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T
o Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του
Πα νε πι στη μίου Θεσ σα λίας  σας κα λω σο ρί ζει  στο
νέο εκ παι δευ τι κό πρό γραμ μα  με τί τλο «Ειδική

ΑγωγήΜα θη σια κές Δυ σκο λί ες: εξει δί κευ ση

σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία  και  στο σχε δια 

σμό προ γραμ μά των πα ρέμ βα σης».

Στον πα ρό ντα ενη με ρω τι κό οδη γό, μπο ρεί τε  να βρεί τε
ανα λυ τι κά   όλες  τις απα ραί τη τες πλη ρο φο ρί ες ανα φο ρι κά
με  το πρό γραμ μα σπου δών  του εκ παι δευ τι κού προ γράμ 
μα τος  και άλ λα ζη τή μα τα  όπως  η με θο δο λο γία υλο ποί η σης
του προ γράμ μα τος,  η χο ρή γη ση πι στο ποί η σης,  οι  όροι συμ 
με το χής,  κά.

Σε  όλες  τις ανα πτυγ μέ νες χώ ρες, η διά γνω σηδι α φο ρο διά 
γνω ση  των ει δι κών μα θη σια κών δυ σκο λι ών βα σί ζε ται  στη διε 
πι στη μο νι κή αξιο λό γη ση,  με βά ση σταθ μι σμέ να, έγκυ ρα  και αξιό 
πι στα δια γνω στι κά ερ γα λεί α/τεστ  από διεπιστημονικές ομά δες
εξει δι κευ μέ νων ει δι κών επαγ γελ μα τι ών.  Η συμ με το χή  των επαγ 
γελ μα τι ών αυ τών, προϋ πο θέ τει  την πι στο ποι η μέ νη εξει δί κευ σή
τους  στα  τεστ  που χο ρη γού νται.  

Στην Ελ λά δα, πα ρά  την με γά λη βελ τί ω ση  των επαγ γελ μα τι 
κών δε ξιο τή των  των εξει δι κευ μέ νων εκ παι δευ τι κών  και  του ει 
δι κού εκ παι δευ τι κού προ σω πι κού,  η έλ λει ψη εξει δί κευ σης  στη
χρή ση  και ερ μη νεία σύγ χρο νων σταθ μι σμέ νων κρι τη ρί ων, συ 
νέ βα λε  στη δια μόρ φω ση  και ευ ρεία χρή ση άτυ πων δια δι κα σι ών
αξιο λό γη σης,  με απο τέ λε σμα  οι δια γνώ σεις  να δια φέ ρουν  από
υπη ρε σία  σε υπη ρε σία  ή  να υπε ρα ντι προ σω πεύ ο νται κά ποι ες
πε ρι πτώ σεις  όπως  η δυ σλε ξία  ή  οι μα θη σια κές δυ σκο λί ες.  Το γε 
γο νός αυ τό  έχει  ως απο τέ λε σμα μα θη τές  να αλ λά ζουν διά γνω 
ση ανά λο γα  με  την ομά δα  ή  την υπη ρε σία στην οποία απευθύ
νονται και  οι γνω μα τεύ σεις  που εκ δί δο νται  να στε ρού νται εγκυ 
ρό τη τας. 

Για  την άρ ση  των πα ρα πά νω προ βλη μά των, ανα πτύ χθη καν
και σταθ μί στη καν πρό σφα τα,  με  τη χρη μα το δό τη ση  του Ευ ρω 
πα ϊ κού κοι νω νι κού τα μεί ου, σύγ χρο να ψυ χο με τρι κά ερ γα 
λεί ατεστ, για  την αξιο λό γη ση  και διά γνω ση/δι α φο ρο διά γνω ση
των μα θη σια κών  και  των άλ λων δυ σκο λι ών μά θη σης.  

Η χρή ση  των ερ γα λείων αυ τών απαι τεί υψη λή γνώ ση
και εξει δί κευ ση τό σο  για  τη χο ρή γη ση,  όσο  και κυ ρί ως  για  την
ερ μη νεία  των απο τε λε σμά των  τους,  στο πλαί σιο  των δια γνω 
στι κών δια δι κα σι ών, αλ λά  της εκ παι δευ τι κής αξιο λό γη σης  στα
σχο λι κά πλαί σια.

Η αναγκαιότητα 
ύπαρξης

σταθμισμένων
εργαλείων 

αξιολόγησης
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https://kutt.it/bAdlDQ
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Σκοπός 

του εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

αποτελεί 

η εξειδίκευση 

(χορήγηση 

και ερμηνεία) 

στα ψυχομετρικά 

εργαλεία-τεστ, 

που σχετίζονται

με την μαθησιακή

επάρκεια, η οποία

αποτελεί προβλεπτικό

παράγοντα 

για μελλοντική

επιτυχία ή αποτυχία 

σε διάφορους τομείς

της ανάπτυξης...

