
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ)  

Α. Τι είναι το ΠΠΔΕ  

Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (στη συνέχεια "ΠΠΔΕ") 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 και την τροποποίηση του Ν. 4186/2013 κατέστη αναγκαία προϋπόθεση διορισμού 

στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι για Τμήματα μη παιδαγωγικού χαρακτήρα η απόκτηση του 

ΠΠΔΕ γίνεται μετά από παρακολούθηση ενός ειδικού προγράμματος που συνδυάζει μαθήματα 

παιδαγωγικού χαρακτήρα, διδακτικής του αντικειμένου και πρακτική άσκηση στο σχολείο.   

Β. Τι έχει κάνει το Τμήμα Πληροφορικής  

Αυτή τη στιγμή (Σεπτέμβριος 2017) το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ έχει καταθέσει πρόταση προς τους 

αρμόδιους φορείς της Πολιτείας για την έγκριση χορήγησης του ΠΠΔΕ σε όσους από τους φοιτητές/-

τριες ενδιαφέρονται μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων του Κύκλου ΠΠΔΕ (δείτε στη 

συνέχεια).  

Το Τμήμα αναμένει την έγκριση της πρότασης ενώ ταυτόχρονα εισάγει στο πρόγραμμα σπουδών 

του μαθήματα Παιδαγωγικού χαρακτήρα και Πρακτικής Άσκησης στο σχολείο ώστε να μπορούν να 

τα επιλέξουν οι φοιτητές/-τριες ήδη από το χειμερινό εξάμηνο 2016. Τονίζεται πως ό,τι αναφέρεται 

στο παρόν κείμενο περιλαμβάνεται στην πρόταση του Τμήματος που όμως δεν έχει εγκριθεί ακόμη. 

Το Τμήμα έχει ζητήσει εφόσον εγκριθεί η πρόταση να έχει αναδρομική  ισχύ με έναρξη το 

ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.  

Γ. Πώς χορηγείται το ΠΠΔΕ και ο Κύκλος Μαθημάτων ΠΠΔΕ  

Το ΠΠΔΕ στο Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ θα χορηγείται στους φοιτητές/-τριες οι οποίοι κατά τη 

διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών επιλέγουν και παρακολουθούν με επιτυχία τα μαθήματα 

του «Κύκλου ΠΠΔΕ».   

Ο Κύκλος ΠΠΔΕ περιλαμβάνει 8 μαθήματα συνολικού φόρτου 41,5 ECTS και θα προσφέρεται ως 

επιλογή στους φοιτητές/-τριες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό. Τα 6 από αυτά 

τα μαθήματα ήδη προσφέρονται από το Τμήμα ενώ τα υπόλοιπα 2 προσφέρονται από το Τμήμα 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ και οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος Πληροφορικής μπορούν να 

τα επιλέξουν ως «γενικές επιλογές» από το έτος 2016-17. Τονίζεται ότι θα είναι απολύτως εφικτό 

για όσους/-ες φοιτητές/-τριες δεν ενδιαφέρονται για το ΠΠΔΕ, να πάρουν το πτυχίο τους χωρίς να 

έχουν παρακολουθήσει μαθήματα του Κύκλου ΠΠΔΕ. Τα 8 μαθήματα που απαρτίζουν τον Κύκλο 

Σπουδών ΠΠΔΕ παρουσιάζονται στο επόμενο πίνακα:  

 



1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής 

Αρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ / 
ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΩΡΕΣ/ ECTS  

(1 ECTS = 30 
Ώρ. Φόρτου) 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΜ. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΑΠΘ 

ΣΧΠΙ400 

6
ο
 ΕΑΡΙΝΟ 

3 / 5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

2 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΑΠΘ 

Π1901 

6ο ΕΑΡΙΝΟ 
3 / 6 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΝΟΤΗΤΑΣ 11  

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας 

3 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ 
ΝΕΤ-06-03 

6ο ΕΑΡΙΝΟ 
4 / 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /  

ή ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ 
ΝΕΤ-07-01 

7
Ο
 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

4 / 5 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /  

ή ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

5 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ 
ΝΕΤ-07-02 

7Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
4/5 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /  

