
 

 

 

 

 

 
 

Ενημερωτικός οδηγός 

εκπαιδευτικού προγράμματος: 

 
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» 
 

2020 
 
 
 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
Γιαννιτσών & Λαχανά, Πολυχώρος Τσαλαπάτα, Παλαιά, Βόλος, 38334 

Τηλ: +30 24210 06366 / website: www.learning.uth.gr / e-mail: learning@uth.gr 

Κ
Ε

Ν
Τ

Ρ
Ο

 Ε
Π

ΙΜ
Ο

Ρ
Φ

Ω
Σ

Η
Σ

 Κ
Α

Ι 
Δ

ΙΑ
 Β

ΙΟ
Υ

 Μ
Α

Θ
Η

Σ
Η

Σ
 Π

Α
Ν

Ε
Π

ΙΣ
Τ

Η
Μ

ΙΟ
Υ

 Θ
Ε

Σ
Σ

Α
Λ

ΙΑ
Σ

 

http://www.learning.uth.gr/
mailto:learning@uth.gr


Εισαγωγή στη Δομή και τις Μορφές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 

1 
Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

 

 
 
 

Εισαγωγικά στοιχεία 
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας 
καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εισαγωγή στη Δομή και τις Μορφές 
της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας». 

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν 
για τη δομή της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και τις ποικιλίες της, ιδιαίτερα όμως σε 
όσους διδάσκουν, ή προετοιμάζονται να διδάξουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Στόχος 
του προγράμματος είναι να διδαχθούν οι βασικές διαγλωσσικές κατηγορίες και οι 
πραγματώσεις τους στην ΕΝΓ, τα στοιχεία αυτά που διαφοροποιούν τις νοηματικές γλώσσες 
από τις ακουστικοφωνητικές, καθώς και κοινωνιογλωσσικές δυναμικές που επηρεάζουν τη 
χρήση των ΝΓ. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της ΕΝΓ, ιδανικά 

πιστοποιημένη, αλλά και απόφοιτοι του 3ου επιπέδου σπουδών θα μπορούν να 
παρακολουθήσουν τις διαλέξεις οι οποίες θα γίνονται σε ΕΝΓ, ενώ το υλικό του 
προγράμματος θα είναι σε γραπτή Ελληνική. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 150 ώρες 
μέσα σε διάστημα 2 μηνών. 

Με το πέρας της επιτυχούς παρακολούθησης οι καταρτιζόμενοι έχουν εξοικειωθεί με τα 
επίπεδα γραμματικής της ΕΝΓ, με τους κύριους τρόπους καταγραφής των νοηματικών 
γλωσσών, καθώς και με τις κοινωνικές ποικιλίες των νοηματικών γλωσσών σε συγχρονία και 
διαχρονία. 

Ειδικότερα, οι καταρτιζόμενοι: 
• Ενημερώνονται σχετικά με τις αρχές γραμματικής περιγραφής στις νοηματικές 

γλώσσες. Ενημερώνονται σχετικά με τις διαδικασίες της γλωσσικής αλλαγής και με τα 
είδη διγλωσσίας γενικότερα, και με εφαρμογή στις ΝΓ. Ενημερώνονται σχετικά με τα 
στοιχεία που διαφοροποιούν τις ΝΓ από τις ομιλούμενες, καθώς και με τα στοιχεία που 
οι ΝΓ έχουν κοινά με άλλες γλώσσες, ινδοευρωπαϊκές ή μη, ενημερώνονται σχετικά 
με συστήματα καταγραφής της γραμματικής των ΝΓ. 

• Αποκτούν την απαιτούμενη μεταγνώση σχετικά με την ΕΝΓ. Εξοικειώνονται με 
κοινωνικές ποικιλίες της γνωρίζοντας τις διαδικασίες γλωσσικών αλλαγών. Μπορούν 
να καταγράψουν απλές προτάσεις ΕΝΓ σε επίπεδο σύνταξης ή και λέξεις σε επίπεδο 
μορφολογίας και φωνολογίας. 

