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Δπραξηζηίεο 

 

Δπραξηζηψ ηελ θφξε κνπ, Ζιέθηξα Σζηπιάθε-Ρνβηζάθνπ,  

γηαηί κνπ ράξηζε ηελ σξαία δηαδξνκή ησλ ζπνπδψλ  

γηα λα γηνξηάζσ ηελ ελειηθίσζή ηεο.  

Με ηε ζηήξημή ηεο 

 ηε βάδηζα  

ζαλ κηα απνιαπζηηθή θαη αλαδσνγνλεηηθή επηζηξνθή 

ζε φζα ήδε είρα αγαπήζεη. 

* 

Δπραξηζηψ ηελ Καιιηφπε Ναππιηψηε 

γηα ηε ζπλνδνηπνξία  

γηα ηελ αγάπε 

γηα ηα ακέηξεηα «ζπκθνηηήηξηα;» ζην viber 

θαη γηαηί ν πνιχο ρξφλνο πνπ καο ρσξίδεη δελ ήηαλ απέξαζηνο. 

* 

Δπραξηζηψ ηελ θ. Αληηγόλε αξαθηληώηε 

Γηδάθηνξα θαη  πλεξγάηηδα ηνπ Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ 

θαη λπλ κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα ηνπ Παλ/κίνπ Κχπξνπ 

γηα ηελ επηζηεκνληθή ηεο θαζνδήγεζε 

γηα ηελ ππνκνλή 

ηελ θαηαλφεζε 

ηελ ελζάξξπλζε 

ζε κηα εξεπλεηηθή δηαδξνκή 

πνπ ε ίδηα είρε ήδε βαδίζεη  

πξσηνπνξψληαο θαη αξηζηεχνληαο. 

* 
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Δπραξηζηψ κε ην πην αλήζπρν θνκκάηη ηεο ςπρήο κνπ 

ηελ θαζεγήηξηά κνπ θαη επηβιέπνπζα 

θ. Άλλα Σζαηζαξώλε 

γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ απιφρεξα κνπ έδεημε 

γηα ηε κέζεμε ζην κάζεκά ηεο 

γηα ηνλ επηζηεκνληθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ 

γηα ηνλ Bernstein, ην Bourdieu θαη ην Foucault 

πνπ ράξε ζηε δηθή ηεο επηκνλή θαη αθνζίσζε 

αθνχγεηαη ε θσλή ηνπο 

ζηα αθηιφμελα πεδία ησλ εγρψξησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ… 

* 

Σέινο, επραξηζηψ ηνλ – αδεξθφ πηα – Νίθν Κσλζηαληάθν 

πνπ επί δχν ζπλερφκελα θαινθαίξηα 

ζ΄ απηήλ εδψ ηελ αθξίηζα ηεο Μάλεο 

ελψ εγψ πάιεπα ηελ εξγαζία απηή 

εθείλνο 

ρηίδνληαο κε ηνλ ηξφπν θαη ην ήζνο ησλ παιηψλ  

ζηέξησζε ηε ξίδα κνπ  

ζ΄ απηφ ην ζπίηη  

πνπ ην κεηακφξθσζε κε ηε βαζηά γλψζε ηεο  ππνκνλήο 

 ηελ ηέρλε λα αθνχεη ηνλ άρξνλν ςίζπξν ησλ πιηθψλ 

θαζψο ζηελ ςπρή ηνπ  

ηα έξγα ησλ ρεξηψλ δελ μερσξίδνληαη απφ ηα έξγα ησλ γξακκάησλ 

γηαηί, φπσο ιέεη, 

 « ιε ε Διιάδα είλαη Απόιισλαο!»… 

 

                                                              Μάλε, Αχγνπζηνο 2017 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα  εξγαζία δηεξεπλά ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα Πηζηνπνίεζεο 

ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο (Π.Π.Γ.Δ.) ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ζήκεξα. Κξίζηκε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

ζέκαηνο είλαη ε αλάιπζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζεζκνζέηεζεο ηεο 

Π.Π.Γ.Δ. θαη ε αθνινπζία ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαηά ηελ εηθνζαεηία 1997-2017. 

