ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΉΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
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Προς τους συμμετέχοντες του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής
και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ)
____________________________________________________________________________

Αγαπητές και αγαπητοί φοιτητές και απόφοιτοι,
Με την επιστολή αυτή σας καλωσορίζω στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ως συντονίστρια του Προγράμματος Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ), στο οποίο πρόσφατα ενταχθήκατε, στις αρμοδιότητές μου εμπίπτει η
μέριμνα ώστε η παρακολούθηση του προγράμματος να είναι μία επωφελής εμπειρία, όπου οι
παρεμβάσεις και οι πρακτικές που θα χρησιμοποιηθούν να ενισχύσουν ή να καταστήσουν τον
καθένα ικανό να αντιλαμβάνεται τον σύνθετο, πολλαπλό και διαρκώς μεταβαλλόμενο ρόλο του
εκπαιδευτικού. Οι συστηματικές σπουδές σας στο αντικείμενο διδασκαλίας, καθώς και οι
παιδαγωγικές σπουδές θα κατευθύνουν τις επιλογές στο διδακτικό και παιδαγωγικό έργο σας. Ο
σχεδιασμός του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών έγινε με γνώμονα την απόκτηση παιδαγωγικών
και διδακτικών εφοδίων, την οργάνωση και αξιοποίηση των γνώσεων, την απόκτηση δεξιοτήτων
και υψηλού επιπέδου κατάρτιση.
Ο στόχος είναι να παράγεται η γνώση και η μάθηση με αλληλεπίδραση, με διάλογο, να
επιτυγχάνεται η ανταλλαγή ουσιαστικών απόψεων, ο εμπλουτισμός γνώσεων, η διαλεύκανση
αποριών και η υποστήριξη στην εκπόνηση εργασιών. Η επιλογή και η στοχοθεσία του
περιεχομένου του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΕΤΤΗΧΕ) προσδίδουν τη δυνατότητα να
λειτουργείτε αυτόνομα, μελετώντας το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό, να επιλέγονται μέθοδοι και
πηγές μάθησης, να επιλύονται απορίες και να διατυπώνονται αμοιβαία συμπεράσματα στο πλαίσιο
του προγράμματος παροτρύνοντας για επικοινωνία.
Είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα λειτουργήσει και από απόσταση, σε αυτούς που δεν
μπορούν να παρακολουθήσουν διά ζώσης τα μαθήματα, αλλά σίγουρα για όλους ο στόχος είναι να
προσεγγιστούν ζητήματα με ερευνητική και κριτική διάθεση. Η δυνατότητα σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης προσδίδει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να είναι “εντός” της εκπαιδευτικής
κοινότητας και διαδικασίας.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω e-mail, όποτε το χρειαστείτε. Επίσης, αν έχετε ερωτήματα που
πιστεύετε ότι αφορούν και τους άλλους συμμετέχοντες, μη διστάσετε να τα θέσετε στο forum του
μαθήματος, όπου θα έχετε όλοι πρόσβαση.
Εύχομαι να έχετε μία καλή ακαδημαϊκή χρονιά.
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