• Γνωρίζουν πού οφείλονται οι διαφορές των ΝΓ έναντι των ΠΓ και αποτιμούν τα 
γλωσσικά φαινόμενα με το σχετικό γλωσσολογικό υπόβαθρο. Κατανοούν πλήρως τη 
διαφοροποίηση των ΝΓ, συγχρονικά και διαχρονικά, μέσα σε περιβάλλοντα 
γλωσσικής επιρροής και διαφορετικών ειδών διγλωσσίας. 

• Στη διδασκαλία τους εφαρμόζουν και μεταδίδουν γνώσεις σχετικές με την ΕΝΓ 
σύμφωνα με σύγχρονες γλωσσολογικές προσεγγίσεις. 

 

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 εξάσκησης και αξιολόγησης 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 την περιγραφή της ΕΝΓ τόσο θεωρητικά όσο και εφαρμοσμένα, σύμφωνα με 
επιστημονικά δόκιμες, σύγχρονες γλωσσολογικές τάσεις περιγραφής των Νοηματικών 
Γλωσσών διεθνώς. 

Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος κατάρτισης (βλ. ενότητες Β και Γ, ανωτέρω) είναι 
συμμετοχικό υπό καθοδήγηση. 

 
Σε ποιους απευθύνεται 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους με 
σειρά προτεραιότητας με τα εξής προ απαιτούμενα προσόντα: 

I. Πιστοποιημένοι διδάσκοντες της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, 
μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων την ΕΝΓ. 

II. Πιστοποιημένοι διδάσκοντες της ΕΝΓ. 

III. Πρακτικάριοι / υποψήφιοι διδάσκοντες της ΕΝΓ και εμπλεκόμενοι στη διδασκαλία και 
τη διάδοσή της 

IV. Κάτοχοι επάρκειας της ΕΝΓ, κάτοχοι τουλάχιστον πιστοποιητικού 3ου κύκλου με τη 
δέσμευση ότι θα παρακολουθούν συνεδρίες και παρουσιάσεις σε ΕΝΓ ασύγχρονα εξ 
αποστάσεως. 

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, με την επιτυχή καταχώρηση της αίτησης και έπειτα από έλεγχο όλων των 
δικαιολογητικών. 

 
Απαιτήσεις παρακολούθησης 

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

• Γνώση της ΕΝΓ και ενεργός εμπλοκή στη διδασκαλία ή και τη διάδοσή 
της ως ανωτέρω 

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

• Κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) 

• Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

• Γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο, δυνατότητα αυτό-βιντεοσκόπησης 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 «Εισαγωγή στη Δομή και τις Μορφές της Ελληνικής 
Νοηματικής Γλώσσας». 

 
 

 
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 σε εβδομαδιαίες 
δίωρες τηλεδιάσκεψης και εβδομαδιαίες ασκήσεις ατομικές και ομαδικές. 

• 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 γραμματικής ΝΓ, διαγλωσσικά χαρακτηριστικά, 
σύγκριση με ομιλούμενες γλώσσες, Γκρίζες Ζώνες στις ΝΓ, Γλωσσική 
Αλλαγή, Γλωσσική Επαφή, μορφές και είδη διγλωσσίας 
 

Β. Εφαρμογή των γνώσεων περιγραφής της ΕΝΓ με καταγραφή με γραμμικό τρόπο, με μη- 
γραμμικό τρόπο καθώς και μέσω βίντεο στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

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. 
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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, καθώς και 
ειδικοί διεθνούς κύρους σε θέματα θεωρητικής περιγραφής και καταγραφής στις νοηματικές 
γλώσσες. 

 
 Ενδεικτικά διδάσκοντες και επόπτες είναι οι εξής: 

 

Σαπουντζάκη Γαλήνη: Επίκουρος Καθηγήτρια Γλωσσολογίας ΕΝΓ στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με πολυετή εμπειρία στη θεωρητική περιγραφή 
της ΕΝΓ και τις μεθοδολογίες διδασκαλίας της, στην εκπόνηση προγραμμάτων έρευνας & 
κατάρτισης στην ΕΝΓ και στην κατάρτιση σχετικών εφαρμογών / εκπαιδευτικών εργαλείων. 

