ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΠΔΕ) - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
(Ενημέρωση 10 Οκτωβρίου 2017)

Εισαγωγή
Το πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ) είναι μία πιστοποίηση που
διασφαλίζει, ότι οι απόφοιτοι που σκοπεύουν να ακολουθήσουν επαγγελματικά εκπαιδευτικούς
κλάδους έχουν ικανοποιητική διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, η οποία με το Νόμο 3848/2010
(ΦΕΚ Α΄/71) ("Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις") άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22
του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄/193), κατέστη αναγκαία προϋπόθεση διορισμού στη
δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ωστόσο, με ανακοίνωση του στις 23-01-17 (http://www.minedu.gov.gr/news/26496-23-01-17diefkriniseis-gia-tin-paidagogiki-eparkeia) το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ανέστειλε προσωρινά την απαίτηση πιστοποιητικού ΠΔΕ, έως ότου διαμορφωθεί κατάλληλο
θεσμικό και νομικό πλαίσιο.
Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωλογίας εξακολουθούν
να μην χρειάζονται κάποιο πιστοποιητικό ΠΔΕ για να διοριστούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Παρόλα αυτά, για την όσο το δυνατόν καλύτερη μελλοντική κατοχύρωση των φοιτητών που
ενδιαφέρονται για το χώρο της Εκπαίδευσης, το Τμήμα Γεωλογίας έχει διαμορφώσει έναν κύκλο
σπουδών που περιλαμβάνει μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής, τα οποία καλύπτουν τις
απαιτήσεις ΠΔΕ (με βάση την ισχύουσα νομοθεσία).
Οι φοιτητές που θα συμπληρώνουν τις απαραίτητες διδακτικές μονάδες, θα λαμβάνουν βεβαίωση
(και όχι πιστοποίηση) Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Τμήμα Γεωλογίας.
Τονίζεται και πάλι, ότι η αναγνώριση της ως άνω βεβαίωσης από το κράτος ως πιστοποίηση δεν
είναι διασφαλισμένη. Ωστόσο, η ολοκλήρωση του εν λόγω κύκλου σπουδών αφενός παρέχει τα
απαραίτητα εφόδια για όσους φοιτητές πρόκειται αν ασχοληθούν επαγγελματικά με την
εκπαίδευση και αφετέρου αυξάνει τις πιθανότητες μελλοντικής κρατικής αναγνώρισης.

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση του κύκλου ΠΔΕ
Σε περίπτωση εξελίξεων επί του θέματος θα υπάρξει νέα ενημέρωση.
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Ο Κύκλος Σπουδών για την απόκτηση της βεβαίωσης ΠΔΕ
Μαθήματα
Η βεβαίωση Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ) στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών
Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) χορηγείται μετά την επιτυχή παρακολούθηση ενός προαιρετικού, παράλληλου
προς το πτυχίο Κύκλο Σπουδών δεκαοκτώ (18) μαθημάτων, ως εξής (Πίνακας 1):
•
•
•

πέντε (5) υποχρεωτικών (Υ),
οκτώ (8) υποχρεωτικών επιλογής (ΥΕ), εκ των οποίων επιλέγονται τα δύο (2) και
πέντε (5) ελεύθερης επιλογής (ΕΕ), εκ των οποίων απαιτούνται τουλάχιστον τα δύο (2) ή
τρία (3), αναλόγως τις επιλογές του εκάστοτε φοιτητή στα υποχρεωτικά επιλογής

