ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» (ΕΨ 900) ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Το μάθημα «Εκπαιδευτική ψυχολογία» (ΕΨ 900) προσφέρεται και σε φοιτητές άλλων
τμημάτων. Δεδομένου ότι ο αριθμός των φοιτητών από άλλα τμήματα που μπορούν
να γίνουν δεκτοί στο μάθημα είναι περιορισμένος (120 άτομα), οι φοιτητές από άλλα
τμήματα (εκτός του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής) που ενδιαφέρονται να
το παρακολουθήσουν θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας
τα στοιχεία τους στη φόρμα που έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX-nKNGzbZdOYPp0LUYWKT96ChoRKaTveauFho_bF5dmiiQ/viewform?usp=sf_link
Η συγκεκριμένη φόρμα θα είναι ανοικτή μέχρι και την 5η Οκτωβρίου 2020, συνεπώς
όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να τη συμπληρώσουν μέχρι την 5η Οκτωβρίου, ώρα
11:55.
Η συμπλήρωση αυτής της φόρμας ΔΕΝ ισοδυναμεί με εγγραφή στο μάθημα, αλλά
βοηθά να υιοθετηθούν κάποια κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών, εφόσον
χρειαστεί: στην περίπτωση που οι φοιτητές από άλλα τμήματα που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν το μάθημα είναι περισσότεροι από όσους μπορούν να γίνουν
δεκτοί, θα δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές των μεγαλύτερων εξαμήνων.
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει επίσης
να εγγραφούν στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα elearning
(elearning.auth.gr). Όσοι γίνουν τελικά δεκτοί θα ενημερωθούν με μήνυμα μέσω της
συγκεκριμένης πλατφόρμας.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ
ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ» (Π 2106)
Το μάθημα «Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των ειδικών μαθησιακών
δυσκολιών» (Π2106) προσφέρεται σε φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής καθώς και σε φοιτητές από άλλα τμήματα της Φιλοσοφικής.
Δεδομένου ότι ο αριθμός των φοιτητών από άλλα τμήματα που μπορούν να γίνουν
δεκτοί στο μάθημα είναι περιορισμένος, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να το
παρακολουθήσουν θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τα
στοιχεία τους στη φόρμα που έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemgLW7d4HqfJ67ybn6Ckh5I1mlmN7KZ4jo0lrM
bT3TNXGpWg/viewform?usp=sf_link

Η συγκεκριμένη φόρμα θα είναι ανοικτή μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2020, συνεπώς
όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να τη συμπληρώσουν μέχρι την 9η Οκτωβρίου, ώρα
11:55.
Η συμπλήρωση αυτής της φόρμας ΔΕΝ ισοδυναμεί με εγγραφή στο μάθημα, αλλά
βοηθά να υιοθετηθούν κάποια κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών, εφόσον
χρειαστεί: στην περίπτωση που οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το
μάθημα είναι περισσότεροι από όσους μπορούν να γίνουν δεκτοί, θα δοθεί
προτεραιότητα στους φοιτητές των μεγαλύτερων εξαμήνων.
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει επίσης
να εγγραφούν στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα elearning
(elearning.auth.gr). Όσοι γίνουν τελικά δεκτοί θα ενημερωθούν με μήνυμα μέσω της
συγκεκριμένης πλατφόρμας.
Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στο μάθημα καθώς και η εκπόνηση
εργασίας. Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του μαθήματος έχουν
αναρτηθεί στο elearning.
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