Ζ παξνχζα έξεπλα έζεζε ηξεηο παξαπιεξσκαηηθνχο ζηφρνπο, γηα λα πεξηγξάςεη 

ην πεδίν: Πξψηνλ, λα αλαδεηήζεη θαη λα θαηαγξάςεη ην ζχλνιν ησλ λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ ηεο Πνιηηείαο θαηά ηελ εηθνζαεηία 1997-2017. Γεχηεξνλ, λα αλαζπλζέζεη 

αδξνκεξψο ζηε δηαρξνλία, απφ γελέζεσο ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο έσο ζήκεξα (1834-

2017), ην πιαίζην Λφγνπ [discourse] ησλ αληηδξάζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο, ψζηε λα αλαδείμεη 

ηε ζηξσκαηνγξαθία ησλ εκηηειψλ ξπζκίζεσλ θαη ηε ζζελαξή «αδξάλεηα» ηνπ πεδίνπ. 

Σξίηνλ, λα απνηππψζεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα Πξνγξάκκαηα Πηζηνπνίεζεο ηεο 

Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο θαη λα δηεξεπλήζεη ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ 

Α.Δ.Η. ζηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Πνιηηείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ  πξνρψξεζε ζε 

ζρνιαζηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ καζεκάησλ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 

(Π.Γ.Δ.)  θαη ησλ αληίζηνηρσλ ECTS, φπσο απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα Πξνγξάκκαηα 

Αξρηθψλ πνπδψλ (Π.Α..) ησλ Α.Δ.Η., απφ ηα νπνία απνθνηηνχλ θαζεγεηέο 

Φηινινγηθψλ, Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ  θαη απνηππψλνληαη ζε έλα 

ζχλνιν 48 νδεγψλ ζπνπδψλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2015-2016. 

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ αλαιχεηαη  ην παξαπάλσ εξεπλεηηθφ 

πιηθφ αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο Σαπηφηεηαο θαη ηνπ Νένπ Δπαγγεικαηηζκνχ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε βαζηθέο αξρέο ηεο  Κνηλσληνινγίαο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ.  

Οη παιηλδξνκήζεηο ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο εηθνζαεηίαο 1997-2017 θαη ε 

πεξηνξηζκέλε αληαπφθξηζε ησλ Α.Δ.Η., φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηάξζξσζε ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, δείρλνπλ: 1.Σελ πεξηθξνχξεζε ηεο αθαδεκατθφηεηαο ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Π..) θαη ηελ αληίζηαζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηελ 

πηνζέηεζε ελφο ζπγρσλεπκέλνπ θψδηθα (Bernstein, 1991), ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο. Ζ  πξνζαξκνγή ησλ Α.Δ.Η. ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία εθιακβάλεηαη απφ 

απηά σο κηα πξφθιεζε (ξσγκή) ηεο Σαπηφηεηάο ηνπο, φπσο απηή δνκείηαη απφ 

παξαδνζηαθά ηζρπξνχο θάζεηνπο ιφγνπο. 2.Σελ νξηαθή ραιάξσζε, ή, κάιινλ, ηε 

κεραληθή κεηαηφπηζε ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ, ψζηε λα 

εληαρζνχλ ζηα Π.. καζήκαηα Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο. Ζ κεραληθή απηή 

κεηαηφπηζε/εθρψξεζε  κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ξχζκηζε ησλ αξρψλ αλαπιαηζίσζεο, ε 

νπνία επηηξέπεη λα «εγθπζησζνχλ» ζηα Π.. καζήκαηα Παηδαγσγηθήο, ψζηε λα 

ηζνξξνπήζνπλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νξηαθά δχν δεηνχκελα:  αθελφο, ε εθαξκνγή ηνπ 

Νφκνπ θαη, αθεηέξνπ, ε θαηνρχξσζε, κε ηνλ ειάρηζην δπλαηφ αθαδεκατθφ θφξην 

εξγαζίαο (ECTS), ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ ησλ Α.Δ.Η. ζην 

