
Επιστημονικά Υπεύθυνος: 
Ιωάννης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής - Τμήμα
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Προφορικός λόγος,
νέες τεχνολογίες 

και 

εκπαίδευση: 
Δημιουργικές μορφές έκφρασης

 της προφορικότητας 

στην εκπαιδευτική πράξη
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,
διοργανώνει Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Προφορικός
λόγος, Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση: Δημιουργικές μορφές έκφρασης της
προφορικότητας στην εκπαιδευτική πράξη » διάρκειας 448 ωρών, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης:

Διάρκεια: 448 ώρες / 9 μήνες
Κόστος:    200 Ευρώ

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ιωάννης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής - Τμήμα
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
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Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

1.Κάθε ενδιαφερόμενο/η που επιθυμεί να αποκτήσει νέες και να βελτιώσει
υπάρχουσες δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας 

2.Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 

3.Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4.Πτυχιούχους Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

5.Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
6.Όσους/ες εργάζονται, ή αναζητούν εργασία, σε:
Ι) Εκπαιδευτικούς φορείς, ΙΙ)  Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, ΙΙΙ) Κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης, ΙV)  Κέντρα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
V)  Βιβλιοθήκες, VI) Μουσεία, VII) Πολιτιστικούς φορείς και Ιδρύματα
 VIII)  Πολιτιστικά σωματεία, VIIII) Προγράμματα επιμόρφωσης 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική
κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση στη χρήση και αξιοποίηση του
προφορικού λόγου και των νέων τεχνολογιών για την επιτυχή διεκπεραίωση των
διδακτικών, διοικητικών, επικοινωνιακών και άλλων καθηκόντων των
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η καλλιέργεια δεξιοτήτων του προφορικούλόγου με τη συνδρομή των   νέων
τεχνολογιών.

Η ενθάρρυνση της ενεργητικής μάθησης μέσα από την ανάδειξη σύγχρονων
διδακτικών προσεγγίσεων στη δια ζώσης και τη διαδικτυακή διδασκαλία που
αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα της προφορικότητας.

Η ανάδειξη τεχνικών που υποβοηθούν και ενισχύουν την προφορική
επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς. 

Η ανάδειξη καλών πρακτικών για τη διαχείριση συγκρούσεων στο
επαγγελματικό και το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης ως παιδαγωγικής και κοινωνικής
δεξιότητας.

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  είναι  μοριοδοτούμενο  και  εξασφαλίζει
ισχυρό  συγκριτικό  πλεονέκτημα  σε  προκηρύξεις  των  οποίων  τα
κριτήρια  αντιστοιχούν  στα  χαρακτηριστικά  του  προγράμματος ,
καθώς  και  για  απασχόληση  σε  Ιδιωτικούς  Εκπαιδευτικούς
Οργανισμούς .  Για  θέματα  ενδεχόμενης  μοριοδότησης ,  οι
ενδιαφερόμενοι/ -ες  πρέπει  να  απευθύνονται  στους  ανάλογους
φορείς .  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/

ΟΥΣΩΝ
Για  την  απόκτηση  του  Πιστοποιητικού  οι  εκπαιδευόμενοι/ες
αξιολογούνται  με  εργασίες  και  τεστ ,  κατά  τη  διάρκεια  του
προγράμματος  επιλέγοντας  ανάμεσα  σε  α)  βιβλιογραφική  εργασία
ή  β)  εργασία  με  τη  μορφή  οπτικοακουστικού  υλικού .

Μετά  την  επιτυχή  αξιολόγηση  παρέχεται  στους/στις
συμμετέχοντες/ουσες  Πιστοποιητικό  από  το  Κέντρο  Δια  Βίου
Μάθησης  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας .

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ο  τρόπος  διεξαγωγής  του  προγράμματος  γίνεται  με  μεικτή  χρήση
των  μεθόδων :

•  Εξ  Αποστάσεως  (Σύγχρονη  τηλεκπαίδευση)

•  Εξ  Αποστάσεως  (Ασύγχρονη  τηλεκπαίδευση)

Το  πρόγραμμα  είναι  εντατικής  μορφής  και  συγκεκριμένα  οι  ώρες
διδασκαλίας  κατανέμονται  ως  εξής :

-  58  ώρες  σύγχρονης  τηλεκπαίδευσης  για  την  διεξαγωγή
βιωματικών  εκπαιδευτικών  τεχνικών  και  παραδειγμάτων ,  σε
συνεννόηση  με  τους  διδάσκοντες .
-  390  ώρες  ασύγχρονης  τηλεκπαίδευσης ,  η  οποία  μεταξύ  άλλων  θα
περιλαμβάνει  εκπόνηση  εργασιών  σε  ευρύτερα  θέματα  (μελέτες
περιπτώσεων) ,  ηλεκτρονικά  τεστ  ανά  ενότητα  και  παράδοση
τελικής  εργασίας  με  το  πέρας  του  προγράμματος .
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ενότητα  1:

