
Βεβαίωσης  Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ)  

Χορήγηση στους Φοιτητές/-τριες του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ 

Α. Τι είναι η Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας  

Η Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (στη συνέχεια "ΒΠΔΕ" ή απλά "Βεβαίωση") 

βεβαιώνει ότι οι απόφοιτοι που σκοπεύουν να ακολουθήσουν επαγγελματικά εκπαιδευτικούς 

κλάδους έχουν πιστοποιημένη  παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία με το Νόμο 3848/2010 

(ΦΕΚ Α΄/71) άρθρο 2 παρ. 2 κατέστη αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. 

για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στη 

δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2985/10-4-2019 ενέκρινε το προτεινόμενο 

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής θεωρώντας ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την 

πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των αποφοίτων του. 

Η Βεβαίωση θα χορηγείται ταυτόχρονα με την λήψη πτυχίου στους φοιτητές-τριες οι οποίοι-ες κατά 

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

μαθήματα του "Κύκλου ΠΔΕ". 

Β. Ποια μαθήματα περιλαμβάνει ο «Κύκλος Μαθημάτων ΠΔΕ»  

Ο Κύκλος μαθημάτων ΠΔΕ περιλαμβάνει 8 μαθήματα (Πίνακας 1).  

Από τα μαθήματα αυτά οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες πρέπει να επιλέξουν τα 6, όπως 

εξηγείται στη συνέχεια.  

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 ΠΔΕ.  

Γ. Πώς επιλέγονται τα μαθήματα του Κύκλου ΠΠΔΕ  

Τα μαθήματα του Κύκλου ΠΔΕ οργανώνονται σε τρεις Ενότητες (όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1) και 

τα περισσότερα από τα αυτά μπορούν να επιλεγούν από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/-τριες από 

το 6ο εξάμηνο σπουδών τους και μετά (εκτός φυσικά από τα 2 μαθήματα κορμού που τα 

παρακολουθούν στο αντίστοιχο εξάμηνο όπου προσφέρονται).  

Πιο συγκεκριμένα: 

- Ενότητα 1η:  

Από τα μαθήματα 1 και 2 του Πίνακα 1 (που προσφέρονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ) οι φοιτητές/-τριες ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΕΝΑ ως «γενική επιλογή» από 

το 6ο εξάμηνο σπουδών τους και μετά. Τα ECTS του μαθήματος που θα επιλέξουν δεν προσμετρώνται 

για τη λήψη πτυχίου στο Τμήμα Πληροφορικής αλλά μόνον για την απόκτηση της βεβαίωσης ΠΔΕ. Το 

μάθημα αυτό επίσης δεν προσμετράται στο πλήθος ν+3 των μαθημάτων της δήλωσης του κάθε 

εξαμήνου. 

- Ενότητα 2η:  



Τα μαθήματα 5 και 6 οι φοιτητές/-τριες τα παρακολουθούν κανονικά καθώς είναι μαθήματα κορμού 

του Τμήματος Πληροφορικής. Τα ECTS των μαθημάτων αυτών προσμετρώνται και για τη λήψη 

πτυχίου και για τη λήψη του ΠΠΔΕ.  

Από τα μαθήματα 3 και 4 ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΕΝΑ 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 και για τη λήψη πτυχίου στο 

Τμήμα Πληροφορικής.  

- Ενότητα 3η:  

Το μάθημα 7 «Διδακτική της Πληροφορικής» είναι υποχρεωτικό για τη Βεβαίωση ΠΔΕ και οι 

φοιτητές/-τριες θα πρέπει να το δηλώσουν ως επιλογή. Τα ECTS του μαθήματος αυτού 

προσμετρώνται και για τη λήψη πτυχίου στο Τμήμα Πληροφορικής.   

Επίσης οι φοιτητές/-τριες πρέπει να κάνουν μια Πρακτική Άσκηση σε Σχολείο επιλέγοντας το μάθημα 

8 («Πρακτική Άσκηση για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια») από το 7ο εξάμηνο σπουδών 

τους και μετά. Τα ECTS του μαθήματος προσμετρώνται και για τη λήψη πτυχίου στο Τμήμα 

Πληροφορικής. 

Εναλλακτικά με το μάθημα 8, οι φοιτητές/-τριες μπορούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση και 

επιλέγοντας το μάθημα 9 («Πρακτική Άσκηση»). Στην περίπτωση αυτή -και εφόσον υπάρχουν 

ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του 

προγράμματος χρηματοδότησης ΕΣΠΑ- θα πρέπει να επιλέξουν να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα 

(αντί για εταιρεία Πληροφορικής). Εφόσον ολοκληρώσουν με επιτυχία την Πρακτική Άσκηση -και μετά 

από εισηγητική έκθεση των Επιστημονικά Υπευθύνων των μαθημάτων Πρακτικής Άσκησης- 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 της Βεβαίωσης ΠΔΕ. 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 όμως οι 

φοιτητές/-τριες θα πιστώνονται: 5 ECTS (μόνον) για τη λήψη του Πτυχίου και 5 ECTS για τη λήψη του 

ΠΠΔΕ.  