εξγαζηαθφ πεδίν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Ζ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

δελ δηαζθαιίδεηαη  απφ φια ηα Σκήκαηα ησλ Α.Δ.Η., παξά ην φηη νη εζληθέο θαη 

ππεξεζληθέο  εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο αλακέλνπλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ επάγγεικα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πνηθίιεο πξνθιήζεηο ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο θαη ηεο 
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παγθνζκηνπνίεζεο. Πεξηγξάθεηαη δε απφ απηέο σο έλα επάγγεικα πςειψλ απαηηήζεσλ, 

ην νπνίν ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ξχζκηζεο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη 

ησλ θνηλσληψλ.  

Σέινο, κε ηελ επηζηεκνινγηθή παξαδνρή φηη θάζε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, 

παξάγνληαο λέα γλψζε, καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε κε 

«ζπιινγηθή εζηθή αλαζηνραζηηθφηεηα» (Gewirtz & Cribb, 2011:220) ζην επίπεδν ηεο 

πξαθηηθήο, ππνζηεξίδνπκε φηη ην έιιεηκκα  απηφ δελ επλνεί ζηε ζπγθξφηεζε ζπλεθηηθψλ 

θαη απηφλνκσλ επαγγεικαηηθψλ ηαπηνηήησλ. Ζ γλψζε θαη ε ηθαλφηεηα άξζξσζεο 

επεμεξγαζκέλνπ παηδαγσγηθνχ ιφγνπ απφ ηνπο  κειινληηθνχο  εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ρνιηθή 

Κνηλφηεηα, ε νπνία πθίζηαηαη σο Κνηλφηεηα, ζην βαζκφ πνπ ζπγθξνηείηαη σο Κνηλφηεηα 

Λφγνπ θαη Ννήκαηνο, φηαλ δειαδή ηα κέιε ηεο ζπκκεξίδνληαη θαη (αλα-)θαηαζθεπάδνπλ 

έλαλ θνηλφ θψδηθα αξρψλ, αμηψλ, πξαθηηθψλ θαη ηνλ αλαζεσξνχλ κε επίγλσζε.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Πιζηοποιηηικό Παιδαγωγικής και Διδακηικής Επάρκειας, 

Προγράμμαηα και Διαδικαζίες Εκπαίδεσζης Εκπαιδεσηικών Β/θμιας, Επαγγελμαηική 

Τασηόηηηα,  B.Bernstein 
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Abstract 

The current study examines the processes and the Certification Programs of 

Secondary Education Teachers' Certification of Pedagogical and Didactic Competence 

(CPDC) in Greece today. 

The analysis of the historical and legislative framework of the institutionalization 

of CPDC and the sequence of legislative Acts and Ministerial Decisions in the period 

between 1997 and 2017 has been a most critical issue in the exploration of the topic. 

This research has specified three supplementary objectives which describe the 

field: 

1) to identify and record the entire corpus of state regulations throughout the years 

1997- 2017 

2) to reconstruct the context of discourse, actions and opinions concerning the 

CPDC during the said period, along with a sketchy chronology of the way in which, on 

the one hand, departments in Higher Education and, on the other, the state authorities 

have been handling the issue of secondary education teachers' pedagogical training, in 

fact from the foundation of the modern Greek State to the present day (1934- 2017) 

3) to map the processes and CPDC Programs and to investigate the responsiveness 

of university departments to the ever changing regulative framework. 

For this purpose all CPDC courses with their corresponding ECTS were recorded, 

as they appear in the Programs of Study of the Departments of Greek Language, 

Mathematics and Science. These are the Higher Education departments which have 

traditionally been associated with education, providing secondary schools with teachers, 

from their pool of graduates. More specifically, a total of 48 study guides referring to the 

academic year 2015- 2016 have been examined. 

The theoretical frame within which the research data was analyzed has been 

drawn from the literature on New Professionalism, in combination with the basic 

principles of sociology of knowledge and educational policy.  

