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Η αναγκαιότητα &
η σημαντικότητα του προγράμματος
Η τεχνολογία αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς διανύουμε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, στην οποία οι νέες τεχνολογίες
προσφέρουν νέους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης.
Στο πλαίσιο αυτό, δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη η ειδική αγωγή και εκπαίδευση και οι διαδικασίες ανίχνευσης και αξιολόγησης των μαθητών σε όλες τις
βαθμίδες. Ταυτόχρονα, τα νέα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να παρέχουν νέες δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς για τον σχεδιασμό πιο άμεσων και αποτελεσματικών
παρεμβάσεων.
Παράλληλα, η εποχή που διανύουμε έφερε την ανάγκη για εξ αποστάσεως διαδικασίες σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας και, φυσικά, της εκπαίδευσης. Παρόλα
αυτά, η εξοικείωση με τις νέες διαδικασίες, περιβάλλοντα και εργαλεία, ειδικά στην
ειδική αγωγή, δεν μπορεί να θεωρείται αυτονόητη.
Το παρόν, λοιπόν, πρόγραμμα, φιλοδοξεί να συμβάλει στην εξοικείωση με τα
σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση και παρέμβαση όλων εκεί-

νων που εργάζονται και εκείνων που επιθυμούν να εργαστούν στην προσχολική και
δημοτική εκπαίδευση τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική, ως εκπαιδευτικοί ή
ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
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Βασικός σκοπός και στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει γενικό σκοπό την εξειδίκευση στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία σχετικά με την εκπαίδευση και
την ειδική αγωγή. Η ανάγκη ανάπτυξης και χρήσης των ψηφιακών εργαλείων είναι ανεξάρτητη από τις συνθήκες, καθώς θα γινόταν σε κάθε περίπτωση, οι συνθήκες βέβαια της πανδημίας δημιούργησαν νέες υψηλές προτεραιότητες ένταξής τους στην τυπική
και μη τυπική εκπαίδευση.

Έτσι, ο γενικός στόχος, επιμερίζεται σε 3 βασικούς στόχους:
Α. Την επιμόρφωση στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και διαδικασίες εκπαίδευσης, σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Β. Την εξειδίκευση σε ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης
Γ. Την εξειδίκευση σε διαδικασίες παρεμβάσεων για την άμβλυνση των δυσκολιών μάθησης, μέσω
ψηφιακών εργαλείων και συνεχούς παρακολούθησης της προόδου, με αυτοματοποιημένες ψηφιακές διαδικασίες, με
στόχο τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για κάθε μαθητή, και την προσαρμογή στις ιδιαίτερες
ανάγκες του.

Με τις παραπάνω εξειδικεύσεις θεωρούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών (μελλοντικών, αναπληρωτών και μονίμων) καθώς και των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης
διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση όχι στις δυσκολίες των μαθητών μόνο, αλλά στην προσαρμογή της διδασκαλίας σε κάθε μαθητή στο
σύγχρονο περιβάλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε ως συμπληρωματικής είτε ως εναλλακτικής μορφής εκπαίδευση.
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Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλούσιο περιεχόμενο, με πολλαπλούς τρόπους εκπαίδευσης, πολλούς τύπους αρχείων, πολλές
εφαρμογές και παρουσιάσεις προγραμμάτων. Προσφέρει δε εμπειρία χρήσης έτοιμων εργαλείων ανίχνευσης και αξιολόγησης των ήπιων προβλημάτων μάθησης και μεγάλη συλλογή διδακτικού υλικού υποστήριξης της μάθησης.
Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα βρίσκουμε:

1

Θεωρητικά μαθήματα και εφαρμογές σχετικά με ψηφιακά εργαλεία ανίχνευσης και εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών στα βασικά γνωστικά αντικείμενα, μέσα στην Τυπική Τάξη, το Τμήμα
Ένταξης ή άλλο υποστηρικτικό πλαίσιο.