 

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τον Πίνακα 1 και την Εικόνα 1 που συνοψίζουν τις παραπάνω 

πληροφορίες.  

 



 Πίνακας 1. Η Ομάδα Μαθημάτων ΒΠΔΕ του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΘ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΔΕ: ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

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 

6ο ΕΑΡΙΝΟ 
3 / 5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

2 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΦΣ, ΑΠΘ 

Π1901 

6ο ΕΑΡΙΝΟ 
3 / 5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5  

2η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΔΕ: ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΜΑΘ. Νο 5 & 6) ΕΝΩ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΜΑΘ. Νο 3 Ή 4 

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

6ο ΕΑΡΙΝΟ 
4 / 5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

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

7Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
4 / 5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΘΕ, ΑΠΘ 
ΝCO-04-04 

4Ο ΕΑΡΙΝΟ 
4 / 5,5 ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΘΕ, ΑΠΘ 
ΝCO-01-05 

1Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
7 / 9 ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

 ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΝΟΤΗΤΑΣ 19,5  

3η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΔΕ: ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΜΑΘ. Νο 6 ΚΑΙ 7 ή 8) 

7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΘΕ, ΑΠΘ 
ΝΕΤ-0703 

7Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
4 / 5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

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

 

NGE-07-03 

7ο Χειμερινό ή 
8ο Εαρινό 
εξάμηνο 

5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΝΟΤΗΤΑΣ 10  

9 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

(εναλλακτικά αντί για το μάθημα 8, εφόσον γίνει σε ΣΧΟΛΙΚΗ Μονάδα) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΘΕ, ΑΠΘ 

NGE-07-02 

7ο Χειμερινό ή 
8ο Εαρινό  

5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

  ΣΥΝΟΛΟ ECTS και των ΤΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 34,5  



 

Εικόνα 1. Πώς επιλέγονται τα 6 μαθήματα του Κύκλου ΠΔΕ  

 



Δ. Πώς απονέμεται η Βεβαίωση ΠΔΕ 

Η Βεβαίωση απονέμεται ταυτόχρονα με τη λήψη του πτυχίου σε όσους φοιτητές/-τριες επέλεξαν και 

εξετάστηκαν επιτυχώς στα 6 μαθήματα του Κύκλου ΠΔΕ όπως περιγράφονται παραπάνω.  

Ε. 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» από το 7ο εξάμηνο σπουδών (οι 

ενδιαφερόμενοι φοιτητές/-τριες το επιλέγουν άπαξ). Το μάθημα αυτό καλύπτει τις ευκαιρίες 

Πρακτικής Άσκησης 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» από το 7ο εξάμηνο σπουδών (οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές το επιλέγουν άπαξ). 

Το μάθημα καλύπτει τις ανάγκες Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/-τριών του Τμήματος που θα 

προκύψουν στο πλαίσιο υλοποίησης του Κύκλου ΠΔΕ 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.  

ΣΤ. Είμαι φοιτητής/-τρια του Τμήματος και έχω συμπληρώσει και τα μαθήματα του Κύκλου ΠΔΕ. Τί 

πρέπει να κάνω για τη Βεβαίωση;  

Οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος πρέπει να κάνουν αίτηση προς τη Γραμματεία πριν την ορκωμοσία 

τους ώστε να τους χορηγηθεί και η Βεβαίωση. Η αίτηση χορηγείται από τη Γραμματεία αλλά είναι 

διαθέσιμη και εδώ.  

Ζ. Είμαι απόφοιτος/-η του Τμήματος και είχα συμπληρώσει και τα μαθήματα του Κύκλου ΠΔΕ στη 

διάρκεια των σπουδών μου. Τί πρέπει να κάνω για τη Βεβαίωση;  

Οι απόφοιτοι/-ες που έχουν κατοχυρώσει τα μαθήματα ΠΔΕ θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση 
αποστέλλοντάς την στη Γραμματεία στο email: info@csd.auth.gr. 

Η αίτηση είναι διαθέσιμη εδώ.   

Η. Είμαι απόφοιτος/-η του Τμήματος (ή άλλου ισότιμου Τμήματος) αλλά μου λείπουν κάποια 

μαθήματα για τα μαθήματα του Κύκλου ΠΔΕ. Μπορώ να τα παρακολουθήσω τώρα ώστε να πάρω 

τη Βεβαίωση;  

Το Τμήμα Πληροφορικής προς το παρόν (για το ακαδ. έτος 2019-2020) δεν θα δεχτεί απόφοιτους (του 

ίδιου ή άλλου ισότιμου Τμήματος) για παρακολούθηση μαθημάτων του "Κύκλου ΠΔΕ". 

Αν σε επόμενα έτη αποφασιστεί αλλιώς τότε θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.  
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