The regressions in the legislative framework in the period examined (1997-2017) 

as well as the limited response of the university departments, evident in the structure of 

their study programs, indicate that there has been: 

1) a strong tendency on the part of the departments to maintain the academic 

character of the programs of study, and therefore a strong resistance of the academic 

community to adopt a more integrated code (Bernstein, 1991), which would respond to 

the needs of secondary education. 

2) only a small effort to loosen up or rather to mechanically, so to speak, weaken 

the boundaries, so as to incorporate courses on teaching and pedagogy in the main 

program of study, consisting mainly of scientific subject courses. This, hardly discernible, 

shift can be interpreted as an attempt to adjust the recontextualisation principles, a move 

which essentially allows pedagogical courses to be included  in such a way as to ensure 

the professional rights of graduates of these Higher Education Institutions, striking a 

balance between, on the one hand, compliance, in many cases only marginally, with the 

most recent legislative framework and, on the other hand, covering only at a minimum 

the regulations on students‟ academic workload (ECTS). 

Overall, the findings of this study suggest that the current legislative framework 

and the existent programs of study are not capable of ensuring the pedagogic and didactic 

competence of graduates and future teachers. This goes against the national and 

supranational educational policies and the expectation these policies have set for the 

teaching profession which is called to respond adequately to the complex demands and 

challenges of post-modern and globalized societies. Furthermore, the inability of Higher 

Education departments, responsible for the education of secondary school teachers, to 

adapt creatively to the legislative framework, poses a problem for their own identity as 

well as the professional identity of future teachers, who are expected to work in new and 

difficult conditions, and to undertake new roles and responsibilities. In particular, on the 
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basis of this study, we would argue that these limitations do not encourage the formation 

of coherent and autonomous professional identities, and do not help to strengthen future 

secondary school teachers towards articulating a coherent pedagogical Discourse upon 

their integration into the school / educational community, which exists as a Community 

of Discourse and Meaning only to the extent that its members share and construct a 

common code of principles, values, practices and review it with knowledge and political 

and social awareness.          

 

 

 

 

Key words: Certificate of Pedagogical and Teaching Competence, Certification 

Programs and Procedures, Secondary Education, New professionalism, Teacher 

Education 
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Δηζαγσγή 

 

1. Σν επξύηεξν πιαίζην ηεο έξεπλαο 

Ζ εθπαίδεπζε είλαη έλαο ζεζκφο θαηεμνρήλ αζηηθφο (Φξαγθνπδάθε, 1985). Ζ 

παξαγσγή θαη ε δηάδνζε ηεο γλψζεο δελ πξνυπνζέηνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο,  ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ή ηελ επίζεκε αλαγλψξηζή ηνπο, φπσο, 

άιισζηε, ζπλέβαηλε επί αηψλεο ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο θαη, θπξίσο, ζηνπο 

πνιηηηζκνχο ηεο πξνθνξηθφηεηαο (Ong, 1997). Ζ εθπαίδεπζε σο θξαηηθφο ζεζκφο είλαη 

απφηνθνο, παξαθνινχζεκα θαη, ζπγρξφλσο, παξάγνληαο κεηεμέιημεο θαη νινθιήξσζεο 

ησλ αζηηθψλ θνηλσληψλ, απφ ην  ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα έσο θαη ζήκεξα (Φξαγθνπδάθε, 

1985  Γθφηζεο & πξηάηνπ, 2001  Ράπηεο, 1999). Οη αιιαγέο  ζηε θχζε ηεο εξγαζίαο  

θαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ε ελίζρπζε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο σο 

απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ηεο εθβηνκεράληζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

θνηλσληθά αηηήκαηα γηα  αλαγλψξηζε θαη δηεχξπλζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ σο 

πξνυπνζέζεσλ εθδεκνθξαηηζκνχ, νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε ε εθπαίδεπζε λα γεληθεπηεί ζε 

φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα,  ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πξνζαξκνγή θαη ε αληαπφθξηζε 

φισλ ζηηο λέεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (Μπνπδάθεο, 2005  Αλησλνπνχινπ, 