4

Διαδραστικές παρουσιάσεις εργαλείων και τεχνικών με τη μορφή των workshops.

2

Θεωρητικά μαθήματα και εφαρμογές σχετικά με τα
ψηφιακά εργαλεία για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων.

5

Βιντεομαθήματα από τους διδάσκοντες και την
ακαδημαϊκή υπεύθυνη, συνοδευτικά και επεξηγηματικά των θεωρητικών μαθημάτων.

3

Επιστημονικές διαλέξεις σχετικά με τη θεματολογία του προγράμματος, που θα μεταδίδονται ζωντανά
με τη μορφή των webinars.

6

Πρόσβαση σε μεγάλη ψηφιακή τράπεζα εκπαιδευτικών εργαλείων αξιολόγησης και διδακτικού υλικού.
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Οι 3 θεματικές
1η Θεματική:

2η Θεματική:

Εξοικείωση με τα ψηφιακά εργαλεία στο Ψηφιακά μέσα και εργαλεία για την ανίχνευπλαίσιο της εκπαίδευσης των μαθητών με ση και την εκπαιδευτική αξιολόγηση στο
ΜΔ
πλαίσιο παραδοσιακής και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο)

3η Θεματική:
Ψηφιακά μέσα και εργαλεία για τον σχεδιασμό διδασκαλίας και παρέμβασης στη
Γλώσσα και τα Μαθηματικά στο πλαίσιο παραδοσιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο) για
μαθητές με ΜΔ

Σε ποιους απευθύνεται
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
1. Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου
των εκπαιδευτικών, ΕΔΕΑΥ
2. Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ
3. Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και μη τυπικές δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης
4. Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης
5. Ψυχολόγους
6. Λογοθεραπευτές
7. Εργοθεραπευτές
8. Κοινωνικούς Λειτουργούς
9. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
10. Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων
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Απαιτούμενες γνώσεις υπολογιστών
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τους συμμετέχοντες, αφού έχει εξαιρετικά μικρές απαιτήσεις παρακολούθησης, όπως:

1. Πρόσβαση στο διαδίκτυο

2. Κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e mail)

3. Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών

Στην έναρξη του προγράμματος θα γίνουν 2 εβδομαδιαία εισαγωγικά μαθήματα σχετικά με τους τρόπους παρακολούθησης, πρόσβασης
στην εκπαιδευτική πλατφόρμα και όλους τους τύπους των αρχείων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

Διάρκεια προγράμματος - ECTS
Με τη περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων, οδηγεί στη

λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και συγκεκριμένα στην αξιολόγηση και τις παρεμβάσεις με τη χρήση διδακτικού
υλικού και στρατηγικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο επιστημονικής μακρόχρονης έρευνας.

60 ECTS
22

20

Πιστοποίηση ISO 9001:2015
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει. Η
εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ.
πραγματοποιείται από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ, της
περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4653/2020.
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Αναγνωρισμένο &
Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Τρόπος διεξαγωγής
εκπαιδευτικού προγράμματος

Το παρόν πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται καθώς
ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης απολαμβάνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

A) Προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής
Β) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος
4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαι
δευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ.
186, 188 και 189) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)
Γ) Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευ
τικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του
ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες.
Και επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής
στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική
αγωγή (σελ. 188) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)
Δ) Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με
0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών
εκπαίδευσης, νόμος 4547/2018, (σελ. 8395 και 8398) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)
Ε) Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Σχολικής Ζωής
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4183/28.09.2020,
Τεύχος B’, Άρθρο 4)
ΣΤ) 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