ή ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ 
ΝCO-04-02 

4Ο ΕΑΡΙΝΙ 
4/5,5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (ΚΟΡΜΟΥ) 

 ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΝΟΤΗΤΑΣ 20,5  

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση 

7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ 
ΝΕΤ-0703 

7Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
4 / 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /  

ή ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

8 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ για την ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ 

 

NGE-07-03 

7ο Χειμερινό ή 
8ο Εαρινό 
εξάμηνο 

5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΝΟΤΗΤΑΣ 10  

9 
(εναλλακτικά αντί για το μάθημα 8)  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ 

NGE-07-02 

7ο Χειμερινό ή 
8ο Εαρινό  

5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

  ΣΥΝΟΛΟ ECTS 41,5  



Δ. Πώς επιλέγονται τα μαθήματα του Κύκλου ΠΠΔΕ  

Τα περισσότερα από τα παραπάνω μαθήματα του Κύκλου ΠΠΔΕ μπορούν να επιλεγούν από τους 

ενδιαφερόμενους φοιτητές/-τριες του Τμήματος Πληροφορικής από το 6ο εξάμηνο σπουδών τους 

και μετά (εκτός από ένα: το μάθημα «Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή» που είναι υποχρεωτικό 

κορμού, όπως εξηγείται στη συνέχεια). Πιο συγκεκριμένα: 

Α) Τα μαθήματα 1 και 2 (που προσφέρονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, 

Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ) μπορούν να επιλεγούν από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/-τριες του 

Τμήματος Πληροφορικής ως «γενικές επιλογές» από το 6ο εξάμηνο σπουδών και μετά. Τα ECTS των 

μαθημάτων αυτών δεν προσμετρώνται για τη λήψη πτυχίου στο Τμήμα Πληροφορικής αλλά μόνον 

για την απόκτηση του ΠΠΔΕ.   

Β) Τα μαθήματα 3, 4 και 5 προσφέρονται ήδη από το Τμήμα Πληροφορικής και μπορούν να 

επιλεγούν από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/-τριες από το 6ο εξάμηνο σπουδών και μετά. Για 

όσους φοιτητές/-τριες επιλέξουν την κατεύθυνση ειδίκευσης «Τεχνολογίες Μάθησης» τα μαθήματα 

αυτά καθίστανται υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου, ενώ για τους φοιτητές/-τριες άλλων 

κατευθύνσεων προσφέρονται ως μαθήματα επιλογής. Τα ECTS των μαθημάτων αυτών 

προσμετρώνται σε κάθε περίπτωση και για τη λήψη πτυχίου στο Τμήμα Πληροφορικής.  

Γ) Το μάθημα 6 «Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή» είναι υποχρεωτικό κορμού και προσφέρεται 

σε όλους στο 4ο εξάμηνο σπουδών. Τα ECTS του μαθήματος αυτού (5,5) προσμετρώνται και για τη 

λήψη πτυχίου και για τη λήψη του ΠΠΔΕ.  

Δ) Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» εισάγεται από το 

Τμήμα Πληροφορικής για το έτος 2016-17 και μπορεί να επιλεγεί από τους ενδιαφερόμενους 

φοιτητές/-τριες άπαξ από το 7ο ή 8ο εξάμηνο σπουδών τους. Τα ECTS του μαθήματος 

προσμετρώνται και για τη λήψη πτυχίου στο Τμήμα Πληροφορικής. Εναλλακτικά, οι φοιτητές/-τριες 

μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» και εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενες 

σχολικές μονάδες και διαθέσιμες θέσεις μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης ΕΣΠΑ να 

τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα (αντί για εταιρεία Πληροφορικής). Στην περίπτωση αυτή, και 

μετά από εισηγητική έκθεση του Επιστημονικά Υπευθύνων των 2 μαθημάτων ΠΑ (δηλ. «Πρακτική 