2000   Giddens, 1993   Unesco, 2000
1
).  

Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο εθπαίδεπζεο, σο ζεζκνχ ζπλπθαζκέλνπ κε ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ  θαη ηελ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζή ηνπο  ζηηο αζηηθέο 

θνηλσλίεο, ζεκαηνδνηεί ηελ παξάιιειε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζεζκνχο 

εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κεηεμειίζζεηαη θαη 

γίλεηαη πην πεξίπινθε ζηηο δνκέο, ζηα πεξηερφκελα, ζηηο δηαδηθαζίεο. Ζ κεηάβαζε απφ ηε 

«καζεηεία» ζηε «ζεζκνζεηεκέλε εθπαίδεπζε» ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε απφ ηελ 

αηνκηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηε καδηθή, απφ ηελ άηππε ζηελ ηππηθή θαη ζε 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, δηάδνζεο θαη  επηθχξσζεο ηεο γλψζεο κε ηξφπν νξγαλσκέλν θαη 

ειεγρφκελν απφ ζεζκνχο κε λνκηκνπνηεηηθφ θχξνο (Φξαγθνπδάθε,1985  Καληδάξα, 2008 

& 2011
2
  Σζνπθαιάο, 2006   Aλησλνπνχινπ, 2000 ). 

Ζ ηαρχηαηε ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ   ε άξξεθηε ζχλδεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ νηθνλνκία  ε θξαηηθή εκπινθή θαη ε δηαρείξηζε ηεο 

λφκηκεο/ζεκηηήο γλψζεο απφ ηηο επίζεκεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο  ε δχλακε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ λα δηακνξθψλνπλ ηε ζθέςε, ηελ ηδενινγία θαη λα  

(αλα)παξάγνπλ πξφηππα  ε ζχλδεζε ηεο  επηθπξσκέλεο γλψζεο κε ηελ αηνκηθή θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη  ην θνηλσληθφ status ηνπ αηφκνπ    ε αλάγθε γηα ηαρχηαηε 

πξνζαξκνγή θαη αληαπφθξηζε αηφκσλ θαη θνηλσληψλ ζηηο αιιαγέο θαη ηα λέα δεδνκέλα, 

ζπληζηνχλ  παξάγνληεο  νη νπνίνη θαηέζηεζαλ ηελ εθπαίδεπζε έλαλ ηζρπξφηαην ζεζκφ. Ζ 

δηαιεθηηθή ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

είλαη νξαηή θαη αλαγλσξίζηκε (Althusser, 1983), γη‟ απηφ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί  

δηαδξακαηίδνπλ φιν θαη πην δπλακηθφ θαη ζχλζεην ξφιν ζην πιαίζην ησλ 

κεηαλεσηεξηθψλ θνηλσληψλ.  

                                                           
1
  http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-

for-all (αλάθηεζε: 10-1-2016) 
2
http://www.hellenicsociology.gr/sites/default/files/proceedings_of_the_1st_national_conference_

of_hss.pdf (ζει. 44-63) (αλάθηεζε: 10-1-2016) 
 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all
http://www.hellenicsociology.gr/sites/default/files/proceedings_of_the_1st_national_conference_of_hss.pdf
http://www.hellenicsociology.gr/sites/default/files/proceedings_of_the_1st_national_conference_of_hss.pdf
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Ζ εληζρπκέλε ζεκαζία ηεο πηζηνπνηεκέλεο απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα γλψζεο, 

ηφζν ζην επίπεδν ησλ αηνκηθψλ επηινγψλ, φζν θαη ζην πιαίζην ηνπ θξάηνπο θαη ησλ 

ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ, αληαλαθιάηαη ζηηο επίζεκεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη ζηηο 

αληίζηνηρεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Τπφ ην πξίζκα ησλ λέσλ αληηιήςεσλ γηα ην ξφιν ηεο 

εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο απνβαίλνπλ θνκβηθέο, αθξηβψο, δηφηη ηα 

δηαθπβεχκαηα αθνξνχλ ζε θξίζηκνπο ηνκείο θαη ηδηαίηεξα ζηελ νηθνλνκία, ε νπνία, ζηε 

θάζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζπληζηά πξνηεξαηφηεηα ησλ εζληθψλ θαη ππεξεζληθψλ 

πνιηηηθψλ
3
. Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ησλ ζχγρξνλσλ θξαηψλ θαζηζηά ηελ εθπαίδεπζε σο ηελ θαηεμνρήλ γελεζηνπξγφ δχλακε 

γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (OECD
4
, 2007   Δπξσπατθή Δπηηξνπή

5
, 

2015). 