 

Παπασπύρου Χρυσόστομος: Διευθυντής του Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου Κωφών και 
Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής, διδάκτωρ Γλωσσολογίας του Παν/μίου Αμβούργου, με 
πολυετή εμπειρία ακαδημαϊκής διδασκαλίας, έρευνας και επιμορφωτικών έργων σχετικών 
με τις νοηματικές γλώσσες, καθώς και στην περιγραφή και λημματογράφηση των 
νοηματικών γλωσσών. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο στον τομέα της θεωρητικής 
περιγραφής των νοηματικών γλωσσών, των διαγλωσσικών χαρακτηριστικών τους και των 
μεθόδων καταγραφής τους. 
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Ανδρέου Γεωργία: Καθηγήτρια ΠΤΕΑ με γνωστικό αντικείμενο την εκπαιδευτική και 
νευροψυχολογική προσέγγιση της γλώσσας με τομείς ερευνητικών ενδιαφερόντων, τη 
διδακτική δεύτερης / ξένης γλώσσας, τη διγλωσσία και πολυγλωσσία, τον γλωσσικό και 
ψηφιακό γραμματισμό σε σχολικό και μη σχολικό πλαίσιο και σε πολυπολιτισμικά ή/και 
περιθωριοποιημένα περιβάλλοντα καθώς και την παραγωγή και ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
υλικού. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Δίγλωσσης Εκπαίδευσης στο ΠΤΕΑ ΠΘ. 

 

Ευθυμίου Ελένη: Καθηγήτρια, Διευθύντρια της Ομάδας Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας 
στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΙΕΛ, όπου εργάζεται από το 1992. Έχει διδάξει 
μαθήματα γλωσσολογίας και μηχανικής μετάφρασης σε πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδας 
και του εξωτερικού, ενώ έχει πλούσιο συγγραφικό, εκτός των άλλων, στη λεξικογραφία, σε 
ψηφιακά βοηθήματα κατάρτισης για κωφούς κ.ά. Συμμετέχει και συντονίζει ερευνητικά 
προγράμματα στο αντικείμενο της αυτόματης αναγνώρισης, σύνθεσης και λεξικογράφησης 
της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. 

 
Μαυρέας Δημήτρης (PhD): Διδάκτωρ Γλωσσολογίας και διερμηνέας ΕΝΓ, έχει 
δραστηριοποιηθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κωφών και ακουόντων ως Φιλόλογος και 
έχει διατελέσει διδάσκων (407/80) σε μαθήματα περιγραφής της ΕΝΓ στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

Γεωργοκωστόπουλος Χρήστος (επόπτης): Υποψήφιος διδάκτωρ εφαρμοσμένης 
Γλωσσολογίας ΕΝΓ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
πιστοποιημένος δάσκαλος της ΕΝΓ. Έχει δραστηριοποιηθεί σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα που αφορούν την περιγραφή και τη διάδοση της ΕΝΓ και της επικοινωνίας 
Κωφών. 

 
Βασιλάκη Κυριακή: Γλωσσολόγος νοηματικών γλωσσών και ομιλήτρια της Ελληνικής 
Νοηματικής Γλώσσας. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Γλωσσολογία νοηματικών 
γλωσσών και υποψήφια διδάκτωρ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα 
Φιλολογίας. Η διδακτορική της διατριβή εστιάζει στην προσωδία της Ελληνικής Νοηματικής 
Γλώσσας. Ως ερευνήτρια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» έχει 
συμμετάσχει σε πολλά έργα που αφορούν την επεξεργασία και κωδικοποίηση δεδομένων 
της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Εξωτερικός συνεργάτης σε προγράμματα κατάρτισης 
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2019. 