• Webinars που ακολουθούν τις αρχές της Σύγχρονης εξ απο
στάσεως εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων. Είναι μια εξαιρετικά φιλική διαδικασία προς τους επιμορφούμενους, με συνεχή τεχνική υποστήριξη.
• Βιντεομαθήματα από τα webinars και βιντεομαθημάτα και
podcasts στο πλαίσιο των ασύγχρονων θεματικών. Τα βιντεομαθήματα είναι διαθέσιμα συνεχώς προς τους επιμορφούμενους.
• Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με πλούσιο
ακαδημαϊκό και εμπειρικό υλικό, η μελέτη του οποίου γίνεται
με ευέ
λικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους
ανάγκες και προτεραιότητες των επιμορφούμενων.
• Βιντεομαθήματα που παράγονται από την ασύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και είναι διαθέσιμα συνεχώς προς
τους επιμορφούμενους.
• Workshops για τη διαδραστική παρουσίαση και επίδειξη εργαλείων και τεχνικών.
• Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των επιμορφούμενων:
Οι επιμορφούμενοι θα κληθούν να εκπονήσουν 2 σύντομες
εργασίες με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων αξιολόγησης και του διδακτικού υλικού του προγράμματος.
• Προαιρετική επέκταση των εργασιών (μετά από επιλογή από την επιστημονική υπεύθυνη): Προσφέρεται εποπτεία.
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Υπηρεσίες Υποστήριξης
Στην έναρξη του προγράμματος προσφέρονται 2 εβδομαδιαία μαθήματα εξοικείωσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών τις διαδικασίες της
εξ αποστάσεως στην εκπαίδευση.
Στη συνέχεια και καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος προσφέρεται τεχνική υποστήριξη με την προσωπική φροντίδα της Επιστημοκής
Υπεύθυνης κ. Σωτηρίας Τζιβινίκου.

Επιστημονικά Υπεύθυνη
Επιστημονικά υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος
είναι η κ. Σωτηρία Τζιβινίκου, 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
καθώς και διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα
που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.
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Δίδακτρα και Εκπτωτικές Κατηγορίες
Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 800 €, το οποίο είναι άθροισμα 2 επιμέρους ποσών:
Δίδακτρα μαθημάτων (400 €) + Διδακτικό Υλικό (400 €) = 800 €
Βασικό μέλημα του προγράμματος είναι η υποβοήθηση της συμμετοχής όσων επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, με δόσεις και
εκπτώσεις. Συγκεκριμένα, η αποπληρωμή γίνεται με πολλαπλούς τρόπους και προσφέρονται εκπτώσεις στα δίδακτρα των μαθημάτων,
ως εξής:

1η Περίπτωση

2η Περίπτωση

Χωρίς έκπτωση

25% έκπτωση

με δόσεις
(400 + 400 = 800€)

ΕΦΑΠΑΞ εξόφληση
(300 + 400 = 700€)

Δίδακτρα μαθημάτων

3η Περίπτωση
25% έκπτωση με δόσεις

4η Περίπτωση
12% έκπτωση με δόσεις

ομαδική αίτηση
ή ακαδημαϊκοί λόγοι
(300 + 400 = 700€)

λόγω κοινωνικών κριτηρίων
(350 + 400 = 750€)

Δίδακτρα μαθημάτων

Δίδακτρα μαθημάτων

Δίδακτρα μαθημάτων

Καταβολή 200€
με την αίτηση
(Ιαν-Φεβ 2021)

Καταβολή 300€
με την αίτηση
(Ιαν-Φεβ 2021)

Καταβολή 200€
με την αίτηση
(Ιαν-Φεβ 2021)

Καταβολή 200€
με την αίτηση
(Ιαν-Φεβ 2021)

Αγορά διδακτικού υλικού*

Αγορά διδακτικού υλικού*

Αγορά διδακτικού υλικού*

Αγορά διδακτικού υλικού*

1η δόση: 200€ (Μάιος 2021)

1η δόση: 200€ (Μάιος 2021)
2η δόση: 200€ (Ιούλ 2021)

1η δόση: 200€ (Μάιος 2021)
2η δόση: 200€ (Ιούλ 2021)

1η δόση: 200€ (Μάιος 2021)

Δίδακτρα μαθημάτων

Δίδακτρα μαθημάτων

Δίδακτρα μαθημάτων

Εξόφληση 200€
(Οκτ 2021)

Εξόφληση 100€
(Οκτ 2021)