ε απηφ ην φιν θαη πην ζχλζεην, δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη πςειήο 

δηαθηλδχλεπζεο, γηα ηα άηνκα θαη ηηο θνηλσλίεο, πεξηβάιινλ, νη πνιηηηθέο θαη νη 

επηδξάζεηο ηνπο δηεπξχλνληαη σο επάιιεινη νκφθεληξνη θχθινη,  απφ ην αηνκηθφ ζην 

εζληθφ-θξαηηθφ, θαη, ηέινο, ζηνλ επξχηεξν θχθιν ησλ πνηθίισλ ππεξεζληθψλ 

ζπγθξνηήζεσλ. Τπ‟ απηήλ ηελ έλλνηα, ε εθπαίδεπζε, ελ είδεη ελφο ζπλερψο 

δηεπξπλφκελνπ δηθηχνπ, δηαζθαιίδεη ηε δηαθίλεζε πνιηηηθψλ, γλψζεσλ, ηδεψλ. Απφ κία, 

ελ πνιινίο, ρσξηθά θαη ρξνληθά νξηνζεηεκέλε δηαδηθαζία κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα, 

απφ ηελ πξσηνβάζκηα  έσο ηνπο αλαβαζκνχο ηεο ηξηηνβάζκηαο, ζήκεξα ε εθπαίδεπζε 

κεηεμειίζζεηαη ζε κηα δπλακηθή αηνκηθή δηαδξνκή κε δηαδνρηθά εθπαηδεπηηθά επεηζφδηα, 

ζε κάζεζε δηα βίνπ, σο πξνυπφζεζε λα αληαπνθξηζνχλ ηα άηνκα ζηε ξεπζηφηεηα θαη 

ζηελ αλειαζηηθφηεηα ησλ απαηηήζεσλ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ (Βεξγίδεο, 2001  

Κφθθνο, 2002  Jarvis, 2003 & 2006  OECD, 2007). Τπφ ηε λέα απηή ελλνηνιφγεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, κε θξηηήξην ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πξνεηνηκάδεη, εμνπιίδεη  θαη θαηαξηίδεη 

ηνλ εθπαηδεπφκελν λα αλαδερηεί  επαγγεικαηηθφ ξφιν, λα αληαπνθξηζεί ζε 

επαγγεικαηηθά πξσηφθνιια θαη πξνζφληα, επηδηψθνληαο ζπγθεθξηκέλα θαη ελ πνιινίο 

κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, αλαδχεηαη ε λέα αληίιεςε γηα ηελ εθπαίδεπζε σο δηαδηθαζία 

θαηεμνρήλ επηηειεζηηθή, ad hoc νξηνζεηεκέλε, ζηνρνθεληξηθή θαη, ζπρλφηαηα, 

πξαγκαηηζηηθή (Bernstein, 2000   Neave, 1998   Ball, 2004  Παζζηάο & Ρνπζάθεο, 2002).   

Σα άηνκα γηα λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ, πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη   

πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη φινη, ζε φια θαη ζπλερψο. Ζ εμέιημε ηεο γλψζεο θαηέζηεζε θαη 

ηελ πην απιή θαζεκεξηλή πξάμε πξντφλ ζχλζεζεο θαη θσδίθεπζεο γλψζεο. Ζ ζπλερήο 

εμέιημε ηεο γλψζεο, αληηζηνίρσο, θαζηζηά ζπλερή θαη ηε δηαδηθαζία ηεο απφθηεζήο ηεο.  

