ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Προς τους συμμετέχοντες του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Πιστοποίησης
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ)
____________________________________________________________
Αγαπητές και αγαπητοί φοιτητές και απόφοιτοι,
Σας καλωσορίζω στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου
(ΠΠΕΤΤΗΧΕ).
Η μέριμνα όλων των διδασκόντων που συμμετέχουν στο ΠΠΕΤΤΗΧΕ είναι η
παρακολούθηση του προγράμματος να είναι ιδιαιτέρως επωφελής εμπειρία. Στόχος είναι
να μελετηθούν διδακτικές μέθοδοι, θεωρίες, τρόποι, πρακτικές, διδακτικές εμπειρίες.
Ο Ελύτης έλεγε ότι πάντα περνάς τη φωτιά για να φτάσεις στη λάμψη. Έχουμε όλοι
ξοδέψει χρόνο με συσσώρευση πληροφοριών, θεωριών, ωστόσο, οι διδάσκοντες στο
Πρόγραμμα επιθυμούμε να δοθεί προσοχή, αγώνας, προσπάθεια, να υπερβούμε τις
πληροφορίες, να κατανοηθεί το διδακτικό γεγονός και οι υφέρπουσες σχέσεις, να
επιλεγούν διαδικασίες διδασκαλίας και κυρίως μάθησης, που θα δώσουν φτερά σε όλους
(δασκάλους και μαθητές).
Ζούμε μέσα σε μία εποχή κόπωσης από πληθώρα πληροφοριών, αντικρουόμενων
απόψεων, αρνητικών συναισθημάτων και προσκομμάτων (ιδιαιτέρως, λόγω και της
υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε), όπου το αρνητικό θέλει να μας επιβληθεί. Ωστόσο, το
αισιόδοξο γεγονός είναι ότι επιθυμείτε να γίνετε δάσκαλοι μαθημάτων Τέχνης και το
σχολείο είναι οπλισμός! Πυροδοτεί τη σκέψη.
Η ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και του αναστοχασμού, η κατανόηση, η σύνδεση των
πληροφοριών με προϋπάρχουσες γνώσεις, ο συσχετισμός γεγονότων, η αναδόμηση της
προϋπάρχουσας γνώσης, η αλληλεπίδραση, η ελευθερία να σκεπτόμαστε διαφορετικά,
σημαίνει ότι διατηρούμε την κριτική ικανότητα πάνω στην πραγματικότητα.
Μέσω του Προγράμματος, οι συστηματικές σπουδές σας 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 υψηλού επιπέδου κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων.
Ο στόχος είναι να παράγεται η γνώση και η μάθηση με αλληλεπίδραση, να επιτυγχάνεται η
ανταλλαγή απόψεων, η διαλεύκανση αποριών, ο εμπλουτισμός γνώσεων, η υποστήριξη
στην εκπόνηση εργασιών, η καλλιέργεια των πολλαπλών δυνατοτήτων του καθενός.

Η επιλογή και η στοχοθεσία του περιεχομένου του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών
(ΠΠΕΤΤΗΧΕ) προσδίδουν τη δυνατότητα να λειτουργείτε και αυτόνομα, μελετώντας το
παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό, επιλέγοντας μεθόδους και πηγές μάθησης ως απόρροια
μιας στοχαστικής και αναστοχαστικής διαδικασίας.
Τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως, λόγω της υγειονομικής κρίσης. Ο στόχος είναι να
προσεγγιστούν ζητήματα με ερευνητική και κριτική διάθεση. Οι διδακτικές πρακτικές, οι
παρεμβάσεις, θα ενισχύσουν και θα καταστήσουν τον καθένα ικανό να αντιλαμβάνεται
τον σύνθετο, πολλαπλό και διαρκώς μεταβαλλόμενο ρόλο του εκπαιδευτικού.
Να θυμάστε ότι η μετριότητα δεν ταιριάζει με τη λαχτάρα, τη λαχτάρα να διδάξεις! Η ίδια
η περιπέτεια της σχέσης ανάμεσα σε δασκάλους και μαθητές, σε ακαδημαϊκούς δασκάλους
και φοιτητές, μεταγγίζει τη μάθηση.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω e-mail, αλλά και να θέτετε τα ερωτήματά σας στο forum
του κάθε μαθήματος αναλόγως, όπου θα έχετε όλοι πρόσβαση.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!
Αγνή Παπαδοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΗΧΕΙ
Ακαδημαϊκή υπεύθυνη & συντονίστρια του ΠΠΕΤΤΗΧΕ