Άσκηση» και «Πρακτική Άσκηση για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια») μπορεί η Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος να αναγνωρίζει την «Πρακτική Άσκηση» σε σχολική μονάδα ως ισότιμη με 

την «Πρακτική Άσκηση για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» και να αναγνωρίζει τα 5 ECTS 

του μαθήματος και για τη λήψη του ΠΠΔΕ. Διευκρινίζεται ακόμη ότι οι φοιτητές/-τριες που 

επιθυμούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση και σε εταιρεία Πληροφορικής και σε Σχολική Μονάδα, 

μπορούν να το κάνουν επιλέγοντας και τα δύο μαθήματα. Στην περίπτωση αυτή οι φοιτητές θα 

πιστώνονται 5 ECTS (μόνον) για τη λήψη του Πτυχίου και 5 ECTS για τη λήψη του ΠΠΔΕ.  

Τα μαθήματα του Κύκλου ΠΠΔΕ που δεν προσμετρώνται για το πτυχίο δεν προσμετρώνται ούτε στο 

πλήθος ν+3 των μαθημάτων της δήλωσης του κάθε εξαμήνου. Τα μαθήματα αυτά είναι τα 2 

μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, δηλ.:  

1) Σχολική Παιδαγωγική Ι και  

2) Παιδαγωγικοί Προβληματισμοί από την Εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. 

 



Ε. Πώς απονέμεται το ΠΠΔΕ 

Το ΠΠΔΕ απονέμεται ταυτόχρονα με τη λήψη του πτυχίου σε όσους φοιτητές/-τριες επέλεξαν και 

εξετάστηκαν επιτυχώς και στα 8 μαθήματα του Κύκλου Σπουδών ΠΠΔΕ έχοντας συγκεντρώσει και 

τον σχετικό αριθμό πιστωτικών μονάδων (41,5 ECTS). Η κατοχή (ή μη) του ΠΠΔΕ από τους 

πτυχιούχους του Τμήματος θα αναφέρεται ρητώς σε ειδικό σημείο στο Παράρτημα Διπλώματος που 

θα τους χορηγείται.  

 

ΣΤ. Γιατί υπάρχουν 2 μαθήματα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πληροφορικής;  

Το Τμήμα προσφέρει 2 μαθήματα Πρακτικής Άσκησης ως εξής:  

1) Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» προσφέρεται ως «Γενική επιλογή» στο 7ο και 8ο εξάμηνο 

σπουδών (οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές το επιλέγουν άπαξ). Το μάθημα αυτό προσφέρεται από το 

εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 και εισάγεται για να καλύψει τις ευκαιρίες 

Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές/-τριες που δημιουργούνται κυρίως μέσω χρηματοδότησης 

από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με εταιρίες Πληροφορικής. Όμως στο πρόγραμμα 

μπορούν να συμμετάσχουν και σχολικές μονάδες που ζητούν ενδιαφερόμενους φοιτητές/-τριες 

Πληροφορικής για πρακτική άσκηση στο σχολείο. Έτσι, στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος 

προβλέπεται η τοποθέτηση μικρού αριθμού φοιτητών/-τριών για πρακτική άσκηση σε σχολικές 

μονάδες (Β/θμιας Εκπαίδευσης).  

2) Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» προσφέρεται 

επίσης ως «Γενική επιλογή» στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών (οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές το 

επιλέγουν άπαξ). Το μάθημα εισάγεται από το έτος 2016-17 για να καλύψει τις ανάγκες Πρακτικής 

Άσκησης των φοιτητών/-τριών του Τμήματος που θα προκύψουν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΔΕ 

και δεν θα μπορούν να καλυφθούν από το πρώτο μάθημα «Πρακτικής Άσκησης» (δηλ. μέσω 

χρηματοδότησης ΕΣΠΑ). Οι φοιτητές/-τριες που επιλέγουν το μάθημα θα μπορούν να τοποθετηθούν 

σε σχολικές μονάδες που επιθυμούν να υποδεχθούν φοιτητές/-τριες Πληροφορικής (μετά από 

σχετική άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την οποία θα αιτείται το 

Τμήμα).  

 


