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ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ) για την Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων Τμημάτων καλλιτεχνικού προσανατολισμού, βάσει των διατάξεων του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018, τ. Α’) και της
απόφασης της 18ης/05.07.2018 Συνεδρίασης της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου,
για το ακαδημα κό έτος 2019-2020.
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ) στοχεύει στη βαθιά και συνεκτική κατανόηση των θεωριών και των
εκπαιδευτικών πρακτικών. Η παιδαγωγική κατάρτιση, δηλαδή η απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και
διδακτικών δεξιοτήτων, απαιτείται προκειμένου οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας,
αλλά και οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. καλλιτεχνικού προσανατολισμού να είναι αποτελεσματικοί
σε ζητήματα οργάνωσης, μεθόδευσης, κατεύθυνσης επιλογών και άσκησης του διδακτικού έργου τους. Το
ΠΠΕΤΤΗΧΕ αποτελεί ένα οργανωμένο πλέγμα εστιασμένων δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει θεωρία, εργαστήρια, σχέδια δράσης, παρακολουθήσεις και διδασκαλίες σε επιλεγμένα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διερευνώνται αντιλήψεις, πεποιθήσεις για τη γνώση, τη μάθηση και προτείνονται τρόποι απελευθέρωσης της δημιουργικής έκφρασης των συμμετεχόντων. Η αλλαγή
επέρχεται μέσω του απορρέοντος εμπλουτισμού των επιστημών, της συνεργασίας, του κριτικού στοχασμού, της διαλεκτικής διαδικασίας και της επαναδημιουργίας σε ένα εκτεταμένο καλλιτεχνικό πεδίο.
Το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.
Σπουδές
Η διάρκεια των σπουδών στο ΕΠΣ είναι τρία (3) εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13
πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις. Η αρχή και λήξη του κάθε εξαμήνου
ορίζεται από το εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδημα κό ημερολόγιο. Ο
συνολικός χρόνος συμμετοχής ενός αποφοίτου στο Πρόγραμμα δεν μπορεί να παραταθεί πέρα του ορίου
των έξι (6) ακαδημα κών εξαμήνων.
Οι απόφοιτοι που θα ενταχθούν στο ΕΠΣ είναι δυνατόν να παρακολουθούν τα μαθήματα (ή/και να
πραγματοποιούν συνάντηση με τους διδάσκοντες) διά ζώσης σε εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου,
ή εξ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Εξαίρεση στην εξ αποστάσεως
διδασκαλία αποτελεί η εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συνολικής διάρκειας 16 ωρών έκαστη), η οποία πραγματοποιείται

αποκλειστικά διά ζώσης σε σχολικές μονάδες της πόλης της Κέρκυρας, καθώς και η όποια γραπτή
εξεταστική διαδικασία. Για τις ανάγκες του Προγράμματος, ενδέχεται να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες
η φυσική τους παρουσία στην πόλη της Κέρκυρας για σύντομα χρονικά διαστήματα. Η διδασκαλία δύναται
να υποστηρίζεται συμπληρωματικά από συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Η ολοκλήρωση του Προγράμματος συνίσταται στην επιτυχή παρακολούθηση όλων των μαθημάτων που
περιλαμβάνονται σε αυτό, με την αντίστοιχη πίστωση συνολικά 35 ECTS μονάδων. Με την επιτυχή
ολοκλήρωση του ΕΠΣ χορηγείται το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Ο τύπος του
χορηγούμενου πιστοποιητικού καθορίζεται από τη νομοθεσία και με αποφάσεις των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.
Όσοι εκ των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ενταχθούν στο Πρόγραμμα και έχουν ήδη
παρακολουθήσει επιτυχώς μέρος των μαθημάτων του ΕΠΣ στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος
του Τμήματος, τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται αυτομάτως.
Υποβολή Αιτήσεων
Στο ΕΠΣ γίνονται δεκτοί - κατόπιν αίτησής τους - πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή
απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι αποκλειστικώς καλλιτεχνικού προσανατολισμού της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων ως ισότιμων από το ΔΟΑΤΑΠ). Η
αίτηση απαραιτήτως συνοδεύεται από:
α)

φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας,

β)

μία πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου,

γ)

αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών, συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο
αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών. Τελειόφοιτοι υποψήφιοι θα πρέπει να
υποβάλλουν με την κατάθεση της υποψηφιότητας και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών
τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος. Για τίτλους που έχουν απονεμηθεί
από Πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

δ)

αντίγραφα τυχόν μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από
Πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

ε)

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

στ)

αυτοπεριγραφική έκθεση στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι παρακολούθησης του
Προγράμματος,

ζ)

λοιπά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, φάκελος καλλιτεχνικών έργων,
επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, κ.ο.κ.

Ο μέγιστος αριθμός των αποφοίτων που θα ενταχθούν το ΕΠΣ το ακαδημα κό έτος 2019-2020 ανέρχεται
στους τριάντα (30).
Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση avarts.ionio.gr/artedu/enroll από Παρασκευή, 17/05/2019 έως Παρασκευή,
14/06/2019 21/06/2019 και ώρα 14:00.
Αξιολόγηση υποψηφίων
Η επιλογή των αποφοίτων που θα εγγραφούν τελικώς στο ΕΠΣ, σε περίπτωση που οι αιτήσεις των
ενδιαφερομένων αποφοίτων ξεπερνούν τις τριάντα (30), γίνεται με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό
Λειτουργίας του ΕΠΣ κριτήρια μοριοδότησης:
α) ο γενικός βαθμός του πτυχίου μοριοδοτείται με το διπλάσιο του βαθμού αυτού (2xβαθμός)
μόρια και με μέγιστο τα είκοσι (20) μόρια,

β) αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (ένας ή περισσότεροι) σε επιστημονικό πεδίο
καλλιτεχνικού προσανατολισμού μοριοδοτούνται με είκοσι (20) μόρια,
γ) αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (ένας ή περισσότεροι) σε επιστημονικό πεδίο μη
καλλιτεχνικού προσανατολισμού μοριοδοτούνται με δέκα (10) μόρια,
δ) η ερευνητική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του υποψηφίου μοριοδοτείται κατά μέγιστο με
τριάντα (30) μόρια,
ε) η αυτοπεριγραφική έκθεση και οι λόγοι παρακολούθησης του Προγράμματος βαθμολογείται, με
μέγιστο τα είκοσι (20) μόρια.
Σε περίπτωση ισοψηφίας των τελευταίων υποψηφίων πραγματοποιείται κλήρωση ενώπιον της
Συνέλευσης μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των τριάντα (30) εισακτέων.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και εισαγωγής θα πραγματοποιηθεί εντός του τελευταίου
δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία ανακοίνωσης. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας και την εξέταση τυχόν
ενστάσεων, η τελική λίστα των υποψηφίων που εισάγονται στο Πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το αργότερο
μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2019.
Πρόσθετες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΕΠΣ
στον ιστοχώρο του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (http://avarts.ionio.gr).

