ αποστάσεως
διαδικασίες, όσο και κατά τις δια ζώσης συναντήσεις. Στις πρακτικές τους ασκήσεις
οι εκπαιδευόμενοι είτε από το χώρο τους είτε στην τάξη παρουσιάζουν μικρά
κείμενα με την εκάστοτε ύλη ενότητας, τα οποία επεξεργάζεται ο διδάσκων και
λαμβάνουν τις ανατροφοδοτήσεις τους σε δεκαπενθήμερη βάση σε μορφή
εγγράφου σχολίων ή βίντεο. Παράλληλα, αναρτώνται σε τακτά διαστήματα
ψηφιακές αλληλεπιδραστικές ασκήσεις στο e-class τις οποίες εκπονούν οι
εκπαιδευόμενοι με τη μορφή προόδων (συνολικά τρεις στον αριθμό), ώστε να
αυτοαξιολογούνται αλλά και να προσμετρώνται στην τελική βαθμολογία τους.
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Μέθοδος και περιεχόμενο επιμόρφωσης
Η εκπαίδευση γίνεται σε ολιγομελή τμήματα ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη οπτική
αλληλεπίδραση μεταξύ των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτικών. Η διδασκαλία
είναι χωρισμένη σε τρία μέρη: α) παράδοση νέων γνωστικών ενοτήτων, β) εξάσκηση,
γ) θεωρητική διδασκαλία. Η παράδοση νέων γνωστικών ενοτήτων και νέων
δεξιοτήτων γίνεται ομαδικά με σύγχρονο τρόπο είτε με φυσική παρουσία είτε με
σύγχρονη εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση, αλλά και με τη δυνατότητα
αυτοδιδασκαλίας και ανατροφοδότησης από τους εκπαιδευτές, παρακολουθώντας
βιντεοσκοπημένα τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα, τις τεχνικές απόδοσης
κειμένου και τις ασκήσεις, που αναρτώνται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης των εκπαιδευόμενων γίνεται με μηνιαία tests
λεξιλογίου (70% της τελικής βαθμολογίας) και παραδόσεις βιντεοσκοπημένων
εργασιών των καταρτιζόμενων (30% της τελικής βαθμολογίας), ενώ προβλέπεται και
τελική αξιολόγησή τους είτε σε πραγματικό χρόνο είτε μέσω ελέγχου των φακέλων
εργασιών τους από μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων της Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας.

Υπηρεσίες υποστήριξης
Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στη Διοικητική ή Τεχνική
Υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος βασιζόμενοι στη φύση του
προβλήματος. Η επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος κ. Γαλήνη
Σαπουντζάκη, μέλος ΔΕΠ – επίκουρη καθηγήτρια στο Π.Τ.Ε.Α. του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, καθώς και οι διδάσκοντες είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους
καταρτιζόμενους.

