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Εισαγωγικά Στοιχεία
Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο
Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Διγλωσσίας,
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και διδασκαλίας τη νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε αλλόγλωσσους πληθυσμούς. Το Πρόγραμμα
περιλαμβάνει αφενός παρουσίαση των βασικών εννοιών (π.χ. τι είναι μητρική, ξένη και δεύτερη γλώσσα, αποσαφήνιση των όρων «εκμάθηση» και
«κατάκτηση», δίγλωσση εκπαίδευση, χαρακτηριστικά του λόγου των δίγλωσσων ομιλητών, τα χαρακτηριστικά των μεθόδων που έχουν προταθεί
διαχρονικά για τη διδακτική προσέγγιση ενός δεύτερου κώδικα επικοινωνίας, ανάλυση των δυσχερειών που θα προκύψουν κατά τη διδασκαλία της
νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας) και αφετέρου παραδείγματα και ενδεικτικές προτάσεις εφαρμογής του θεωρητικού πλαισίου στη
σχολική πράξη.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα έχετε την ευκαιρία να συνδέσετε τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή.
Ειδικότερoι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με θέματα Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας, Διγλωσσίας και διδακτικής μεθοδολογίας της νέας ελληνικής σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα
Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
Η σε βάθος ενημέρωση σε εξειδικευμένα θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Διγλωσσίας και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Η εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής σε αλλόγλωσσους πληθυσμούς.
Στον τρέχοντα 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 καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής).

Το παρόν Πρόγραμμα χορηγεί Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης
Επιμόρφωσης με την ακόλουθη μοριοδότηση βάσει των προνοιών της
ισχύουσας νομοθεσίας:
μόρια (για ένταξη στον αξιολογικό Πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής
Εκπαίδευσης)
(ΦΕΚ 13/29.01.2019, τ. Α, άρθρο 57/σελ. 187)
Προσόν ορισμού Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων &
πρόσληψης μόνιμων εκπαιδευτικών σε Δομές Υποδοχής &
Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ)
(ΦΕΚ 102/12.06.2018, τ. Α, άρθρα 78/σελ. 8430 & 79/σελ. 8431)
0,5 μονάδες (για επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης)
(ΦΕΚ 102/12.06.2018, τ. Α, άρθρο 24/σελ. 8398)
10 μονάδες (για τους κλάδους εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE & ΔΕ
της Γενικής Εκπαίδευσης)
(ΦΕΚ 1088/02.04.2019, τ. Β, άρθρο 1/σελ. 13452)
Μοριοδότηση στο πλαίσιο οποιασδήποτε Προκήρυξης/Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία προβλέπει τηναξιολόγηση/
βαθμολόγηση
της
επιμόρφωσης
συγκεκριμένου
χρονικού
διαστήματος που έχει πραγματοποιηθεί από φορείς του δημόσιου/
ιδιωτικού τομέα
2

Μοριοδότηση

Σε ποιους απευθύνεται
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
·
·
·
·

πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής
φοιτητές/σπουδαστές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής
αποφοίτους Β/θμιας εκπαίδευσης
εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι)

Απαιτήσεις Παρακολούθησης
Για την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν:
· πρόσβαση στο διαδίκτυο
· κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
· βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Πλαίσιο Λειτουργίας Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη
Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης απο το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά
Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ – ΠΘ διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, όπως αυτή ισχύει.
Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών/
επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ – ΠΘ πραγματοποιείται από την «Εθνική
Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης
ββ, της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του Ν. 4653/2020.

Τρόπος Διεξαγωγής
Διάρκεια

Εκπαιδευτικές Ενότητες
Θεματική Ενότητα
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

Εξ αποστάσεως
ασύγχρονη
τηλεκπαίδευση

125

6,25

75

3,75

50

2,5

Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

150

7,5

Παραγωγή δειγματικού μαθήματος

100

5

Πρακτική Άσκηση

100

5

Διγλωσσία

1*

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Σύνολο

600 ώρες
9 μήνες
30 ECVET

Ώρες ECVET

2*

600

1*.Στους επιμορφούμενους θα διανεμηθεί δωρεάν το σύγγραμμα
«Μαθήματα Διγλωσσίας» (Ι. Γαλαντόμος, 2012, εκδ. Επίκεντρο)
2*.Πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση θα αναρτηθούν εν
ευθέτω χρόνω (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος)
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Μέθοδος και
περιεχόμενο επιμόρφωσης

Η κατάρτιση θα πραγματοποιείται μέσω ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας τηλεκπαιδευσης
και θα περιλαμβάνει τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και την επίλυση ασκήσεων και
δραστηριοτήτων που θα πιστοποιούν την κατανόηση της ύλης από τους εκπαιδευόμενους.
Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά (κατά την ημερομηνία διάθεσης της κάθε διδακτικής
ενότητας, κάθε Παρασκευή) και η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της
ενότητας επί τη βάσει ερωτήσεων κατανόησης και ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης.