Σκο πός του εκ παι δευ τι κού προ γράμ μα τος «Ειδική Αγωγη 
Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες: εξει δί κευ ση  σε σταθ μι σμέ να ψυ 
χο με τρι κά ερ γα λεία  και  τον σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων»
απο τε λεί  η εξει δί κευ ση (χο ρή γη ση  και ερ μη νεία)  στα ψυ χο με τρι 
κά ερ γα λεί ατεστ,  που σχε τί ζο νται  με  την μα θη σια κή επάρ κεια,  η
οποία απο τε λεί προ βλε πτι κό πα ρά γο ντα  για μελ λο ντι κή επι τυ χία
ή απο τυ χία  σε δι ά φο ρους το μείς  της ανά πτυ ξης,   την εκτί μη ση
του προ φο ρι κού λό γου,  και  την εκτί μη ση  της μα θη μα τι κής επάρ 
κειας,  που εί ναι απο λύ τως απα ραί τη τα  για  την αξιο λό γη ση  και διά 
γνω σηδι α φο ρο διά γνω ση  των μα θη σια κών δυ σκο λι ών  στο γε νι 
κό πλαί σιο  των δυ σκο λι ών μά θη σης  και  την ανά δει ξη  του ιδιαί τε 
ρου μα θη σια κού προ φίλ, απα ραί τη του  στο σχε δια σμό προ γραμ 
μά των πα ρέμ βα σης.

Επι πλέ ον, βα σι κός στό χος  του προ γράμ μα τος εί ναι  η από κτη 
ση γνώ σε ων  και δε ξιο τή των σχε τι κά  με  τον σχε δια σμό απο τε 
λε σμα τι κών προ γραμ μά των πα ρέμ βα σης   με βά ση   τα σύγ χρο 
να επι στη μο νι κά δε δο μέ να (re se archba sed)   για παι διά  με μα 
θη σια κές  και άλ λες δυ σκο λί ες μά θη σης,  με  την αξιο ποί η ση  και
των δε δο μέ νων  που προ κύ πτουν  από  τη χο ρή γη ση  των ψυ χο 
με τρι κών αυ τών ερ γα λείων. 

Σκοπός 
του εκπαιδευτικού

προγράμματος

Για περισσότερες πληροφορίες,

μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
Κάνοντας κλικ ΕΔΩ

ή να επικοινωνήσετε με το γραφείο της επιστημονικής
υπεύθυνης του προγράμματος κ. Τζιβινίκου Σωτηρίας:

• Email: psychometrics_tzivinikou@uth.gr

• Τηλέφωνο γραφείου: 24210 74884

• Κινητό τηλέφωνο: 698 77 87 911   698 77 87 912
& 690 86 777 80

Επίσης μπο ρεί τε  να επι σκε φθεί τε  την ιστο σε λί δα  του Κέ
ντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πα νε πι 
στη μίου Θεσ σα λίας  στο

http://learning.uth.gr/?p=3325
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• Η επι και ρο ποί η ση  των γνώ σε ων  που  οι συμ με τέ χο ντες  έχουν
λά βει  στις προ πτυ χια κές  ή/και με τα πτυ χια κές  τους σπου 
δές, σχε τι κά  με  τα θέ μα τα σχο λι κής ψυ χο λο γί ας, μα θη 
σια κών δυ σκο λι ών, ει δι κής αγω γής  κ.α.. 

• Η εμ βά θυν ση σε εξει δι κευ μέ να θέ 
μα τα μέ τρη σης, εκτί μη σης, αξιο 
λό γη σης παι διών  και εφή 
βων, ψυ χο με τρί ας, εκ παι 
δευ τι κής αξιο λό γη σης  και
διά γνω σηςδι α φο ρο διά 
γνω σης. 

• Η εξει δί κευ ση  στα έξι ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία, τό σο  σε
θε ω ρη τι κό  όσο  και  σε πρα κτι κό επί πε δο,  με βιω μα τι κού
τύ που εκ παί δευ ση  και πρα κτι κή άσκη ση.*

• Η εμ βά θυν ση  σε θέ μα τα σχε δια σμού εκ παι δευ τι κών πα 
ρεμ βά σε ων  και  η πρα κτι κή άσκη ση  επί  των θε μά των  που
πραγ μα τεύ ε ται  το πρό γραμ μα.

Ειδικότεροι 
στόχοι του 

προγράμματος 
είναι:

* Τα  τεστ  στα  οποία  θα γί νει  η εξει δί κευ ση εί ναι:

1. Ψυ χο με τρι κό κρι τή ριο μα θη σια κής επάρ κειας 

(Mι κρό De troit) ( DTLAP:3)  (4.00 – 7.11  ετών)

2. Ψυ χο με τρι κό κρι τή ριο μα θη σια κής επάρ κειας 

(Mε γά λο De troit) (  DTLA4) (8.00 – 15.11 ετών)

3. Ψυ χο με τρι κό κρι τή ριο γλωσ σι κής επάρ κειας  

( ΛαΤω) (ΛαΤω I  4.00 – 7.11  ετών) 

4. Ψυ χο με τρι κό κρι τή ριο γλωσ σι κής επάρ κειας  

( ΛαΤω) (ΛαΤω  IΙ 8.00 – 15.11ετών) 

5. Ψυ χο με τρι κό κρι τή ριο πρώ ι μης μα θη μα τι κής 

επάρ κειας  της Ου τρέ χτης (4.00 – 7.11  ετών)

6. Ψυ χο με τρι κό κρι τή ριο μα θη μα τι κής 

επάρ κειας  της Ου τρέ χτης (8.00 – 15.11  ετών)



http://learning.uth.gr/wp-content/uploads/2019/09/ΑΙΤΗΣΗ_4165.0077-2019-2020.doc

http://learning.uth.gr/?p=3349

Ει δι κή Αγω γήΜα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία  και  το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων»  20192020 5