Εξόφληση 150€
(Οκτ 2021)

2η δόση: 200€ (Ιούλ 2021)

2η δόση: 200€ (Ιούλ 2021)
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*Διδακτικό Υλικό: Προσφέρεται πρόσβαση στο οικοσύστημα 4η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (έκπτωση 12% στα δίδακτρα μαθημάτων): Η έκAlearning, που περιλαμβάνει πλήθος ψηφιακών εργαλείων ανί- πτωση αυτή προσφέρεται στα μέλη πολύτεκνων, τριτέκνων και
χνευσης και αξιολόγησης, καθώς και πολύ μεγάλη συλλογή διδα- μονογονεϊκών οικογενειών, στους ανέργους, τους ανθρώπους με
κτικού υλικού, η οποία συνεχώς αναπτύσσεται και ανανεώνεται. Η ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και τους φοιτητές.
αγορά γίνεται απευθείας από την εταιρεία-παραγωγό του σχετικού
υλικού (Λεπτομέρειες θα δοθούν στη διάρκεια του προγράμματος).
Σημείωση 1. Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται. Ο ενδιαφερόμενος
η
3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (έκπτωση 25% στα δίδακτρα μαθημάτων):
μπορεί να επιλέξει μόνο μία εκπτωτική κατηγορία.
α) στην περίπτωση ομαδικής εγγραφής 3 ατόμων και πάνω,
β) σε όλους όσους έχουν παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επι- Σημείωση 2. Ακύρωση αίτησης και επιστροφή χρημάτων γίνεται
στημονικής υπεύθυνης, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων του μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μέχρι την ημέρα έναρξης του
ΠΤΕΑ και των αποφοίτων των Μεταπτυχιακών (ΠΤΕΑ και ΕΑΠΠΤΕΑ). προγράμματος.

Η κατάθεση της προκαταβολής και των υπολοίπων δόσεων, που αφορούν τα δίδακτρα, γίνεται στον λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Alpha Bank.
Ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της Alpha Bank είναι:
GR64 0140 3100 3100 0200 2020 935
Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταρτιζομένου και
οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος 4165.0152
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Περίοδος Αιτήσεων
Η περίοδος των αιτήσεων είναι από: 15 Ιανουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου 2021.
Στην περίπτωση που ο προγραμματισμένος αριθμός των αιτήσεων συμπληρωθεί πριν τη λήξη της περιόδου των αιτήσεων, η
διαχείριση του προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τις αιτήσεις νωρίτερα.

ΤΡΌΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΊΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(κάνετε κλικ σε έναν από τους παρακάτω τύπους αίτησης)

Τα δικαιολογητικά είναι:

Ι) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

α) ταυτότητα, β) πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών,

ΙΙ) ΑΙΤΗΣΗ Word

γ) αποδεικτικό κατάθεσης προκαταβολής

Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την Word αίτηση, παρα

δ) δικαιολογητικά για ένταξη στις εκπτωτικές κατηγορίες.

καλούμε να την αποστείλετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε:

Έμπειροι συνεργάτες του προγράμματος μπορούν

α) με email: learning_tzivinikou@uth.gr

να διευκολύνουν τη διαδικασία της αίτησης και να σας δώσουν

β) με φαξ 24210 06487

πρόσθετες πληροφορίες. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει
τηλεφωνικά ή με email.
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Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος κ.
Τζιβινίκου Σωτηρίας:

tzivinikou.ll-learning.uth.gr
learning_tzivinikou@uth.gr
2421 074884
698 77 87 911 • 698 77 87 912 • 690 86 777 80
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου
Νέο κτίριο Γρ. 11Α
Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία του
Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:

learning.uth.gr
learning@uth.gr
24210 06366 ώρες γραφείου
Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά,
Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος
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Γιαννιτσών & Λαχανά, Πολυχώρος Τσαλαπάτα, Παλαιά, Βόλος, 38334
Τηλ: +30 24210 06366 • e-mail: learning@uth.gr