Επιστημονικά υπεύθυνος
Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος είναι η κ. Γαλήνη
Σαπουντζάκη, μέλος Δ.Ε.Π. (επίκουρη καθηγήτρια) στο Π.Τ.Ε.Α.
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικείμενο:
«Γλωσσολογία - Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Θεωρητική
περιγραφή και διδακτική μεθοδολογία της Ελληνικής
Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτης και ως δεύτερης / ξένης γλώσσας». Η Γαλήνη
Σαπουντζάκη έχει εκπονήσει ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης
στην ΕΝΓ σε συνεργασία με την επιτροπή Ερευνών και του Κέντρου Επιμόρφωσης &
Δια βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατέχει πολυετή εμπειρία στη
διδασκαλία της ΕΝΓ (από το 2004) και στην έρευνα της δομής της (από το 2000), ενώ
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έχει παρουσιάσει σχετικές δημοσιεύσεις σε θέματα γραμματική-συντακτικού αλλά
και εργαλείων διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Επιστημονική ομάδα εκπαιδευτικού προγράμματος
Εκπαιδευτές στο πρόγραμμα είναι η Επιστημονικά Υπεύθυνος, μέλος ΔΕΠ, κ.
Σαπουντζάκη, η κ. Αλεξάνδρα Χριστοδούλου, ο κ. Θανάσης Ρέτζιος, καθώς και άλλοι
εξωτερικοί συνεργάτες του προγράμματος, κατά κύριο λόγο Κωφοί, πιστοποιημένοι
δάσκαλοι της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με εξειδίκευση στα θέματα που
αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.
Η επιμόρφωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη συμβούλων επιμόρφωσης και
των υπηρεσιών υποστήριξης του Κέντρου Επιμόρφωσης & Βίου Μάθησης του
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Υπευθύνου του
εκπαιδευτικού προγράμματος.
Ειδικότερα για τους εκπαιδευτές:
κ. Σαπουντζάκη Γαλήνη
μέλος Δ.Ε.Π. (επίκουρη καθηγήτρια) στο Π.Τ.Ε.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο
γνωστικό αντικείμενο: «Γλωσσολογία - Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Θεωρητική
περιγραφή και διδακτική μεθοδολογία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως
πρώτης και ως δεύτερης / ξένης γλώσσας».
κ. Ανδρούδης Γιώργος
Ο κ. Ανδρούδης είναι εξωτερικός συνεργάτης του προγράμματος, είναι Πρόεδρος του
πανελληνίου Συλλόγου Διδασκόντων την ΕΝΓ, διευθυντής του Κέντρου ΕΝΓ
‘Έκφραση’ στη Θεσσαλονίκη και έχει πολυετή εμπειρία διδασκαλίας και συλλογής
εκπαιδευτικού υλικού με έμφαση στις τρισδιάστατες απεικονίσεις φυσικού χώρου.
κ. Χριστοδούλου Αλεξάνδρα
Η κ. Χριστοδούλου Αλεξάνδρα, εξωτερικός συνεργάτης του προγράμματος, είναι
πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας,
Γραμματέας του πανελληνίου Συλλόγου Δασκάλων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
και είναι πτυχιούχος παιδαγωγός (Νηπιαγωγός).
κ. Δαμάλα Χρύσα
Η κ. Δαμάλα Χρύσα, εξωτερικός συνεργάτης του προγράμματος, είναι πιστοποιημένη
εκπαιδεύτρια για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας, μέλος του
πανελληνίου Συλλόγου Δασκάλων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και έχει πολυετή
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εμπειρία μεθοδολογίας συλλογής γλωσσικού υλικού στην ΕΝΓ και εφαρμογής της
στη διδασκαλία ΕΝΓ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο.
Σε συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες στο πρόγραμμα επίσης συμμετέχουν ως
επισκέπτες εξωτερικοί συνεργάτες, πιστοποιημένοι δάσκαλοι και μέλη του Συλλόγου
Δασκάλων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας καθώς και Κωφοί / Βαρήκοοι με
εξειδικευμένες γνώσεις συναφείς με το πρόγραμμα.

Περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος
Κύριο χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση βίντεο
με λεξιλόγιο ανά σημασιολογικές ενότητες, καθώς και σύντομων βιντεοκειμένων με
απλοποιημένες δομές ΕΝΓ. Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των χαρακτηριστικών
τους, επεξήγηση και εξάσκηση του άγνωστου λεξιλογίου και μνημονική απόδοση
από τους καταρτιζόμενους.
Επίσης, θα γίνει παρουσίαση βασικών προτασιακών δομών στην ΕΝΓ με βάση
σχεδιαγράμματα και εικόνες όπως και διδασκαλία νέου λεξιλογίου ανά
σημασιολογικές ενότητες, νέων δομών συντακτικού και γραμματικής και
παρουσίαση από τους καταρτιζόμενους των παραπάνω ειδών κειμένων. Τέλος θα
εφοδιαστούν πακέτο διδακτικού και οπτικοακουστικού υλικού.