Το πα ρόν εκ παι δευ τι κό πρό γραμ μα απευ θύ νε ται  σε: 
1. Ει δι κούς Παι δα γω γούς *
2. Εκ παι δευ τι κούς

Γε νι κής Εκ παί δευ σης *
3. Εκ παι δευ τι κούς ει δι κο τή των *
4. Ψυ χο λό γους *

5. Λο γο θε ρα πευ τές *

6. Εργοθεραπευτές *

6. Κοι νω νι κούς Λει τουρ γούς *

7. Άλ λες ει δι κό τη τες  που ανή κουν  
στο ει δι κό εκ παι δευ τι κό προ σω πι κό *

* γί νο νται δε κτοί τε λειό φοι τοι φοι τη τές, ανα πλη ρω τές  
και μό νι μοι εκπαιδευτικοί των αντί στοι χων ει δι κο τή των

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής γίνεται online με τη συμπλή
ρωση της ηλεκτρονικής φόρμας (ONLINE ΑΙΤΗΣΗ)

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της  αίτησης  σε word
(ΑΙΤΗΣΗ σε word), να το συμπληρώσετε και να το στείλετε ως επι
συναπτόμενο έγγραφο σε μήνυμα που θα στείλετε στο email:
psychometrics_tzivinikou@uth.gr

Σε ποιους 
απευθύνεται

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται 

ή online ή σε W ord

’’

’’

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ σε word

 Σελ. 1/2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Σχολή Διά Βίου Μάθησης 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α01.1



https://kutt.it/A9mWnu
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Προαπαιτούμενες
γνώσεις 

υπολογιστών

Με την ολοκλήρωση

του προγράμματος,

παρέχεται α) το πι-

στοποιητικό εξειδίκευ-

σης στην ειδική αγω-

γή και ειδικά στα ψυ-

χομετρικά εργαλεία

και τον σχεδιασμό

προγραμμάτων πα-

ρέμβασης β) η επάρ-

κεια και άδεια χρή-

σης / χορήγησης των

έξι (6) αυτών τεστ.

Το εκ παι δευ τι κό αυ τό πρό γραμ μα εί ναι ιδιαί τε ρα φι λι κό 
προς  τους συμ με τέ χο ντες,  αφού  έχει εξαι ρε τι κά
μι κρές απαι τή σεις πα ρα κο λού θη σης,  όπως:
• Πρό σβα ση  στο δια δί κτυο

• Κα το χή προ σω πι κού 
ηλε κτρο νι κού τα χυ δρο μεί ου ( e  mail)

• Βα σι κές γνώ σεις χει ρι σμού 
ηλε κτρο νι κών υπο λο γι στών

Στην έναρ ξη  του προ γράμ μα τος  θα γί νει ει σα γω γι κό μά θη μα
σχε τι κά  με  τους τρό πους πα ρα κο λού θη σης, πρό σβα 
σης  στην εκ παι δευ τι κή πλατ φόρ μα  και  όλους  τους τύ 
πους  των αρ χεί ων  που πε ρι λαμ βά νο νται  στο πρό γραμ 
μα. 

Με  την ολοκλήρωση του εκ παι δευ τι κού προ γράμ μα τος,  η επι τυ 
χής πα ρα κο λού θη ση   των επι μέ ρους δι δα 
κτι κών ενο τή των οδη γεί  στη λή 
ψη Πι στο ποι η τι κού Εξει 
δί κευ σης  στις Μα θη σια κές
Δυ σκο λί εςΕι δι κή Αγω γή,
σε θέ μα τα ψυ χο με τρί ας,  και
σχε δια σμού προ γραμ μά των
πα ρέμ βα σης  για άτο μα  με μα 
θη σια κές  ή/και άλ λες δυ σκο λί ες. 

Ση μα ντι κή ση μεί ω ση: Τα  τεστ  πα ρέ χο νται  σε  ΕΝΤΥΠΗ  ΜΟΡΦΗ μα ζί
με  το συ νο δευ τι κό υλι κό αξιο λό γη σης.  Ο κά θε επι μορ φού με 
νος κα τά  τη διάρ κεια  του προ γράμ μα τος πα ρα λαμ βά νει  όλο  το
υποστηρικτικό υλι κό  για τα τεστ  και εκ παι δεύ ε ται  επί αυ τών.
Επιλέον με  την πε ρά τω ση  του προ γράμ μα τος,  πα ρέ χε ται   η
άδεια χρή σης / χο ρή γη σης  των έξι (6) αυ τών  τεστ, κα 
θώς  και  το πι στο ποι η τι κό εξει δί κευ σης  ως  προς  την αξιο λό γη 
ση  με  τα ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία  και  τον σχε δια σμό προ γραμ 
μά των πα ρέμ βα σης. 

Οι 900  ώρες φόρ του ερ γα σί ας αντι στοι χούν  σε 60  ΕCTS μο νά δες.
Πλη ρο φο ρί ες σχε τι κά  με  τη φύ ση  και χρη σι μό τη τα  των  ECTS
μο νά δων μπο ρεί τε  να βρεί τε ΕΔΩ.

