ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙTΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21
Τα μαθήματα του Προγράμματος της Παιδαγωγικής Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020
(Δείτε

το

ωρολόγιο

πρόγραμμα

του

χειμερινού

εξαμήνου

ακ.

έτους

2020-2021

https://bit.ly/2SwrWNx ).
Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Π.Π.Δ.Ε αναλυτικά τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο
του ακ. έτους 2020-2021 είναι σημειωμένα στον παρακάτω πίνακα ανά θεματική περιοχή:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Υ12), 4 ECTS (ΧΕΙΜ 2020-21)
 Παιδαγωγικές Θεωρίες και Επιστήμες της Αγωγής (ΚΕΠ26), 8 ECTS.
 Επιπρόσθετα, επιλέγεται 1 μάθημα από τα παρακάτω:
o Ο θεσμός της σχολικής αξιολόγησης των μαθητών: Μίκρο & Μάκρο
Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις (ΚΕΠ1), 4 ECTS.
o Κοινωνιολογία των Εκπαιδευτικών Πρακτικών (ΚΕΠ14), 4 ECTS (ΧΕΙΜ 2020-21)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση
 Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών (ΕΕ48), 5 ECTS.
 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός – Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΕΕ50), 6 ECTS.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
 Αρχές Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Υλικού (Υ34), 8 ECTS.
 Επιπρόσθετα, επιλέγεται 1 μάθημα από τα παρακάτω:
o Διαχείριση Εκπαιδευτικών Καινοτομιών (ΚΕΠ5), 4 ECTS (ΧΕΙΜ 2020-21)
o Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΚΕΠ17), 4 ECTS (ΧΕΙΜ 2020-21)
o Εκπαίδευση Μειονοτήτων, Μεταναστών και Προσφύγων (ΚΕΠ24), 4 ECTS
(ΧΕΙΜ 2020-21)
Ακολουθώντας τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 115744/Ζ1 (ΦΕΚ3707/Β/4.9.2020) με
θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» το μεγαλύτερο μέρος των
μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.
Εξαίρεση αποτελεί το παρακάτω μάθημα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης για τον
μήνα Οκτώβριο:


Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Μάθημα Κατεύθυνσης Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 5ου
εξαμήνου, Διδάσκοντες: Αθ. Τζιμογιάννης/ Π. Τσιωτάκης)

Ο τρόπος πραγματοποίησης των μαθημάτων του Π.Π.Δ.Ε. στη συνέχεια θα εξαρτηθεί από
τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε μάθημα.

 Γενικές οδηγίες για την πραγματοποίηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων
μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο
https://dsep.uop.gr/attachments/Anakoinwseis/2019-2020/odigies_skype-fb.pdf
 Η πλειονότητα των μαθημάτων πραγματοποιείται με τη χρήση του λογισμικού Skype
for Business. Οδηγίες για την εγκατάστασή του και τη σύνδεσή σας μπορείτε να
αναζητήσετε στον σύνδεσμο:
https://dsep.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1209&Itemid=336&lan
g=el ή και στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://dsep.uop.gr/ στο μενού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Ενδέχεται, ωστόσο, κάποιοι διδάσκοντες να επιλέξουν άλλο λογισμικό. Οι φοιτητές θα
πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στα e-class των μαθημάτων https://eclass.uop.gr/ που
θα δηλώσουν στο χειμερινό εξάμηνο, όπου ο/η διδάσκων/ουσα αναρτούν τόσο τον
σύνδεσμο για την παρακολούθηση των μαθημάτων, όσο και ειδικότερες πληροφορίες
για το περιεχόμενο του μαθήματος, τις ειδικές ρυθμίσεις παρακολούθησης και τον
τρόπο αξιολόγησης.

 Ενδεικτικά τις εικονικές αίθουσες των μαθημάτων μπορείτε να τις αναζητήσετε στον
σύνδεσμο https://dsep.uop.gr/attachments/OdigoiSpoudwn/TF_Rooms.pdf

Για τυχόν τεχνικά προβλήματα της σύνδεσης σας για τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα
απευθυνθείτε στο email: helpdesk-sep@uop.gr
Σημείωση: Οδηγίες για τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης των νεοεισερχομένων φοιτητών
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα αναρτηθούν στη συνέχεια.

Κόρινθος, 7 Οκτωβρίου 2020
Από τη Γραμματεία

