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Ν. 4186/2013, άρθρο 36, παρ.22 
Οι φοιτητές και φοιτήτριες που εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο το ακαδ. έτος 2013-14 
πρέπει να έχουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας προκειμένου 
να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την κάλυψη θέσεων καθηγητών στη 
Β'θμια εκπαίδευση. 
 
Για την απόκτηση του ΠΠΔΕ απαιτούνται μαθήματα που καλύπτουν τουλάχιστον ένα 
εξάμηνο (= 30 ECTS) και εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής.  
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας.  
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. 

 
Η ανταπόκριση του Τμήματός μας στην απαίτηση του Νόμου. 
 
Το Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ, για να καλύψει τους αποφοίτους του ως προς το ΠΠΔΕ, 
έχει σχεδιάσει σε συνεργασία και συνεννόηση με την Κοσμητεία και τα άλλα Τμήματα 
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ το επόμενο πρόγραμμα, το οποίο είναι ακόμη ανεπί-
σημο, εφόσον εκκρεμεί η έγκρισή του από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
όπου θα υποβληθεί από την Κοσμητεία της Σχολής. 
Το πρόγραμμα του ΠΠΔΕ είναι προαιρετικό, μπορεί δηλαδή να το επιλέξει όποιος και 
όποια επιθυμεί να αποκτήσει αυτό το πιστοποιητικό. Για όσους και όσες το επιλέξουν 
θα αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος ότι το έχουν αποκτήσει βάσει της 
έγκρισης που έχει δοθεί στο Τμήμα μας να χορηγεί το εν λόγω πιστοποιητικό. 
 
 
1. Πότε είναι επιλέξιμα τα μαθήματα του ΠΠΔΕ  
Τα μαθήματα των 30 ECTS του ΠΠΔΕ θα επιλέγονται στη φάση της ειδίκευσης (5ο-8ο 
εξάμηνο) από όσους και όσες επιθυμούν να αποκτήσουν το ΠΠΔΕ.  
 Αυτό σημαίνει ότι τα 120 ECTS των εξαμήνων 5-8  

• για όσους και όσες επιθυμούν το ΠΠΔΕ θα μοιράζονται σε  
90 ECTS ειδίκευσης όπως ορίζει κάθε Τομέας + 30 ECTS ΠΠΔΕ 

• για όσους και όσες δεν επιθυμούν το ΠΠΔΕ θα καλύπτονται στο σύνολό 
τους από το πρόγραμμα ειδίκευσής τους, όπως το ορίζει κάθε Τομέας. 

 
Ασφαλώς μένει σε εκκρεμότητα και θα ανακοινωθεί εγκαίρως ο τρόπος με τον οποίο 
θα ενσωματωθεί το ΠΠΔΕ στο πρόγραμμα ειδίκευσης, αφού η εισαγωγή του 
σημαίνει τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος είτε με αντικατάσταση κάποιων 
προβλεπόμενων τώρα μαθημάτων είτε με κάποια ευρύτερη αναμόρφωση. 



2. Ο αριθμός και τα ECTS των μαθημάτων ΠΠΔΕ 
Τα μαθήματα που θα προσφέρονται για την κάλυψη του ΠΠΔΕ θα πιστώνονται με 6 
ECTS έκαστο, άρα θα απαιτούνται 5 μαθήματα για τα συνολικά 30 ECTS. 
 
 
3. Πώς θα μοιράζονται ανά θεματική περιοχή τα μαθήματα του ΠΠΔΕ και με 
ποιες προϋποθέσεις θα επιλέγονται 
 
Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια που επιθυμεί το ΠΠΔΕ θα καλύπτει αυτά τα 5 μαθήματα 
(= 30 ECTS) που απαιτούνται ως εξής: 

από την 1η (εκπαίδευση και αγωγή) και τη 2η (μάθηση και 
διδασκαλία) θεματική περιοχή πρέπει να επιλέξει τρία μαθήματα (=18 
ECTS) 
(είτε δύο μαθήματα από την 1η και ένα από τη 2η θεματική περιοχή είτε 
ανάποδα, πάντως κατ’ ελάχιστο ένα μάθημα από καθεμία).  

Τα μαθήματα αυτά θα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (εν 
μέρει και από το Τμήμα Ψυχολογίας για τη 2η θεματική περιοχή) για το σύνολο των 
φοιτητών/τριών της Σχολής. 

 
από την 3η (διδακτική) θεματική περιοχή πρέπει να επιλέξει δύο 
μαθήματα (=12 ECTS) 
 
Τα μαθήματα αυτά θα προσφέρονται από το Τμήμα μας, θα έχουν κωδικό 
ΔΙΔ και θα είναι επιλέξιμα ως εξής:  
 
Α. Το ένα μάθημα διδακτικής (= 6 ECTS) 

Κάθε ειδίκευση θα ορίσει από ένα τουλάχιστον γενικό μάθημα το οποίο θα 
προσφέρει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για τη διδασκαλία του γνω-
στικού αντικειμένου που αφορά.  
Δηλαδή  ο Κλασικός Τομέας θα ορίσει ένα μάθημα ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010 
 ο τομέας ΜΝΕΣ θα ορίσει ένα μάθημα ΔΙΔ ΛΟΓ 040 
 ο τομέας Γλωσσολογίας θα ορίσει ένα μάθημα ΔΙΔ ΓΛΩ 070 

Αυτό το μάθημα κάθε Τομέα θα είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές και 
τις φοιτήτριες που έχουν ακολουθήσει την ειδίκευση του Τομέα και 
επιλέγουν να πάρουν ΠΠΔΕ. 

 



Β. Το δεύτερο μάθημα διδακτικής (= 6 ECTS) 

Το άλλο μάθημα διδακτικής που απαιτείται για το ΠΠΔΕ κάθε φοιτητής 
και φοιτήτρια θα το επιλέγει  

• είτε από άλλα μαθήματα με κωδικό ΔΙΔ που προσφέρει ο Τομέας 
ειδίκευσής του/της  

• είτε από μαθήματα με κωδικό ΔΙΔ που προσφέρουν οι άλλοι Τομείς 
του Τμήματος. 

 
Επειδή η διδακτική προϋποθέτει τη σχετικά επαρκή γνώση του αντικειμένου 
διδασκαλίας, για να επιλεγεί ένα μάθημα με κωδικό ΔΙΔ θα πρέπει ο φοιτητής ή 
η φοιτήτρια που το επιλέγει να έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς έναν αριθμό 
μαθημάτων του Τομέα που προσφέρει το μάθημα αυτό και συγκεκριμένα: 

για ένα μάθημα ΔΙΔ ΚΛΑΣ απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 4 
μαθημάτων του Τομέα Κλασικών Σπουδών 

για ένα μάθημα ΔΙΔ ΛΟΓ απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 4 
μαθημάτων του Τομέα ΜΝΕΣ 

για ένα μάθημα ΔΙΔ ΓΛΩ απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 2 
μαθημάτων του Τομέα Γλωσσολογίας. 