Πιστοποιητικά 
παρακολούθησης

- εξειδίκευσης
- E C T S
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To Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησηςτου Πα νε πι στη 
μίου Θεσ σα λίας δια θέ τει πι στο ποί η ση  από  τον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
(Εθνι κός Ορ γα νι σμός Πι στο ποί η σης Προ σό 
ντων  και Επαγ γελ μα τι κού Προ σα να το λι 
σμού),  ενώ  τα μέ λη  που απαρ τί ζουν  την επι 
στη μο νι κή  και συγ γρα φι κή ομά δα δια θέ τουν
εξέ χου σα εμπει ρία  και δρα στη ριο ποί η ση  σε
εξ απο στά σε ως  και  δια ζώ σης εκ παι δευ τι κά
προ γράμ μα τα.  Η πι στο ποί η ση  από  τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πι στο ποιεί  την εκά στο τε συμ 
με το χή  σε πρό γραμ μα επι μόρ φω σης, βε βαιώ 
νο ντας  τα απο κτη θέ ντα προ σό ντα  και απο 
σκο πώ ντας  στη διευ κό λυν ση ευ ρέ σε ως ερ γα σί ας  ή/και επαγ 
γελ μα τι κής ανά πτυ ξης.

Το πρό γραμ μα στη ρί ζε ται  στις αρ χές  και
τις δια δι κα σί ες  της μι κτής μορ 
φής προ γραμ μά των εξει δί κευ 
σης  και  δια  βίου μά θη σης, κα 
θώς πε ρι λαμ βά νει 

•  Δια ζώ σης συ να ντή σεις εκ παι δευ τών  και
εκ παι δευό με νων.  Όσοι συμ με τέ χο ντες αδυ να τούν  να πα ρα 
στούν  με φυ σι κή πα ρου σία,  θα μπο ρούν  να παρακολουθούν
τις ζωντανές μεταδόσεις των μαθημάτων (σύγ χρο νη  εξ απο 
στά σε ως εκ παί δευ ση)

Πιστοποίηση
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Αναγνωρισμένο &
Μοριοδοτούμενο

Πρόγραμμα

Τρόπος
διεξαγωγής 

εκπαιδευτικού
προγράμματος

https://kutt.it/REtaLT

https://kutt.it/REtaLT

http://bit.do/e6CnR

Το παρόν πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο
καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθε
σίας.
Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης απο
λαμβάνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
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 εκπαιδευτικό
προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ. 186, 188 και 189)
(λεπτομέρειες  ΕΔΩ)
Γ) Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί
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 μονά
δες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης,
νόμος 4547/2018, (σελ. 8395 και 8398) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)
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• Σύγ χρο νη  εξ απο στά σε ως εκ παί δευ ση,  με  τη συμ με το χή  των επι 
μορ φού με νων από τον δικό τους χώρο ( με συ νε χή τε χνι κή
υπο στή ρι ξηπο λύ φι λι κή δια δι κα σία  προς  τους συμ με τέ χο ντες). 

• Ασύγ χρο νη  εξ απο στά σε ως εκ παί δευ ση, κα τά  την  οποία  οι επι μορ 
φού με νοι πα ρα κο λου θούν  με ευ έ λι κτο τρό πο προ σαρ μο σμέ 
νο  στις προ σω πι κές  τους ανά γκες  και προ τε ραιό τη τες,  το υλι 
κό  του προ γράμ μα τος.

Τα  δια ζώ σης μα θή μα τα του προ γράμ μα τος πραγ μα το ποιού νται  στις
εγκα τα στά σεις  του Πα νε πι στη μίου Θεσ σα λίας  στο Βό 
λο, κα θώς  και  στις πό λεις  όπου  με βά σει  τις εγ γρα φές  των επι 
μορ φού με νων  θα ανα πτυ χθούν κέ ντρα εκ παι δευ τι κών συ να 
ντή σε ων. 

Οι δια ζώ σης συ να ντή σεις στη διάρ κεια  του  έτους εί ναι πέντε (5)
Σαβ βα το κύ ρια κα, πε ρί που,  μια συ νά ντη ση κά θε 8 εβδο μά 
δες. 

Οι εκ παι δευό με νοι  έχουν  τη δυ να τό τη τα να απευ θυν θούν  στη
Διοι κη τι κή  ή Τε χνι κή Υπο στή ρι ξη
του εκ παι δευ τι κού προ γράμ μα τος
βα σι ζό με νοι  στη φύ ση  του προ 
βλή μα τος.  Η επι στη μο νι κή υπεύ 
θυ νη  του προ γράμ μα τος  κ. Σω τη 
ρία Τζι βι νί κου, Επί κου ρος Κα θη γή 
τρια  του Παι δα γω γι κού Τμή μα τος Ει δι κής Αγω γής  του Πα 
νε πι στη μίου Θεσ σα λίας κα θώς  και  οι δι δά σκο ντες εί ναι  σε
συ νε χή επι κοι νω νία  με  τους εκ παι δευό με νους.

Το χα ρα κτη ρι στι κό  του προ γράμ μα τος εί 
ναι  οι επάλ λη λες φά σεις πρα κτι 
κής άσκη σης.  Η πρα κτι κή άσκη 
ση πε ρι λαμ βά νει αφε νός  τη χο 
ρή γη ση  των  τεστ  που πε ρι λαμ 
βά νο νται  στο πρό γραμ μα  σε ση 
μα ντι κό αριθ μό παι διών κα τάλ 
λη λης ηλι κίας, αφε τέ ρου  τον σχε 
δια σμό προ γραμ μά των πα ρέμ βα 
σης  για  τα αντί στοι χα παι διά. 

