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Ηράκλειο, 25/2/2016
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΘΕΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ)
Αγαπητοί φοιτητές/τριες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα μαθήματα τα οποία προσφέρονται από τη Σχολή
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών κατά το εαρινό εξάμηνο 2015-2016, στο πλαίσιο
της παροχής Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των αποφοίτων
της Σχολής μας.
1) «ΕΠΑ-304: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» (4 ECTS, 4 ΔΜ), διδάσκων κος
Ελευθεράκης Θεόδωρος (Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, τηλ.
28310-77667, elefthet@edc.uoc.gr). Οι παραδόσεις του μαθήματος θα γίνονται
κάθε Παρασκευή 11.30-14.30 στο Αμφ. Δ7 στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου.
2) «ΚΠΑ-016: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Αξιών-Παιδείας» (5 ECTS), διδάσκων
κ. Θεοδώρου Πάνος (Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών τηλ. 2831077204, pantheo@fks.uoc.gr). Οι παραδόσεις του μαθήματος θα γίνονται στο Ρέθυμνο
κάθε Πέμπτη 2.30-5.30 στο Αμφ. 1 της Φιλοσοφικής. Υπάρχουν πανεπιστημιακές
σημειώσεις, οι οποίες θα δοθούν από τον Κάλλιπο μέσω Ευδόξου. Οι φοιτητές να
παρακολουθούν αναρτήσεις του διδάσκοντα στο classweb.
3) «ΚΠΑ-030: Ιστορία της Εκπαίδευσης» (5 ECTS), διδάσκουσα κ. Δαλακούρα
Κατερίνα (Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, τηλ. 28310-77234,
dalakoura@phl.uoc.gr). Οι παραδόσεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Δευτέρα
11.30-14.30, στο Αμφ. Α, στα διδακτήρια της Φιλοσοφικής.
4) To Μάθημα Διδακτική των Φυσικών Επιστημών προσφέρεται το Εαρινό Εξάμηνο
2015-2016 στους φοιτητές/τριες των Τμημάτων Βιολογίας, Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών και Φυσικής.
5) «XHM-009: Πρακτική Άσκηση Διδακτικής Θετικών & Τεχνολογικών
Επιστημών», διδάσκων κ. Νίκος Χανιωτάκης, 6 ECTS, 4 ΔΜ. Αποτελεί υποχρεωτικό
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μάθημα για την απόκτηση του ΠΠΔΕ σύμφωνα με την απόφαση Συγκλήτου υπ. Αρ.
325/8-5-2014. Στο μάθημα αυτό μπορούν να εγγραφούν φοιτητές/τριες που:
 Έχουν εισαχθεί το ακαδ.έτος 2013-14 ή μεταγενέστερα για τους οποίους
ισχύει η απόφαση του Υπουργείου σχετικά με το ΠΠΔΕ,
 Έχουν παρακολουθήσει το μάθημα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» ή
αντίστοιχα «Διδακτικής της Βιολογίας/ Επιστήμης Υπολογιστών/ Επιστήμης
και Τεχνολογίας Υλικών/ Μαθηματικών/ Φυσικής/ Χημείας» εάν αυτά έχουν
διδαχθεί από το ακαδ. έτος 2013-14 και μετά.
 Ενώ, φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί πριν το ακαδ.έτος 2013-14 μπορούν
να εγγραφούν στο μάθημα, αλλά άμεση προτεραιότητα έχουν όσοι/ες έχουν
εισαχθεί από το ακαδ.έτος 2013-14 και μετά.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμμετέχουν στην πρώτη
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του μαθήματος, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 26/2/2016, στις
13.00’, στο αμφιθέατρο Α3 του Τμήματος Χημείας.

ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΘΤΕ-302: Ακαδημαϊκά Αγγλικά»
Με απόφαση της Επιτροπής Σπουδών της ΣΘΕΤΕ της 16/2/2016 αποφασίστηκε η
δημιουργία του μαθήματος με τίτλο «Ακαδημαϊκά Αγγλικά» (Academic English).
Προτείνεται το μάθημα να αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 2 ECTS μονάδων, να μην
προσμετρείται στη λήψη του πτυχίου, να αναφέρεται στο παράρτημα διπλώματος και να
ενσωματωθεί στον κατάλογο των μαθημάτων που προσφέρουν τα Τμήματα της ΣΘΕΤΕ,
έπειτα από σχετική απόφαση της Γ.Σ. του κάθε Τμήματος.
Θεωρείται ότι το μάθημα αυτό δεν καλύπτει οποιαδήποτε προαπαιτούμενα ή
περιορισμούς που έχουν οριστεί στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων. Θα θεωρείται
απλά ως βοηθητικό μάθημα, στο οποίο δεν θα δίνεται βαθμός, αλλά θα αξιολογείται ως
pass ή fail και θα προσφέρεται και τα δύο εξάμηνα κάθε έτους.
Το μάθημα θα είναι διαθέσιμο στην ακαδημαϊκή κοινότητα στην ιστοσελίδα
https://opencourses.uoc.gr/courses/course/view.php?id=349 και απευθύνεται σε όλους τους
φοιτητές, ιδιαίτερα στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς.
Διδάσκουσες :
Μαρία Κουτράκη
ΕΕΠ - Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών
Επιστημών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
koutraki@biology.uoc.gr
+302810394053

Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts
ΕΕΠ - Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών
Επιστημών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
english@chemistry.uoc.gr
+302810545102

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας

της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
Αικατερίνη Τσαλίμη