Ζ θνηλσλία πνπ αλαδχζεθε κέζα απφ απηέο ηηο αιιαγέο αλαθέξεηαη θαη πεξηγξάθεηαη 

απφ ηνλ Bernstein, ζην χζηεξν έξγν ηνπ, σο θαζνιηθά παηδαγσγεκέλε θνηλσλία [Totally 

Paidagogised Society] (Bernstein, 2001a   Bonal & Rambla, 2003). ‟ απηήλ ηελ 

θνηλσλία, ν γλσζηαθφο εγθνηλσληζκφο ηνπ αηφκνπ δελ εμαληιείηαη ζε κηα εθάπαμ 

πξφζθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ, νχηε πεξηνξίδεηαη ζηελ εζσηεξίθεπζε αμηψλ ή 

                                                           
3
  http://www.consilium.europa.eu/el/policies/education-economic-growth/ θαη  

 

   http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/growth-jobs_el (αλάθηεζε:10-1-2016) 

 
4
  https://www.oecd.org/insights/38430453.pdf (αλάθηεζε:10-1-2016) 

 
5
  http://eur-lex.europa.eu/legal-  

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN (αλάθηεζε:10-1-

2016) 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/education-economic-growth/
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/growth-jobs_el
https://www.oecd.org/insights/38430453.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-%20%20content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-%20%20content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN
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πξνηχπσλ ζηαζεξψλ θαη κε ακθηζβεηνχκελσλ, φπσο ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο. Οη 

αηνκηθέο πνξείεο εγγξάθνληαη  ζε ζχλζεηα δίθηπα δξάζεσλ θαη ζε πεξίπινθεο 

δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγψλ, νη νπνίεο θαζίζηαληαη θνηλσληθά νξαηέο θαη αλαγλσξίζηκεο 

ζην βαζκφ πνπ ζηνηρεηνζεηνχληαη απφ αλαγλσξίζηκεο κνλάδεο γλψζεο θαη απφ 

κεηξήζηκεο κνλάδεο εκπεηξίαο. Απφ ηελ απιή καζεηεία ζηελ θαζνιηθά, νιηθά θαη 

αδηάιεηπηα παηδαγσγνχκελε θνηλσλία  απφ ηελ δηαπαηδαγσγεηηθή, αλζξσπνπιαζηηθή θαη 

εζνπνηφ παηδεία ηνπ παξειζφληνο, ζηελ εθπαίδεπζε πνπ δηαξθψο θαιείηαη λα γεθπξψζεη 

ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηηο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο 

εμειίμεηο  απφ ηελ αθαδεκατθή γλψζε,  ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Αξζξψλεηαη, επνκέλσο,  έλα άιιν είδνο Λφγνπ (Discourse), κε 

άιιεο αξρέο θαη πξνηεξαηφηεηεο, ξεηέο ή άξξεηεο, δηα ηνπ νπνίνπ ζπλαξζξψλεηαη ε λέα 

νληνινγία ησλ πξνηαγκάησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ θαη επηθαζνξίδεηαη ην λφεκα ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο. ην λέν απηφ ηνπίν ν εθπαηδεπηηθφο ξφινο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαζεσξνχληαη θαη εθ λένπ λνεκαηνδνηνχληαη σο ζέκαηα πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο ησλ εζληθψλ θαη ππεξεζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ (Sarakinioti & 

Tsatsaroni, 2015). Ζ κεηάβαζε απφ ην εθπαηδεπηηθφ ιεηηνχξγεκα ζην επάγγεικα, ε 

αλαδπφκελε λέα αληίιεςε γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο απηφ 

αλαζηνηρεηνζεηείηαη ζην λέν θνηλσληθν-ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο 

θπξηαξρίαο ησλ αγνξψλ (Hall & McGinity, 2015) σο «λένο επαγγεικαηηζκφο» [New 

Professionalism], «κεηαηνπίδεη» θαη ηα πεξηερφκελα ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

(Δθ. Δθ.) (αξαθηληψηε, 2012).  