Η πρα κτι κή άσκη ση γί νε ται  με  τη συ νε χή  και προ σω πι κή υπο 
στή ρι ξη  του κά θε συμ με τέ χο ντα,  από έμπει ρους επι 
στη μο νι κούς συ νερ γά τεςε πό πτες  του προ γράμ μα 
τος. 

Η επο πτεία γί νε ται τό σο  με  τις  εξ απο στά σε ως δια δι κα σί ες,  όσο  και
κα τά  τις  δια ζώ σης συ να ντή σεις.

Εποπτευόμενη 
Πρακτική Άσκηση

& Εκπαίδευση

Υπηρεσίες
Υποστήριξης



http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/people/staff/35-tzivinikou-gr)
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Η πρακτική άσκηση γίνεται με τη συνεχή

και προσωπική υποστήριξη του κάθε

συμμετέχοντα, από έμπειρους

επιστημονικούς συνεργάτες-επόπτες

του προγράμματος.

’’

Επιστημονικά 
Υπεύθυνος

’’

Επιστημονική 
ομάδα 

εκπαιδευτικού 
προγράμματος

http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/people/staff/35-tzivinikou-gr

Επι στη μο νι κά υπεύ θυ νη  του εκ παι δευ τι κού προ 
γράμ μα τος εί ναι  η  κ. Σω τη ρία Τζι βι 
νί κου, Επί κου ρος Κα θη γή τρια  του Παι 
δα γω γι κού Τμή μα τος Ει δι κής Αγω γής
του Πα νε πι στη μίου Θεσ σα λίας,  η  οποία
φέ ρει  τη ευ θύ νη  για  το σχε δια σμό, υλο 
ποί η ση  και πα ρα κο λού θη ση  της ακα δη 
μαϊ κής δια δι κα σί ας  του συ γκε κρι μέ νου εκ παι δευ τι κού προ γράμ 
μα τος
(βιογραφικά στοιχεία)

Δι δά σκο ντες  στο πρό γραμ μα εί ναι μέ λη  ΔΕΠ  του Πα νε πι στη μίου Θεσ 
σα λίας  και  του Αρι στο τέ λειου Πα νε πι στη μίου Θεσ σα λο νί κης,
κα θώς  και δι δά κτο ρες  με εξει δί κευ ση  στα θέ μα τα  που ανα 
πτύσ σο νται  στο πρό γραμ μα.

Στο πρό γραμ μα επί σης συμ με τέ χουν δι δά κτο ρες  και με τα πτυ χια κοί εξει 
δι κευ μέ νοι επαγ γελ μα τί ες  ως επό πτες  στην πρα κτι κή άσκη ση
των εκ παι δευό με νων  του προ γράμ μα τος.

Εν δει κτι κά δι δά σκο ντες  και επό πτες εί ναι:

• Τζι βι νί κου Σω τη ρία  Επί κου ρος Κα θη γή τρια. Παι δα γω γι κό Τμή μα
Ει δι κής Αγω γής Πα νε πι στη μίου Θεσ σα λίας

• Τζου ριά δου Μα ρία  Ομό τι μη Κα θη γή τρια  ΑΠΘ. Επι στη μονι κά υπεύ 
θυ νη  της δια πα νε πι στη μια κής ομά δας ανά πτυ ξης  των σταθ μι 
σμέ νων ερ γα λείων   και κά το χος  των πνευ μα τι κών δι καιω μά 
των  των  τεστ Μα θη σια κής Επάρ κειας  και Γλωσ σι κής Επάρ κειας 

• Μπάρ μπας Γιώρ γος  Επί κου ρος Κα θη γη τής  ΑΠΘ. Μέ λος  της δια 
πα νε πι στη μια κής ομά δας ανά πτυ ξης  των σταθ μι σμέ νων ερ γα 
λείων  και κά το χος  των  πνευ μα τι κών δι καιω μά των  των  τεστ
Μα θη μα τι κής Επάρ κειας 
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Τα δια ζώσης 

μαθήματα 

πραγματοποιούνται

στις εγκαταστάσεις

του πανεπιστημίου

Θεσσαλίας 

στο Βόλο, καθώς 

και στις πόλεις 

όπου με βάσει 

τις εγγραφές των

επιμορφούμενων 

θα αναπτυχθούν 

κέντρα 

εκπαιδευτικών 

συναντήσεων

• Ανα γνω στο πού λου Ελέ νη  Δι δά κτο ρας Ει δι κής αγω γής  ΑΠΘ,  Μέ 
λος  της δια πα νε πι στη μια κής ομά δας ανά πτυ ξης  των σταθ μι 
σμέ νων ερ γα λείων 

• Βου γι ού κας Κων στα ντί νος – Επί κου ρος Κα θη γη τής  ΤΕΠΑΕ  ΑΠΘ 
• Μι χα λο πού λου Λη τώ Ελέ νη –  Med Σχο λι κή ψυ χο λό γος –  Δι δά 

κτο ρας – Penn Sta te Univer si ty  ΗΠΑ. Μέ λος  της δια πα νε πι στη 
μια κής ομά δας ανά πτυ ξης  των σταθ μι σμέ νων ερ γα λείων

• Ση μα ντι κός αριθ μός έμπει ρων  και εξει δι κευ μέ νων επο πτών
συ νερ γα τών  της δια πα νε πι στη μια κής ομά δας ανά πτυ ξης  των
σταθ μι σμέ νων ερ γα λείων,  στο πλαί σιο  της πρα κτι κής άσκη 
σης.