Διδακτική Ενότητα

Διάρκεια
σε ώρες

Ημερομηνία

Παρουσίαση και εξάσκηση με βίντεο

1 λεξιλογίου αρχαρίων ΕΝΓ εμπλουτισμένου σε

40 ώρες

1/3/2019

50 ώρες

1/3/2019

ΟΦ και ΡΦ

Εκπαιδευτής
Χριστοδούλου Αλεξάνδρα
Ανδρούδης Γεώργιος

Εμπέδωση συντακτικών και γραμματικών

2 φαινομένων με χρήση καθημερινού

Σαπουντζάκη Γαλήνη

λεξιλογίου
Σαπουντζάκη Γαλήνη

3 Παρουσίαση και εμπέδωση νέου λεξιλογίου

40 ώρες

1/3/2019

Χριστοδούλου Αλεξάνδρα
Ανδρούδης Γεώργιος

4 Βασικές γραμματικές δομές στην ΕΝΓ

60 ώρες

1/3/2019

5 Βασικές συντακτικές δομές στην ΕΝΓ

50 ώρες

1/3/2019

Σαπουντζάκη Γαλήνη
Χριστοδούλου Αλεξάνδρα
Ανδρούδης Γεώργιος

Οι θεματικές ενότητες θα διδαχθούν παράλληλα
Ημερομηνία λήξης εκπαιδευτικού προγράμματος: 01/07/2019
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Σχεδιασμός εκπαίδευσης
Οι τεχνικές εκπαίδευσης περιλαμβάνουν κατάκτηση του καταγεγραμμένου
λεξιλογίου γενικής επικοινωνίας στην ΕΓΝ επιπέδου 2ου κύκλου μέσω
απομνημόνευσης και εξάσκησης. Παράλληλα, το ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό
σεμινάριο της κ. Σαπουντζάκη στοχεύει στην εξοικείωση μέσω τρισδιάστατων
κανόνων γραμματικής και συντακτικού της ΕΝΓ λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη της
κοινότητας Κωφών στην Ελλάδα και τα ειδικότερα μειονοτικά χαρακτηριστικά της.
Η μεθοδολογία, ο σχεδιασμός και το περιβάλλον της τόσο της επιμόρφωσης όσο και
του εκπαιδευτικού περιεχομένου προέρχεται από τη πολυετή πείρα και
εξειδικευμένη τεχνογνωσία της κ. Σαπουντζάκη. Το ειδικά διαμορφωμένο
εκπαιδευτικό υλικό χαίρει λεπτομερούς ανάλυσης στις πολύπλευρες όψεις του
αποσκοπώντας σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική ανάλυση.

Χρονική διάρκεια και κόστος παρακολούθησης
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 240 ώρες.
Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος: 1 Μαρτίου 2019
Λήξη εκπαιδευτικού προγράμματος: 1 Ιουλίου 2019
Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται στα 400€. Τα
δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank σε τρεις δόσεις
και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο. Επιπλέον, προσφέρεται έκπτωση στις
παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευομένων (ανέργους, ΑμεΑ καθώς και εφάπαξ
καταβολή διδάκτρων). Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας με όλες τις κατηγορίες και
εξασφαλίζεται με την επίδειξη αντίστοιχου δικαιολογητικού.
Σημείωση: σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω
από µία κατηγορίες έκπτωσης, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για µία µόνο κατηγορία.

παρέχεται μόνο στο κόστος των μαθημάτων)

Εκπτωτικές κατηγορίες
Κόστος προγράμματος - χωρίς έκπτωση
400€ (3 δόσεις=150€ 1η δόση, 150€ 2η δόση, 100€ 3η δόση)
Άνεργοι, ΑμεΑ, εφάπαξ καταβολή διδάκτρων
360€ (έκπτωση 10% - 3 ισόποσες δόσεις των 120€)
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: κάρτα ανεργίας, πιστοποιητικό αρμόδιας επιτροπής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Ταυτότητα
Πτυχίο
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Δικαιολογητικό Εκπτωτικής Κατηγορίας

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ
1η Δόση με την Εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 150€
2η Δόση : 150€ (στη ήμισυ υλοποίησης του προγράμματος)
3η Δόση: 100€ (15 μέρες πριν την λήξη του προγράμματος)
Alpha Bank: Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020935
IBAN GR 6401403100310002002020935
Κωδικός Προγράμματος: 4165.0072
ΠΡΟΣΟΧΗ: στην αιτιολογία του καταθετηρίου θα πρέπει να αναφέρεται
οπωσδήποτε ο κωδικός του Προγράμματος (4165.0072) καθώς και το Επίθετο
του καταρτιζόμενου.
Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία και για να υποβάλετε αίτηση στο συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ του
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με την επιστημονικά υπεύθυνη κ.
Γαλήνη Σαπουντζάκη στο e-mail: gsapountz@sed.uth.gr ή τηλεφωνικά: 24210 74755,
ή στη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δία Βίου Μάθησης του
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας είτε με e-mail στην διεύθυνση learning@uth.gr ή στο
τηλέφωνο 24210 06366.
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δία Βίου Μάθησης

Προγράμματα
κατάρτισης και επιμόρφωσης
www.learning.uth.gr
learning@uth.gr
Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334-Βόλος
Τηλ. 24210 06366, Fax. 24210 06487
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