
 
 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης 
Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες: Εξειδίκευση στα ψυχομετρικά εργαλεία και το 

σχεδιασμό παρεμβάσεων  

 

Κόστος Προγράμματος  - Εκπτωτική Πολιτική 

 

Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 900 ώρες φόρτου εργασίας 
ή ένα ακαδημαϊκό έτος. 

 
Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος: 14 Οκτωβρίου 2019 

Λήξη εκπαιδευτικού προγράμματος: 30 Ιουνίου 2020 

 

Το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται από τα δίδακτρα των μαθημάτων και το κόστος των 

ψυχομετρικών εργαλείων, τα οποία παρέχονται σε έντυπη μορφή. 

 

Έτσι το κόστος διαμορφώνεται ως εξής: 

1η περίπτωση: 900 ευρώ (μαθήματα) + 350 ευρώ (Συνολικό Πακέτο Ψυχομετρικών Τεστ: 

6 τεστ9 βιβλία) 

 

2η περίπτωση: 900 ευρώ (μαθήματα) + 250 ευρώ (Επιλογή Ψυχομετρικών Τεστ: 4 τεστ6 

βιβλία).* 

 

H Αποπληρωμή των ψυχομετρικών εργαλείων γίνεται ΜΟΝΟ στον εκδοτικό οίκο. 

 

* Επιλογή Ψυχομετρικών Τεστ  

Α. Με έμφαση στη Γλώσσα: 

• Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (Μικρό Detroit) (DT LAP:3) (4.00 – 7.11 ετών) 

• Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (Μεγάλο Detroit) ( DTLA4) (8.00 – 15.11 ετών) 

• Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (ΛαΤω I : 4.00 – 7.11 ετών) 

• Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (ΛαΤω IΙ 8.00 – 15.11 ετών) 

Β. Με έμφαση στα Μαθηματικά: 
• Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (Μικρό Detroit) (DT LAP:3) (4.00 – 7.11 ετών) 
• Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (Μεγάλο Detroit) (DTLA4) (8.00 – 15.11 ετών) 
• Ψυχομετρικό κριτήριο πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης (4.00 – 7.11 ετών) 
• Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης (8.00 – 15.11 ετών) 
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Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής όλων, προσφέρονται πολλές ευκαιρίες 

εκπτώσεων, οι οποίες αφορούν ΜΟΝΟ στα δίδακτρα των μαθημάτων. Οι κατηγορίες 

εκπτώσεων είναι οι εξής: 

 

Α. 810 ευρώ (έκπτωση 10%) Κάρτα Νέων, και Ευπαθείς ομάδες (Μέλη Πολύτεκνων και 

Τριτέκνων Οικογενειών, Άνεργοι, Άνθρωποι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία). 

(300 ευρώ προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε 2 ισόποσες δόσεις, συν η αγορά των Τεστ) 

 

Β. 750 ευρώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής των διδάκτρων  

 

Γ. 750 ευρώ, ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και πάνω, με δόσεις (300 ευρώ προκαταβολή και τα 

υπόλοιπα σε 2 ισόποσες δόσεις, συν η αγορά των Τεστ) 

 

Δ. 650 ευρώ, ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και πάνω, με εφάπαξ καταβολή 

 

E. Σε όσους έχουν παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επιστημονικής υπεύθυνης, 

προσφέρεται έκπτωση 33% και το ποσό διαμορφώνεται στα 600 ευρώ. 

(300 ευρώ προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε 2 ισόποσες δόσεις, συν η αγορά των Τεστ) 

 
 
 
Λογαριασμός: Τράπεζα Alpha Bank, 

GR6401403100310002002020935. 

Όνομα Δικαιούχου: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Κωδ. Προγράμματος: 4165.0077 

Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από µία κατηγορίες 

έκπτωσης, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για µία µόνο κατηγορία, π.χ. την κατηγορία µε την 

υψηλότερη έκπτωση, ή την κατηγορία την οποία ο ίδιος θα επιλέξει. 

Στην κατάθεση πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου και 

οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος 4165.0077 

 