Ση μα ντι κή ση μεί ω ση: Τα ψυ χο με τρι κά κρι τή ρια χο ρη γού νται απο 
κλει στι κά  από πι στο ποι η μέ νους επαγ γελ μα τί ες,  οι οποί οι  με  την πι στο 
ποί η ση απο κτούν  και  τα  τεστ. Χρή ση  των  τεστ  από si tes  δεν δια σφα 
λί ζουν  ότι πρό κει ται  για  τα  ίδια κρι τή ρια.  Εκτός  από τα βι βλία,  τα  τεστ
έχουν  και άλ λο υλι κό, το οποίο δίνετε στους επιμορφούμενους κατά
την διάρκεια του προγράμματος

Επί σης μό νο οι πι στο ποι η μέ νοι επαγ γελ μα τί ες έχουν δι καίω μα
χρή σης  όχι  όμως δι καίω μα ανα πα ρα γω γής  ή εκ παί δευ σης άλ λων επαγ 
γελ μα τι ών. Τέ λος,  οι έχο ντες  τα πνευ μα τι κά δι καιώ μα τα προ στα τεύ ο 
νται  από  τη σχε τι κή νο μο θε σία.

Μόνο οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες

έχουν δικαίωμα χρήσης,

των ψυχομετρικών εργαλείων,

δεν εχουν όμως

το δικαίωμα αναπαραγωγής 

ή εκπαίδευσης άλλων επαγγελματιών.

’’

’’
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Περιεχόμενο
και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά
του προγράμματος

Α. Το πρό γραμ μα  έχει σχε δια στεί με βά ση  τις αρ χές  και δια δι κα σί ες
της μι κτής μορ φής  εκ παί δευ σης (blen ded le ar ning)  που  έχει
υιο θε τη θεί  από  τα πρω το πό ρα πα νε πι στή μια  και φο ρείς εκ παί 
δευ σης  σε πα γκό σμιο επί πε δο,  για  τα προ γράμ μα τα  που πα 
ρέ χουν  στο πλαί σιο  της  δια  βίου μά θη σης, κα θώς πε ρι λαμ βά 
νει  α)  δια ζώ σης συ να ντή σεις εκ παι δευ τών  και εκ παι δευό με 
νων,  β) σύγ χρο νη εκ παί δευ ση,  με  τη συμ με το χή  των επι μορ 
φού με νων  με δια δι κα σί ες τη λε διά σκε ψης,   γ) ασύγ χρο νη εκ 
παί δευ ση, κα τά  την  οποία  οι επι μορ φού με νοι πα ρα κο λου θούν
με ευ έ λι κτο τρό πο προ σαρ μο σμέ νο  στις προ σω πι κές  τους ανά 
γκες  και προ τε ραιό τη τες,  το υλι κό  του προ γράμ μα τος.  Το υλι 
κό αυ τό πα ρέ χε ται  με δι ά φο ρους τύ πους αρ χεί ων, κει μέ νου,
ήχου,  και βί ντεο.

Β. Το δι δα κτι κό υλι κό  της ασύγ χρο νης εκ παί δευ σης, ικα νο ποιεί
τις απαι τή σεις  των ψη φια κών μα θη μά των  Α+,  και πε ρι λαμ βά 
νουν  όλους  τους τύ πους υπο βο η τι κών  προς  τα μα θή μα τα αρ 
χεί ων,  όπως αρ χεία κει μέ νου, αρ χεία  ήχου, αρ χεία βί ντεο  και
βι ντε ο δια λέ ξεις. 

Γ. Τα  δια ζώ σης μα θή μα τα πραγ μα το ποιού νται στις εγκα τα στά σεις
του πα νε πι στη μίου Θεσ σα λίας  στο Βό λο, κα θώς  και  στις πό 
λεις  όπου  με βά σει  τις εγ γρα φές  των επι μορ φού με νων  θα ανα 
πτυ χθούν κέ ντρα εκ παι δευ τι κών συ να ντή σε ων.  Ο αριθ μός  των
δια ζώ σης συ να ντή σε ων  στη διάρ κεια  του  έτους εί ναι  πέντε
(5) σαβ βα το κύ ρια κα,  σε  αδρές γραμ μές,  μια συ νά ντη ση κά θε
8 εβδο μά δες.

Δ. Η πρα κτι κή άσκη ση εί ναι επο πτευό με νη από έμπει ρους, εξει 
δι κευ μέ νους επι στή μο νες,  οι οποί οι  ως μέ λη  της διε πι στη μο νι 
κής ομά δας ανά πτυ ξης  των ψυ χο με τρι κών ερ γα λείων  του προ 
γράμ μα τος,  έχουν υψη λή κα τάρ τι ση  και εξαι ρε τι κές δε ξιό τη 
τες επο πτείας.

Τό σο  η επι στη μο νι κά υπεύ θυ νη, όσο  και  τα μέ λη  της επι στη μο νι κής
ομά δας,  έχουν πο λύ χρο νη εμπει ρία  στον σχε δια σμό  και  την
υλο ποί η ση εκ παι δευ τι κών προ γραμ μά των υψη λών απαι τή σε 
ων,  και έτυ χαν πο λύ θε τι κής αξιο λό γη σης  από  τους συμ με τέ 
χο ντες  στα προ γράμ μα τα αυ τά. 

