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Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ)  

του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ  

 

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 και 

αντιστοιχεί σε φόρτο τουλάχιστον 30 ECTS.  

Β. Τι έχει κάνει το Τμήμα Πληροφορικής  

Αυτή τη στιγμή (Σεπτέμβριος 2016) 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 

παρακάτω). 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 6 μαθήματα συνολικού φόρτου 31 ECTS και θα προσφέρεται ως 

επιλογή στους φοιτητές/-τριες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό. Τα 4 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 6 μαθήματα που απαρτίζουν τον Κύκλο 

Σπουδών ΠΠΔΕ παρουσιάζονται στο επόμενο πίνακα:  
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Πίνακας 1. Μαθήματα του Κύκλου Σπουδών ΠΠΔΕ, στο Τμήμα Πληροφορικής 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής 

Αρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ / 
ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΩΡΕΣ/ ECTS  

(1 ECTS = 30 
Φόρτου) 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΜ. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΦΣ, ΑΠΘ 

ΣΧΠΙ400 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
3 / 5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ από 6

ο
 ΕΞ. 

2 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΦΣ, ΑΠΘ 

Π1901 

XEIMERINO 
3 / 6 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ από 6

ο
 ΕΞ. 

 ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΝΟΤΗΤΑΣ 11  

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας 

3 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΘΕ, 

ΑΠΘ 

ΝΕΤ-06-03 

6
ο
 ΕΑΡΙΝΟ 

4 / 5 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /  

ή ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΘΕ, 

ΑΠΘ 

ΝΕΤ-07-01 

7
Ο
 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

4 / 5 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /  

ή ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΝΟΤΗΤΑΣ 10  

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση 

5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΘΕ, 

ΑΠΘ 

ΝΕΤ-0703 

7
Ο
 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

4 / 5 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /  

ή ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ για την ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΘΕ, 
ΑΠΘ 

 

<n.a.> 

7
ο
 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ή 8
ο
 ΕΑΡΙΝΟ  

5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ από 7
ο
 ΕΞ. 

 ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΝΟΤΗΤΑΣ 10  

7 
(εναλλακτικά αντί για το μάθημα 6)  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΘΕ, 
ΑΠΘ 

NGE-07-02 

7
ο
 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ή 8
ο
 ΕΑΡΙΝΟ 

5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ από 7
ο
 ΕΞ. 

  ΣΥΝΟΛΟ ECTS 31  
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Δ. Πώς επιλέγονται τα μαθήματα του Κύκλου ΠΠΔΕ  

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. Πιο 

συγκεκριμένα: 

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

Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ) μπορούν να επιλεγούν 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.  Επίσης δεν συνυπολογίζονται στο ν+3  

που είναι το πλήθος των μαθημάτων που δηλώνονται ανά εξάμηνο.  

Δ.2) 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.  

Δ.3) 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» (με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) και εφόσον 

υπάρχουν ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες και διαθέσιμες θέσεις μέσω του προγράμματος 

χρηματοδότησης ΕΣΠΑ να ζητήσουν 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 παραπάνω μαθήματα του Κύκλου Σπουδών ΠΠΔΕ προσφέρονται σε όλους όσους φοιτητές/-

τριες του Τμήματος Πληροφορικής τα επιλέξουν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους 

σπουδών σύμφωνα με τους κανόνες επιλογής που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα.   

 

Ε. Πώς απονέμεται το ΠΠΔΕ 

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

εξετάστηκαν επιτυχώς και στα 6 μαθήματα του Κύκλου Σπουδών ΠΠΔΕ έχοντας συγκεντρώσει και 

τον σχετικό αριθμό πιστωτικών μονάδων (31 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.  
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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).  

Ζ. Ποιο είναι το περιεχόμενο των μαθημάτων του Κύκλου ΠΠΔΕ; 

Παρατίθεται στη συνέχεια αναλυτικά το περιεχόμενο των μαθημάτων του Κύκλου Σπουδών ΠΠΔΕ (η 

σειρά παρουσίασης και αρίθμηση των μαθημάτων είναι όπως στον Πίνακα 1): 

1. Σχολική Παιδαγωγική Ι (παρέχεται από τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας 

και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.) 

Το διπλό επίπεδο της σχολικής μάθησης και ο συμβολικός χαρακτήρας της αλληλεπίδρασης.  

Διαμόρφωση ταυτότητας και ανάληψη ρόλου. Γνωρίσματα της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού-

μαθητή. Ορισμός και διαστάσεις της επικοινωνίας. Διαταραχές στην επικοινωνία εκπαιδευτικού 

– μαθητή. Απόκλιση και παραβατικότητα στη σχολική ζωή. Ποινές και τιμωρίες για την 

αποκατάσταση της τάξης. Η προβληματική των κυρώσεων και η θεσμοθέτηση κανόνων στη 

σχολική τάξη. Η επιθετική συμπεριφορά στη σχολική τάξη. Διαχείριση προβλημάτων στη σχολική 

τάξη. Διαπροσωπικές και δια-ομαδικές συγκρούσεις στην ομάδα της σχολικής τάξης. Λεκτική και 

μη λεκτική επικοινωνία. Δίαυλοι μη λεκτικής επικοινωνίας. Η λειτουργία των προσδοκιών στην 

αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού - μαθητή. Παράγοντες που επηρεάζουν τις προσδοκίες του 

εκπαιδευτικού. Το πρόβλημα του χαρακτηρισμού ή της ετικεττοποίησης μαθητών. Η σημασία της 

ποιότητας της παιδαγωγικής σχέσης  
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2. Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (παρέχεται 

από τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.) 

Εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και η θέση τους στην κοινωνική 

και επαγγελματική ζωή. Ηλεκτρονικός υπολογιστής ως εργαλείο της νόησης και η θέση του στο 

σύγχρονο σχολείο. Νέες απαιτήσεις στον κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο: computer literacy. 

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση: ανάγκη αναμόρφωσης του ισχύοντος 

Αναλυτικού Προγράμματος. Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών ως διδακτικών μέσων: τεχνητή 

νοημοσύνη. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες. Επιπτώσεις στη 

διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου: δραστηριότητες παιδιών και ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

Στερεότυπα του φύλου και Νέες Τεχνολογίες. Ηθικά, νομικά και πολιτικά προβλήματα που 

ανακύπτουν 

3.  Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό (παρέχεται από το Τμήμα Πληροφορικής, 

ΑΠΘ) 

(α) Θεωρίες Μάθησης: Βασικές έννοιες και ορισμοί: Νόηση και Μάθηση, Αναπαράσταση, 

Μάθηση και Εκπαίδευση, Θεωρία Μάθησης και Διδακτικό Μοντέλο, Τεχνολογία & Τεχνολογικά 

Ενισχυόμενη Μάθηση, Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Συμπεριφορισμός: 

Ιστορικά στοιχεία, Συντελεστική εξάρτηση, Επίδραση στην εκπαιδευτική τεχνολογία, 

Προγραμματισμένη διδασκαλία, Λογισμικά "Drill 'n' Practice"). Γνωσιακές θεωρίες: Ιστορικά 

στοιχεία, Η Αναπαραστασιακή Θεώρηση & Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφορίας, Γνωσιακές 

Θεωρίες και Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Θεωρία Γνωσιακής Ευελιξίας, Θεωρία διπλής 

κωδικοποίησης και Πολυμεσική μάθηση. Εποικοδομισμός: Ιστορικά στοιχεία, 

Ανακαλυπτική/Διερευνητική μάθηση, Λογισμικά τύπου προσομοίωσης, μικρόκοσμου & 

μοντελοποίησης, Διερευνητική μάθηση με χρήση προσομοιώσεων. Κοινωνικός εποικοδομισμός: 

Κοινωνιο-πολιτισμική θεώρηση, Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, Συνεργατική μάθηση με την 

Υποστήριξη Υπολογιστή (ΣΜΥΥ), Τεχνολογίες Μαθησιακής Σχεδίασης (Learning Design). 

Κονεκτιβισμός: Συμμετοχικός Ιστός 2.0. Κοινωνικά δίκτυα και μάθηση/εκπαίδευση. Wikis, 

Ιστολόγια (Blogs) και εκπαιδευτική χρήση. Μάθηση με φορητές συσκευές. Κονστραξιονισμός: 

Εμπειρική μάθηση, Papert & Logo-like εργαλεία, Εκπαιδευτική ρομποτική, Παιχνιδοκεντρική 

μάθηση (ψηφιακά παιχνίδια, παιχνιδοποίηση).          

(β) Εργαστήριο: Βασική Python: Χαρακτηριστικά της γλώσσας και μοντέλο εκτέλεσης κώδικα), 

Μεταβλητές, Βασικές δομές προγραμματισμού (if, while, for), βασικές δομές δεδομένων (list, 

dictionary, tuple, set), Συναρτήσεις, Διαχείριση αρχείων, Διαχείριση εξαιρέσεων. Προχωρημένη 

Python: Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (κλάσεις, αντικείμενα), Σύνδεση με εξωτερικές 

βιβλιοθήκες, Πολυμεσικές διαδραστικές εφαρμογές με Pygame. 

4. Διδακτική της Πληροφορικής (παρέχεται από το Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ) 

Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (ως γνωστικό αντικείμενο και εκπαιδευτικό μέσο). Το 

πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής στην Ελληνική εκπαίδευση: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Η Πληροφορική στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση (Βασικοί άξονες διδασκαλίας, Αναλυτικό πρόγραμμα, Κύκλοι 

σπουδών). Θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής (Διδακτικός μετασχηματισμός εννοιών της 
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Πληροφορικής, Νοητικά μοντέλα και αναπαραστάσεις της Πληροφορικής, Τύποι γνώσεων στον 

προγραμματισμό. Οι έννοιες της μεταβλητής, της επιλογής & της επανάληψης. Διδακτικές 

μέθοδοι για τη διδασκαλία προγραμματιστικών εννοιών: Εννοιολογικοί χάρτες, Αξιοποίηση Logo-

like περιβαλλόντων, Παιχνίδι ρόλων & αξιοποίηση αναλογιών στη διδακτική εννοιών 

Πληροφορικής, Μάθηση βασισμένη στο Παιχνίδι (computer games), Εκπαιδευτική Ρομποτική 

(χρήση NXT Lego Robots), Απτικές διεπαφές (tangible interfaces). 

5. Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου (παρέχεται από το Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ) 

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις περιβαλλόντων Διαδικτύου για την υποστήριξη διαδικτυακής 

μάθησης (προσαρμοστικά περιβάλλοντα, συνεργατική μάθηση, κοινότητες πρακτικής, μάθη-ση 

βασισμένη στους διατιθέμενους πόρους). Πρότυπα και τυποποιήσεις που αφορούν εκπαι-

δευτικά περιβάλλοντα Διαδικτύου με έμφαση στην διαλειτουργικότητα για την ανταλλαγή 

εκπαιδευτικών πόρων, την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, την 

επικοινωνία εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού (HTML, XML, QTI, SCORM). Δημιουργία 

παιδαγωγικών σχεδιάσεων με περιπτώσεις χρήσης (use cases) και χρήση UML. Διαδικασία 

επιλογής ολοκληρωμένων περιβαλλόντων Διαδικτύου για την υποστήριξη διαδικτυακής μάθησης 

και εκπαίδευσης. Εργαλεία, τεχνολογίες και υπηρεσίες του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού 

για την υποστήριξη των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και παρουσίαση ολοκληρωμένων 

περιβαλλόντων Διαδικτύου ανοιχτού κώδικα για την υποστήριξη διαδικτυακής μάθησης. 

6. Πρακτική Άσκηση για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (παρέχεται από το Τμήμα 

Πληροφορικής, ΑΠΘ) 

Με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος εισάγεται το μάθημα «Πρακτική Άσκηση για την Παιδαγωγική 

και Διδακτική Επάρκεια» ως «Γενική Επιλογή» στα εξάμηνα 7ο και 8ο με 5 ECTS (δεν 

καθορίζονται ώρες διδασκαλίας λόγω της φύσης του μαθήματος). Οι φοιτητές που 

ενδιαφέρονται για τη λήψη του ΠΠΔΕ και ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε Σχολική 

Μονάδα (όχι χρηματοδοτούμενη μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ) το επιλέγουν άπαξ σε όποιο 

εξάμηνο θέλουν από το 7ο και μετά. Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ του Τμήματος οι φοιτητές 

υποχρεούνται σε συνολικά 3 μήνες μερικής απασχόλησης σε σχολική μονάδα. Μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση της ΠΑ οι φοιτητές πιστώνονται 5 ECTS.  

Διδάσκων: δεν υπάρχει διδάσκων με την κλασική έννοια του όρου αφού δεν υπάρχουν ώρες 

διδασκαλίας. Υπεύθυνος επόπτης του μαθήματος ορίζεται ο Αν. Καθηγητής Στ. Δημητριάδης. Οι 

ασκούμενοι φοιτητές μπορούν να εποπτεύονται και από άλλα Μέλη ΔΕΠ της κατεύθυνσης 

«Τεχνολογίες Μάθησης». Γραμματειακή υποστήριξη θα προσφέρεται από την Γραμματεία που 

υποστηρίζει και το μάθημα «Πρακτική Άσκηση».   

7. Πρακτική Άσκηση (παρέχεται από το Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ) 

Το Τμήμα συμμετέχει στο Ιδρυματικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών («πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ»). Με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος εισάγεται το 

μάθημα «Πρακτική Άσκηση»  ως «Γενική Επιλογή» στα εξάμηνα 7ο και 8ο με 5 ECTS (δεν 

καθορίζονται ώρες διδασκαλίας λόγω της φύσης του μαθήματος). Οι φοιτητές που 

ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική Άσκηση το επιλέγουν άπαξ σε όποιο εξάμηνο θέλουν από το 

7ο και μετά. Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ του Τμήματος οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν 
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φορέα υποδοχής εταιρεία ή σχολείο και υποχρεούνται σε συνολικά 3 μήνες μερικής 

απασχόλησης σε σχολική μονάδα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΠΑ οι φοιτητές 

πιστώνονται 5 ECTS. Εφόσον ο φορέας υποδοχής είναι σχολική μονάδα τα 5 ECTS μπορούν να 

πιστωθούν και για τη λήψη του ΠΠΔΕ μετά από εισήγηση των εποπτών της πρακτικής άσκησης.   

Διδάσκων: δεν υπάρχει διδάσκων με την κλασική έννοια του όρου αφού δεν υπάρχουν ώρες 

διδασκαλίας. Οι ασκούμενοι φοιτητές εποπτεύονται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος με 

επικεφαλής τον Αν. Πρόεδρο Ε. Αγγελή.  

 