 
 
 

Περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Όπως προαναφέρθηκε, η θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικά 
σχεδιασμένης πλατφόρμας τηλεκπαιδευσης με μελέτη κειμένων και πολυμορφικού 
εκπαιδευτικού υλικού, επίλυση ασκήσεων και δραστηριοτήτων και συμμετοχή σε ομάδες 
εργασίας αξιολόγησης της εμβάθυνσης της ύλης από τους εκπαιδευόμενους. 
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Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά (κατά την ημερομηνία διάθεσης της κάθε διδακτικής 
ενότητας) και η επιτυχής παράδοση εργασίας έως τη λήξη του προγράμματος (20 Μαρτίου 
2020) αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της βεβαίωσης. 

 
 
 

  
Διδακτικές Ενότητες 

Διάρκεια σε 
ώρες 

 Α. Περιγραφή των επιπέδων γραμματικής των ΝΓ, διαγλωσσικά 
αλλά και ειδικότερα στην οπτικοκινητική τροπικότητα 

60 

 Β. Εφαρμογή των γνώσεων με εξάσκηση στη συστηματική 
καταγραφή σε επίπεδο λέξεων, μικρών προτάσεων, μικρών 
κειμένων 

 
40 

 Γ. Εκπόνηση εργασίας ατομικά ή σε μικρές ομάδες 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 
των συνεργατών του προγράμματος, καθώς και με αξιοποίηση των ευρημάτων ερευνητικών 
διεθνών προγραμμάτων και ειδικότερα του SignGram. Το ειδικά διαμορφωμένο 
εκπαιδευτικό υλικό χαίρει 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 

Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 150 ώρες φόρτου 
εργασίας ή 7,5 μονάδες ECTS. 

 
Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος: 1 Ιουνίου 2020 
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Κόστος παρακολούθησης 
 

Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται στα 100€ το οποίο θα 
εξοφλείται σε δυο (2 δόσεις) σύμφωνα και με τον ΠΙΝΑΚΑ 1: 

 
Πίνακας 1 

 

εφάπαξ 

Κατανομή δόσεων (σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ (σε €) με την υποβολή της αίτησης 

1 εφάπαξ 100€ 100€ 

 
Δόσεις 

Κατανομή δόσεων  
ΣΥΝΟΛΟ (σε €) Με την υποβολή της αίτησης Έως 1 Ιουλίου 

2 α΄δόση 60€ 40€ 100€ 

 
 
 

Πίνακας 2 

  ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Α/Α Κατηγορία Ποσό Δικαιολογητικά 

1 Μέλη Συλλόγου Διδασκόντων ΕΝΓ 90€ Αποδεικτικό εγγραφής μέλους 

ΣΔιδΕΝΓ για το 2020 

 

Δόσεις 

Κατανομή δόσεων 
σε περίπτωση εκπτωτικής κατηγορίας (σε €) 

 

ΣΥΝΟΛΟ (σε €) 
Με την υποβολή της αίτησης Έως 1 Ιουλίου 

2 60€ 30€ 90€ 

 

 
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 3 

Αριθμός λογαριασμού 310-00-2002-020935 

IBAN GR6401403100310002002020935 

Κωδικός έργου 4165.0098 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε στην 
αιτιολογία του καταθέτη ο Κωδικός έργου (4165.0098) καθώς και το 
 επίθετο του καταρτιζόμενου 

mailto:learning@uth.gr
mailto:learning@uth.gr
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Δικαιολογητικά Αίτησης 

Απαραίτητα Ανώτατη βεβαίωση γνώσης ΕΝΓ (επάρκεια ή κύκλος) 
 

Επιθυμητά Βεβαίωση μέλους ΣΔιδΕΝΓ 
 Βεβαίωση πιστοποίησης διδασκαλίας ΕΝΓ 
 Βεβαίωση πρακτικής διδασκαλίας ΕΝΓ 

 

 

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 
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 

mailto:gsapountz@uth.gr
mailto:learning@uth.gr
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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 

http://www.learning.uth.gr/
mailto:learning@uth.gr