Η μεθοδολογία, ο σχεδιασμός και το περιβάλλον της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
βασίζεται στην πολυετή πείρα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία της κας. Γεωργίας Ανδρέου
και του κου. Ιωάννη Γαλαντόμου. Το ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό αποσκοπεί
σε υψηλού επιστημονική κατάρτιση.
Το διδακτικό υλικό του προγράμματος περιλαμβάνει κείμενα σε μορφή PDF και
συνοδευτικό υλικό στο τέλος της κάθε Θ.Ε. (συλλογή κειμένων στην ελληνική ή την
αγγλική γλώσσα).

Σχεδιασμός Εκπαίδευσης

Υπηρεσίες
Υποστήριξης
Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν
στη Διοικητική ή Τεχνική Υποστήριξη του εκπαιδευτικού
προγράμματος ανάλογα με τη φύση του προβλήματος.
Η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος, κα. Γεωργία
Ανδρέου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής
Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και οι
διδάσκοντες θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους
καταρτιζόμενους.
Οι καταρτιζόμενοι μπορούν πάντα να επικοινωνούν και με
τη Γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στα 24210-06366/90 και
learning@uth.gr.

Δίδακτρα - Εκπτωτική Πολιτική
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ορίζεται στα 500€. Σε
περίπτωση εφάπαξ καταβολής το ποσό μεταβάλλεται στα 350€. Για
τις λοιπές εκπτωτικές κατηγορίες το κόστος είναι στα 400€.

Άνεργοι

Βεβαίωση ανεργίας

Πολύτεκνοι/τρίτεκνοι

Βεβαίωση φορέα

Φοιτητές/Σπουδαστές ΑΕΙ

Βεβαίωση γραμματείας τμήματος

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω

Εκκαθαριστικό σημείωμα

των

10.000

€

Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε περισσότερες 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.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους από
το Πρόγραμμα με επιστροφή του ποσού που κατέβαλαν, μέχρι και μία (1) ημέρα
πριν την έναρξη του προγράμματος. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων
μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος.

Πλάνο δόσεων
με έκπτωση

€ με την εγγραφή
100€ τον Ιούνιο
100€ τον Οκτώβριο
200

Πλάνο δόσεων
χωρίς έκπτωση

€ με την εγγραφή
150€ τον Ιούνιο
150€ τον Οκτώβριο
200

Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
24210-06366/90
learning@uth.gr
http://learning.uth.gr/

Επιστημονική Ομάδα
andreou@uth.gr (Γεωργία Ανδρέου),
ioannisgalantomos@gmail.com & 6945719410
(Ιωάννης Γαλαντόμος)

Οδηγίες κατάθεσης
Η κατάθεσή σας πρέπει να γίνει στον παρακάτω τραπεζικό
λογαριασμό της Alpha Bank και να μας αποστείλετε το αποδεικτικό
στο learning@uth.gr
Alpha Bank: Αριθμός Λογαριασμού:
310-00-2002-020935
IBAN: GR 6401403100310002002020935
Δικαιούχος: Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ.
(ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
Στην αιτιολογία προς τον δικαιούχο θα πρέπει να αναγράφεται το
Επίθετο σας καθώς και ο κωδικός του προγράμματος 4165.0006

Επιστημονικά Υπεύθυνη Επιστημονική Ομάδα
Γεωργία
Ανδρέου

Επιστημονικά υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος και
διδάσκουσα, είναι η κα. Γεωργία Ανδρέου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας
και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Δίγλωσσης Εκπαίδευσης στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η
οποία φέρει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και
παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος.

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ.
Ιωάννης Γαλαντόμος,
και ο Αναπληρωτής Καθηγητής
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ.
Κώστας Μάγος.

Ιωάννης
Γαλαντόμος

Κώστας
Μάγος

Πατήστε ΕΔΩ για το σύντομο βιογραφικό της κας. Ανδρέου
Πατήστε ΕΔΩ για το σύντομο βιογραφικό του κου. Γαλαντόμου
Πατήστε ΕΔΩ για το σύντομο βιογραφικό του κου. Μάγου

Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης
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