Η πρακτική άσκηση

είναι εποπτευόμενη

από έμπειρους,

εξειδικευμένους 

επιστήμονες, 

οι οποίοι ως μέλη

της διεπιστημονικής

ομάδας ανάπτυξης

των ψυχομετρικών

εργαλείων του 

προγράμματος,

έχουν υψηλή 

κατάρτιση και 

εξαιρετικές 

δεξιότητες 

εποπτείας.
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1 η Ενό τη τα: Γε νι κά θέ μα τα  που αφο ρούν μα θη τές  
με ανα πη ρία  και Ει δι κές Εκ παι δευ τι κές 
Ανά γκες ( ΕΕΑ)  όπως:

• Μα θη σια κές Δυ σκο λί ες
• Ήπια Νο η τι κή Ανε πάρ κεια
• Παι διά εθνι κών, γλωσ σι κών μειο νο τή των  με ανε πάρ κειες
• Δια χεί ρι ση  της δια φο ράς (ανα πη ρί ας)  στη γε νι κή εκ παί δευ ση
• Θέ μα τα αξιο λό γη σης, διά γνω σης, δι α φο ρι κής διά γνω σης
• Ελ λειμ μα τι κή προ σο χή – υπερ κι νη τι κό τη τα
• Πρώ ι μη Πα ρέμ βα ση

2 η Ενό τη τα: Εξει δι κευ μέ να θέ μα τα 
ψυ χο με τρι κής αξιο λό γη σης

• Ο ρό λος  των  τεστ  στην αξιο λό γη ση  και διά γνω ση  ΕΕΑ
• Τεστ νο η μο σύ νης –  τεστ σχο λι κής επί δο σης
• Ανι χνευ τι κά κρι τή ρια ( LDDI  και  MWM)
• Κρι τή ρια επάρ κειας ( DTLA,  ΛαΤώ, μα θη μα τι κής επάρ κειας)
• Ο ρό λος  της ερ μη νεί ας  των κρι τη ρί ων  στη δια μόρ φω ση εκ παι δευ τι κών

πα ρεμ βά σε ων  για δι ά φο ρους τύ πους δυ σκο λι ών  των παι διών

Α. Πρα κτι κή άσκη ση και εξει δί κευ ση  
στα  τεστ  της 2 ης ενό τη τας

3 η Ενό τη τα: Εκ παι δευ τι κή αξιο λό γη ση  και ει δι κά 
προ γράμ μα τα  για μα θη τές  με δυ σκο λί ες 
μά θη σης  από  την προ σχο λι κή ηλι κία 
μέ χρι  και  την εφη βεία, ει δι κό τε ρα

• Αξιο λό γη ση  με βά ση  το Ανα λυ τι κό Πρό γραμ μα
• Αντα πό κρι ση  στην Πα ρέμ βα ση ( RTI), 

Δυ να μι κή αξιο λό γη ση, Portfo lio as ses sment
• Προ γράμ μα τα ικα νο τή των  για μα θη τές  με δυ σλε ξία,

δι α τα ρα χές λό γου (My klebust,  Kirk, Gil lingham,  κ.ά.)
• Προ γράμ μα τα στρα τη γι κών  για μα θη τές  με δυ σλε ξία, 

δι α τα ρα χές λό γου (Κάν σας,  Deshler,  Idol,  κ.ά.)
• Προ σαρ μο γές  ΑΠ  από  το νη πια γω γείο 

μέ χρι  και  το γυ μνά σιο
• Σχε δια σμός εξει δι κευ μέ νου προ γράμ μα τος
• Εφαρ μο γή εξει δι κευ μέ νου προ γράμ μα τος  σε πε ρί πτω ση  του εν δια φέ ρο 

ντος  του επι μορ φού με νου
• Μο ντέ λα Πρώ ι μης Πα ρέμ βα σης

Β. Πρα κτι κή άσκη ση και εξει δί κευ ση  στην εκ παι δευ τι κή αξιο λό 
γη ση  και  το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων  για μα θη τές  με δυ 
σκο λί ες μά θη σης  από  την προ σχο λι κή μέ χρι  την εφη βι 
κή ηλι κία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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Χρονική 
διάρκεια 

και κόστος 
παρακολούθησης 

Η χρο νι κή διάρ κεια  του εκ παι δευ τι κού προ γράμ μα τος αντι στοι χεί  σε
900  ώρες φόρ του ερ γα σί ας  ή ένα ακα δη μα ϊ κό  έτος. 

Έναρ ξη εκ παι δευ τι κού προ γράμ μα τος: 14 Οκτωβρίου 2019

Λή ξη εκ παι δευ τι κού προ γράμ μα τος: 30 Ιο υνίου 2020

Το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται από τα δίδακτρα των μα
θημάτων 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 Πα

κέτο Ψυχομετρικών Τεστ: 6 τεστ9 βιβλία)
2η περίπτωση: 900 ευρώ (μαθήματα) + 250 ευρώ (Επιλογή Ψυχο

μετρικών Τεστ: 4 τεστ6 βιβλία).*

H Αποπληρωμή των ψυχομετρικών εργαλείων

γίνεται ΜΟΝΟ στον εκδοτικό οίκο.