Ως εκ τούτου, για τη συγκέντρωση των ελάχιστων απαραίτητων για την ΠΔΕ διδακτικών μονάδων
(30 ECTS), οι οποίες αντιστοιχούν στη διάρκεια ενός εξαμήνου, απαιτείται η παρακολούθηση εννέα
(9) ή δέκα (10) μαθημάτων κατ΄ελάχιστο (5 Υ, 2 ΥΕ και 2 ή 3 ΕΕ).
Τα μαθήματα του Κύκλου Σπουδών ΠΔΕ χωρίζονται σε 3 ενότητες (Πίνακας 1), σε συμφωνία με τις
κείμενες διατάξεις (Ν.4186/13, άρθρο 36, παράγραφος 22, εδάφιο β). Από τις ενότητες αυτές:
η Α’ Ενότητα (12-14 ECTS) αφορά σε «Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής» δηλαδή βασικά μαθήματα
παιδαγωγικής και ψυχολογίας (επιλέγονται δύο από οκτώ μαθήματα επιλογής), καθώς και σε ένα
υποχρεωτικό για την ΠΔΕ μάθημα ιστορίας και φιλοσοφίας,
η Β’ Ενότητα (9 ECTS) αφορά «Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας» δηλαδή μαθήματα επί της
διδακτικής πρακτικής του γνωστικού αντικειμένου της Γεωλογίας και περιλαμβάνει τρία
υποχρεωτικά για την ΠΔΕ μαθήματα,
η Γ’ Ενότητα (7-9 ECTS) αφορά στην «Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση» δηλαδή α) σε
εξειδικευμένα θέματα διδακτικής και μικροδιδασκαλίες, με έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο της
Γεωλογίας (στα πλαίσια πέντε μαθημάτων ελεύθερης επιλογής), καθώς και β) στην πρακτική
εκπαιδευτική άσκηση των φοιτητών. Η πρακτική εκπαιδευτική άσκηση (η οποία αντιστοιχεί σε ένα
υποχρεωτικό μάθημα) συνίσταται σε παρακολούθηση μαθημάτων και άσκηση σε σχολική μονάδα
και/ή στην ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος
Γεωλογίας για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τη δια βίου μάθηση, καθώς και των δράσεων
εκλαΐκευσης της Επιστήμης της Γεωλογίας.

2

Πίνακας 1. Μαθήματα του Κύκλου Σπουδών για την ΠΔΕ, στο Τμήμα Γεωλογίας (Υ: Υποχρεωτικό, ΥΕ: Υποχρεωτικό
Επιλογής, ΕΕ: Ελεύθερης Επιλογής, Χ: Χειμερινό, Ε: Εαρινό)

Ενότητα Α/Α

Ώρες/Εβδ.

Μάθημα
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Θέματα Παιδαγωγικής
Κατάρτισης (ΠΑΙ103) (Mάθημα Τμήματος Γερμανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας)

Χ

2

Η Εξέλιξη της Παιδαγωγικής στην Ελλάδα και η
Συμβολή των Παιδαγωγών (ΕΠ0396) (Mάθημα
Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας)

Χ

3

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Επικοινωνία, Διαχείριση
Κρίσεων και Αξιολόγηση (ΠΑΙ203) (Mάθημα
Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
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Ξένες Γλώσσες στην Ελλάδα: Ξενόγλωσση
Εκπαιδευτική Πολιτική- Ένταξη στην Εκπαίδευση Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση των Ξενόγλωσσων
Εκπαιδευτικών (ΕΠ0419) (Mάθημα Τμήματος
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας)

3

6

E

ΥΕ
(2/8)

Ε

5

Εκπαιδευτική Ψυχολογία (ΕΨ900)
(Mάθημα Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)

Χ/Ε

6

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (ΚΕ800)
(Mάθημα Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)

Ε
3

5

7

Σχολική Παιδαγωγική Ι (ΣΧΠΙ400)
(Mάθημα Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)

Χ/Ε

8

Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ (ΣΧΠΙΙ400)
(Mάθημα Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης (GGP 108E)

Χ/Ε

9

Υ

Χ

3

2
12-14
3

Υ

Χ

11 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
στη Διδακτική της Γεωλογίας (GGG 890E)

4

4

Υ

Ε

12 Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον (GGΕ 769E)

2

2

Y

Χ

Σύνολο ECTS Α’ θεματικής ενότητας
10 Διδακτική της Γεωλογίας (GGN 771E)

2

9

Σύνολο ECTS Β’ θεματικής ενότητας

Γ'

ΠΔΕ Εξάμηνο

1

Α'

Β'

ECTS

13 Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση (GGN 773E)

3

5

Υ

Ε

14 Γεωφυσικά Θέματα (GGP 876E)
15 Μετεωρολογικά-Κλιματολογικά Θέματα (GMC 877E)

2
2

2
2

EE
EE

Ε
Ε

2

2

EE

Ε

2
2

2
2
7-9

EE
EE

Ε
Ε

Ορυκτολογικά-Πετρολογικά-Κοιτασματολογικά
Θέματα (GMO 878E)
17 Γεωλογικά Θέματα (GGG 879E)
18 Γεωγραφικά Θέματα (GGG 880E)
Σύνολο ECTS Γ’ θεματικής ενότητας
16

ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ
3

30

Παρατηρήσεις:
1. Τα μαθήματα για την ΠΔΕ που διδάσκονται από το Τμήμα Γεωλογίας αναπτύσσονται
όλα στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα «Ιστορία και
Φιλοσοφία της Επιστήμης», το οποίο διδάσκεται στο 3ο εξάμηνο, καθώς θεωρείται
χρήσιμο μάθημα επιλογής σε μικρά εξάμηνα για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος
Γεωλογίας.
2. Τα μαθήματα που παρέχονται από τα Τμήματα α) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
και
β) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, είναι εισαγωγικά στην επιστήμη της
Παιδαγωγικής και ως εκ τούτου παρέχονται σε μικρότερα εξάμηνα στο εκάστοτε
πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας που ακολουθούν τον κύκλο
σπουδών για την ΠΔΕ έχουν δικαίωμα να επιλέξουν τα ως άνω μαθήματα ως μαθήματα
επιλογής (βλ. παρατήρηση 5 παρακάτω).
3. Για τη διαμόρφωση της ΠΔΕ τα μαθήματα παρέχονται με τον ίδιο αριθμό ECTS με τον
οποίο παρέχονται και στο Πρόγραμμα Σπουδών των αντίστοιχων Τμημάτων (βλ.
Παράρτημα 1) και με τον ίδιο φόρτο εργασίας ανά ECTS (για το Τμήμα Γεωλογίας, 1 ECTS
= 30 ώρες φόρτου εργασίας). Ως εκ τούτου, τα δύο μαθήματα ΥΕ που θα επιλεγούν στην
ενότητα Α δεν έχουν όλα τον ίδιο αριθμό ECTS.
4. Από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, οι φοιτητές που ακολουθούν τον Κύκλο Σπουδών
ΠΔΕ υποχρεούνται να επιλέξουν κατ’ελάχιστο όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση των
30 ECTS, δηλαδή δύο (2) ή τρία (3), αναλόγως τις επιλογές του εκάστοτε φοιτητή στα
υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής.
5. Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας, οι προπτυχιακοί φοιτητές
έχουν τη δυνατότητα επιλoγής, παρακoλoύθησης και εξέτασης έως δύο (2) μαθημάτων
πoυ δεν υπάρχoυν στo πρόγραμμα σπoυδών τoυ Tμήματoς Γεωλoγίας, αλλά
διδάσκoνται σ’ άλλα Tμήματα τoυ A.Π.Θ. Tα μαθήματα αυτά, πρέπει να είναι σχετικά με
τη γεωλoγική επιστήμη ή τα παιδαγωγικά. Στην περίπτωση που οι φοιτητές ακολουθούν
τον Κύκλο Σπουδών ΠΔΕ, τα δύο αυτά μαθήματα θα πρέπει υποχρεωτικά να
προέρχονται από την ενότητα Α του πίνακα 1.

Ειδικά για το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, επισυνάπτονται οι κανόνες
εγγραφής στα σχετικά μαθήματα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
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Μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής στους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας
Χειμερινό εξάμηνο 2017/18
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως: Θεσμοί εκπαίδευσης, ιδρύματα αγωγής /
εκπαίδευσης, η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή κ.ο.κ.
ΣΧΠ Ι 400, Σχολική Παιδαγωγική Ι, 5 ECTS, 3Ω, Κωνσταντίνος Μπίκος (Χωρίς
περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν το μάθημα
κατευθείαν στη γραμματεία του Τμήματός τους)
ΕΨ 900, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, 6 ECTS, 3Ω, Μαρία Δόϊκου, (Μπορούν να το
παρακολουθήσουν 130 φοιτητές Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και 20 φοιτητές
από Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να
συνεννοηθούν με την διδάσκουσα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο της
είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία
του Τμήματός τους).
Εαρινό εξάμηνο 2017/18
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως: Θεσμοί εκπαίδευσης, ιδρύματα αγωγής /
εκπαίδευσης, η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή κ.ο.κ.
ΣΧΠ ΙΙ 400 Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ: Διδασκαλία και Προγράμματα Σπουδών
(προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολογηση διδασκαλίας), 5 ECTS, 3 Ω, Κυριάκος
Μπονίδης (Δεκτοί έως 250 φοιτητές εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τον
διδάσκοντα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο του είτε να προσέλθουν στο
εναρκτήριο μάθημά του, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους).
ΚΕ 800, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (Κοινωνικοποίηση – διαπολιτισμικότητα),
5 ECTS, 3Ω, Ειδικός επιστήμων (Δεκτοί έως 250 φοιτητές εκτός του Τμήματος
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. . Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν
με τους διδάσκοντες είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο τους είτε να
προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά τους, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του
Τμήματός τους).
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