
Κανονισμός Κύκλου Σπουδών για την απόκτηση 

Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

Επάρκειας (ΠΠΔΕ) Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. 

  

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) του Τμήματος Γεωλογίας 

ΑΠΘ προκύπτει από εφαρμογή του Νόμου 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), και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον διορισμό 

στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση των Γεωλόγων αποφοίτων, με 

έτος εισαγωγής 2015-2016 και εντεύθεν (Ν.4485/2017). Εναλλακτικοί τρόποι πιστοποίησης 

της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 

2015-2016 και μετά περιγράφονται στο άρθρο 54 του Ν. 4589/2019. Απόφοιτοι με έτος 

εισαγωγής έως και το 2014-2015 θεωρείται   ότι   κατέχουν   πιστοποιημένη   παιδαγωγική   

και   διδακτική   επάρκεια (Ν.4589/2019, άρθρο 66 και εγκύκλιος ΥΠΕΘ 84600/Ν1/28-5-

2019).  

  

Άρθρο 1: Σκοπός 

Σκοπός του Κύκλου Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος 

Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ είναι παροχή ειδικών γνώσεων και η 

ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων παιδαγωγικής και διδακτικής μέσω ενός Κύκλου Σπουδών 

που οδηγεί στην απονομή του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας  

(ΠΠΔΕ). 

 

Άρθρο 2: Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Κύκλο Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του 

Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ έχουν όλοι οι φοιτητές του τμήματος που εισήχθησαν από το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μεταγενέστερα (Ν.4485/2017). Δικαίωμα συμμετοχής 

έχουν και απόφοιτοι του τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ., καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων 

Γεωλογίας άλλων Α.Ε.Ι. που εισήχθησαν από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και 



μεταγενέστερα. Η επιλογή των πτυχιούχων που θα ενταχθούν στον κύκλο του ΠΠΔΕ 

γίνεται με βάση τον βαθμό πτυχίου από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο αριθμός των 

πτυχιούχων που θα ενταχθούν στον κύκλο του ΠΠΔΕ κάθε ακαδημαϊκού έτους καθορίζεται 

με απόφαση της Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι δε γίνεται υπέρβαση του μέγιστου 

αριθμού φοιτητών που μπορούν να φιλοξενηθούν στο εκάστοτε μάθημα του κύκλου 

σπουδών για το ΠΠΔΕ (π.χ. λόγων περιορισμών σε διδακτικές αίθουσες και εργαστήρια, 

κλπ.) 

 

Άρθρο 3: Διάρκεια και Υποχρεώσεις φοίτησης 

Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Γεωλογίας της 

Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ παρέχεται σε φοιτητές-φοιτήτριες και απόφοιτους 

Τμημάτων Γεωλογίας που παρακολούθησαν επιτυχώς έναν προαιρετικό (παράλληλο προς 

το πτυχίο) Κύκλο Σπουδών τουλάχιστον τριάντα (30) ECTS, τα οποία αντιστοιχούν στη 

διάρκεια ενός εξαμήνου. Οι συμμετέχοντες στο ΠΠΔΕ καλούνται να συγκεντρώσουν τα κατ’ 

ελάχιστο απαιτούμενα 30 ECTS μέσα από μία σειρά προσφερόμενων μαθημάτων, τα οποία 

διακρίνονται σε: 

  

• υποχρεωτικά (Υ) 

•  υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ) και 

• ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) 

   

Τα μαθήματα που δομούν τον Κύκλο Σπουδών του ΠΠΔΕ συνιστούν παρεχόμενα μαθήματα 

του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του οικείου ή άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ και 

διακρίνονται σε 3 ενότητες, σε συμφωνία με τις κείμενες διατάξεις (Ν.4186/13, άρθρο 36, 

παράγραφος 22, εδάφιο β). Από τις ενότητες αυτές: 

  

Η Α’ Ενότητα: αφορά σε «Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής», δηλαδή βασικά μαθήματα 

παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 

  

Η  Β’ Ενότητα: αφορά «Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας», δηλαδή μαθήματα επί της 

διδακτικής πρακτικής  του γνωστικού  αντικειμένου. 

  

Η Γ’ Ενότητα: αφορά στην «Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση», δηλαδή: 

  

α) σε εξειδικευμένα θέματα διδακτικής και μικροδιδασκαλίες, με έμφαση στο γνωστικό 

αντικείμενο της Γεωλογίας-Γεωγραφίας, καθώς και 



  

β) στην Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση των φοιτητών. 

 

Μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα επιλέγονται από τους συμμετέχοντες στο 

ΠΠΔΕ του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ ως «μαθήματα ελεύθερης επιλογής», σύμφωνα με 

όσα ορίζει ο Κανονισμός ΠΠΣ του Τμήματος Γεωλογίας. 

 

  

Άρθρο 4: Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση 

Η Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση (η οποία εντάσσεται στο ομώνυμο υποχρεωτικό μάθημα) 

συνίσταται σε παρακολούθηση μαθημάτων και άσκηση σε σχολική μονάδα, ενώ 

πλαισιώνεται και από την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων του ΠΠΔΕ σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες του Τμήματος Γεωλογίας για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, της δια βίου 

μάθησης, καθώς και των δράσεων εκλαΐκευσης της Επιστήμης της Γεωλογίας-Γεωγραφίας. 

Σε περιπτώσεις στις οποίες η πρακτική εκπαιδευτική άσκηση δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε 

σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. για λόγους ανωτέρας βίας που 

διαπιστώνονται από το Τμήμα), το Τμήμα μπορεί να ορίσει εναλλακτικούς τρόπους 

πραγματοποίησης της. Η πρακτική εκπαιδευτική άσκηση διέπεται από τον αντίστοιχο 

Κανονισμό της.  

 

Άρθρο 5: Δηλώσεις Μαθημάτων 

Οι συμμετέχοντες στον κύκλο σπουδών του ΠΠΔΕ σε αποκλειστική προθεσμία  που 

ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος (συνήθως στην αρχή κάθε εξαμήνου) 

δηλώνουν όλα τα μαθήματα του ΠΠΔΕ που θα παρακολουθήσουν κατά το εξάμηνο αυτό. Οι 

δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Γραμματείας του ΑΠΘ. 

 

Άρθρο 6: Χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ 

Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας χορηγείται από τη Γραμματεία του 

Τμήματος Γεωλογίας, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου. 

 

Άρθρο 7: Άλλα θέματα 

Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να ενταχθούν στον κύκλο σπουδών του ΠΠΔΕ υποβάλλουν 

αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους σε 

ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος και ανακοινώνονται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. 



 

Ο παρόν Κανονισμός αλλάζει με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ. 

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας είναι αρμόδια για όσα θέματα δεν καθορίζονται στον 

παρόντα Κανονισμό, καθώς και στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΑΠΘ. 

Των προβλέψεων του παρόντος Κανονισμού κατισχύουν διατάξεις της τρέχουσας 

νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων του ΑΠΘ και της Σχολής Θετικών Επιστημών. 

 