* Επιλογή Ψυχομετρικών Τεστ

Α. Με έμφαση στη Γλώσσα:

1. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (Μικρό Detroit) (DT
LAP:3) (4.00 – 7.11 ετών)
2. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (Μεγάλο Detroit) (
DTLA4) (8.00 – 15.11 ετών)
3. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (ΛαΤω I : 4.00 –
7.11 ετών)
4. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (ΛαΤω IΙ 8.00 –
15.11 ετών)
Β. Με έμφαση στα Μαθηματικά:

1. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (Μικρό Detroit) (DT
LAP:3) (4.00 – 7.11 ετών)
2. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (Μεγάλο Detroit)
(DTLA4) (8.00 – 15.11 ετών)
3. Ψυχομετρικό κριτήριο πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέ
χτης (4.00 – 7.11 ετών) 
4. Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης (8.00 – 15.11 ετών)

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής όλων, προσφέρονται πολ
λές ευκαιρίες εκπτώσεων, οι οποίες αφορούν ΜΟΝΟ

στα δίδακτρα των μαθημάτων. Οι κατηγορίες εκπτώσε
ων 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)

Στην κατάθεση 

πρέπει 

να αναγράφεται 

το ονοματεπώνυμο

του καταρτιζόμενου  

και οπωσδήποτε 

ο Κωδικός 

Προγράμματος

4165.0077

’’

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

’’



http://bit.do/e6Cpq

https://kutt.it/aTbmLm

http://learning.uth.gr/?p=3349
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ

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 κα

ταβολή

E. Σε όσους έχουν παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επιστη
μονικής υπεύθυνης, προσφέρεται έκπτωση 33% και το πο
σό διαμορφώνεται στα 600 ευρώ.

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

Λο γα ρια σμός: Τρά πε ζα  Alpha  Bank,  

GR6401403100310002002020935.

Όνομα Δικαιούχου: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Κωδ. Προγράμματος: 4165.0077

Ση μειώ νε ται  ότι αν κά ποιος εκ παι δευ ό με νος εντάσ σε ται  σε πα ρα 
πά νω  από µ ία κα τη γο ρί ες έκ πτω σης,  θα  του χο ρη γη θεί  η έκ 
πτω ση  για µ ία µ όνο κα τη γο ρία,  π.χ.  την κα τη γο ρία µ ε  την
υψη λό τε ρη έκ πτω ση,  ή  την κα τη γο ρία  την  οποία  ο  ίδιος  θα
επι λέ ξει.

Στην κατάθεση πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του
καταρτιζόμενου και οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμμα
τος 4165.0077

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ σε word

 Σελ. 1/2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Σχολή Διά Βίου Μάθησης 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α01.1

Τις αιτήσεις μπορείτε να τις υποβάλλετε μέσω της σελίδας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κλικ ΕΔΩ (ONLINE ΑΙΤΗΣΗ)

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της  αίτησης  σε word,
κλικ ΕΔΩ (ΑΙΤΗΣΗ σε word), να το συμπληρώσετε και να το στείλε
τε ως επισυναπτόμενο έγγραφο σε μήνυμα που θα στείλετε στο email:
psychometrics_tzivinikou@uth.gr

όπως επισης και μέσω της ιστοσελίδας
https://www.mathisiakesdyskolies.gr/
κλικ (ΕΔΩ)

Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται μετά
την κατάθεση των διδάκτρων (εφάπαξ ποσό ανάλογα την εκπτωτική
κατηγορία ή προκαταβολή 300 ευρώ) και της αποστολής του αποδει
κτικού κατάθεσης στο mail: psychometrics_tzivinikou@uth.gr

ή στο fax 24210 06487 ή απευθείας στην Γραμματεία
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πε ρισ σό τε ρες πλη ρο φο ρί ες, μπο ρεί τε να επι κοι νω νή σε τε με το γρα
φείο της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος κ. Τζιβινίκου
Σωτηρίας:

• Email: psychometrics_tzivinikou@uth.gr

• Τηλέφωνο γραφείου 2421074884

• Κινητό τηλέφωνο: 698 77 87 911 & 698 77 87 912

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου, Νέο κτίριο Γρ. 11Α
Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 Βόλος

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία
του Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:

• Email: learning@uth.gr 

• Τηλέφωνα: 24210 06366 ώρες γραφείου  FAX: 24210 06487 

• Ταχυδρομική διεύθυνση: 
Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 
Τ.Κ: 38334, Βόλος.

Ει δι κή Αγω γήΜα θη σια κές Δυ σκο λί ες: «Εξει δί κευ ση  σε σταθ μι σμέ να ψυ χο με τρι κά ερ γα λεία  και  το σχε δια σμό πα ρεμ βά σε ων»  20192020 15



Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά, Σύγκροτημα Τσαλαπάτα, 38334Βόλος
Τηλ. 24210 06366  06367, Φαξ. 24210 06487 • http://learning.uth.gr/ • learning@uth.gr

Οι εικόνες του παρόντος εντύπου, ως προς τα πνευματικά δικαιώματα εντάσσονται σε δύο κατηγορίες, αυτές που  
Α. Eίναι πνευματικής ιδιοκτησίας της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος
Β. Eίναι ελεύθερες δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε το ελεύθερης πρόσβασης αποθετήριο εικόνων http://allfreedownload.com/freevector/

Κέντρο Επιμόρφωσης 
και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης
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