«Η  ανάπτυξη  της  προφορικής  επικοινωνίας  με  έμφαση  στα  ενσώματα  και
μουσικά  χαρακτηριστικά  της  » 

Ενότητα  2:

«Αφήγηση  και  προφορικότητα :  Τεχνικές  αφήγησης  και  εφαρμογές   » 

Ενότητα  3:

«Θεατρικό  παιχνίδι  με  την  μέθοδο  Stanislavski  στην  εκπαίδευση» 

Ενότητα  4:  

«Δημιουργία  αφηγήσεων  και  ταινιών  μικρού  μήκους  (Serious  Films)  σαν
εργαλείο  στην  εκπαίδευση»

Ενότητα  5:  

«Πολιτισμικές  αφηγήσεις  και  ψηφιακότητα :  Η  προφορικότητα  στον
τεχνολογικό  εγγραματισμό» 

Ενότητα  6:  

«Νέες  τεχνολογίες  & εκπαιδευτικά  λογισμικά  » 

Ενότητα  7:  

«Βιωματική  εμπειρία  και  εικόνα :  Καλές  πρακτικές ,  μεθοδολογικά  εργαλεία
και  παραδείγματα»

Ενότητα  8:  

«Γονείς :  Επικοινωνία  και  συμβολή  στη  μαθησιακή  διαδικασία  »
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ιωάννης  Μάνος ,  Αναπληρωτής  Καθηγητής  -  Τμήμα  Βαλκανικών ,
Σλαβικών  και  Ανατολικών  Σπουδών ,  Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας  

Οι  εισηγητές/τριες  του  προγράμματος  είναι  μέλη  του  Διδακτικού
και  Επιστημονικού  Προσωπικού  (  Δ .  Ε .  Π .)  του  Πανεπιστημίου
Μακεδονίας  και  άλλων  Πανεπιστημίων  και  στελέχη  της  Εκπαίδευσης
με  πολύχρονη  εμπειρία  και  εξειδικευμένη  θεωρητική  γνώση  στα
θέματα  της  επικοινωνίας  και  της  διαχείρισής  της ,  καθώς  και  της
χρήσης  νέων  τεχνολογιών  στο  εκπαιδευτικό  περιβάλλον .

Επιστημονικά  Υπεύθυνος :  

Ελένη  Σιδέρη ,  Επίκουρη  Καθηγήτρια ,  Τμήμα  Βαλκανικών ,
Σλαβικών  και  Ανατολικών  Σπουδών ,  Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας

Στάθης  Παπασταθόπουλος ,  Επίκουρος  Καθηγητής ,  Τμήμα
Ψυχολογίας ,  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων

Ανθή  Θάνου ,  Αφηγήτρια

Δρ .  Ιάκωβος  Παναγόπουλος ,  Ακαδημαϊκός  Υπότροφος  στο
Τμήμα  Τεχνών ,  'Ηχου  και  Εικόνας ,  Ιόνιο  Πανεπιστήμιο
Κινηματογραφιστής-Ερευνητής
Δρ .  Δωρόθεος  Ορφανίδης ,  Mεταδιδακτορικός  ερευνητής  &

Επιστημονικός  Συνεργάτης  Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας
Εικαστικός ,  Εκπαιδευτής  Ενηλίκων
Γεωργία  Τσαμαδιά ,  Εκπαιδευτικός ,  ΜΑ  στη  Νεότερη  και
Σύγχρονη  Ιστορία  -  Λαογραφία ,Τμήμα  Ιστορίας  και
Αρχαιολογίας ,  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων
 

Εκπαιδευτές/τριες  του  Προγράμματος  είναι :
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 200€   η καταβολή του ποσού θα γίνει
εφάπαξ και δεν προβλέπεται επιπλέον έκπτωση.

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα  απαιτείται η ολοκλήρωση των
παρακάτω τριών βημάτων.

ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας 

(kedivim.uom.gr) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ

 ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.

1.       Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και
αντίστοιχα για τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του
Τμήματος που φοιτούν.
2.       Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
3.       Πρωτότυπο ή σε (επικυρωμένο) αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που
εμπίπτουν στην εκπτωτική πολιτική.

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:

·         Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
kedivim@uom.edu.gr 

ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων (υπάρχει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση μετά
την αίτηση)