ηελ Διιάδα νη ζρνιέο απφ ηηο νπνίεο απνθνηηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Β/ζκηαο, νη 

ιεγφκελεο «θαζεγεηηθέο ζρνιέο», δελ έρνπλ σο απνθιεηζηηθή ηδξπηηθή/θαηαζηαηηθή 

αξρή ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα νξγαλψλνληαη 

πάλσ ζε δχν ρξνληθά θαη ιεηηνπξγηθά παξάιιεινπο άμνλεο: ηελ έξεπλα θαη ηε 

δηδαζθαιία ησλ θνηηεηψλ. Φπζηθά, νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο ζρνιέο, φηαλ ηδξχζεθαλ, 

ιίγεο δεθαεηίεο κεηά ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ λενπαγνχο ειιεληθνχ θξάηνπο, ζπκπεξηέιαβαλ 

ζηηο ηδξπηηθέο αξρέο
6
 ηνπο θαη ηελ θαηάξηηζε θαζεγεηψλ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζα 

εξγάδνληαλ ζηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ελέηαμαλ ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ (Π..) κεκνλσκέλα καζήκαηα παηδαγσγηθψλ ή δηδαθηηθήο, αλ θαη θακία απ΄ 

απφ απηέο ηηο ζρνιέο δελ είρε νξγαλψζεη πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν λα ζηνρεχεη 

ακηγψο θαη απνθιεηζηηθά ζηε ζπγθξφηεζε παηδαγσγηθήο ή επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο 

εθπαηδεπηηθνχ, φπσο, αληηζέησο, ζπκβαίλεη κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ ξφιν ηελ  ηξνθνδφηεζε 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  κε εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 

2.θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα ζπκβάιεη ζην επξχηεξν δήηεκα ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Σαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο ζηελ Διιάδα ζήκεξα, 

εζηηάδνληαο ζε κία απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο, απηήλ πνπ αθνξά ζηε ζπγθξφηεζε ηεο  

Παηδαγσγηθήο Σαπηφηεηαο. 

ηφρνο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα απνηππψζεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ξχζκηζεο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο πνπ απηφ πξνβιέπεη, ζε ζπλάξηεζε κε 

                                                           
6
  http://noether.math.uoa.gr/to-tmema/istorika-stoikheia/istoria-tmematos (αλάθηεζε 30-5-2016) 

 

http://noether.math.uoa.gr/to-tmema/istorika-stoikheia/istoria-tmematos
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ην βαζκφ αληαπφθξηζεο/κεηαηφπηζεο ησλ Πξνγξακκάησλ Αξρηθψλ πνπδψλ (Π.Α..) 

ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ηα νπνία, θαηά βάζηλ, ηξνθνδνηνχλ ηε Β/ζκηα. Ζ 

δηεξεχλεζε απηή επηδηψθεη λα θαηαζηήζεη νξαηή ηελ αιιαγή (ηξνπή) απφ ηελ 

πξνεγνχκελε λνεκαηνδφηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο σο ιεηηνπξγήκαηνο θαη σο 

γλσζηαθήο δηακεζνιάβεζεο, ζηηο λέεο πβξηδηθέο εθπαηδεπηηθέο επαγγεικαηηθέο 

ηαπηφηεηεο. Δπηδηψθεηαη λα απνζαθεληζηνχλ νη δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο ησλ  ηαπηνηήησλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ Παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζή ηνπο σο πξφηαγκα ην 

νπνίν, ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, απνξξέεη, αθελφο, απφ ην επξχηεξν πιαίζην ησλ 

επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ λένπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ηεο 

επηηειεζηηθφηεηαο θαη, αθεηέξνπ, απφ ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο πνπ απνπεηξψληαη νη 

εζληθέο πνιηηηθέο. Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα ην θξίζηκν πεδίν γηα ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ 

αξρψλ ζηε ξχζκηζε ησλ ηαπηνηήησλ είλαη ε Παηδαγσγηθή θαη ε Γηδαθηηθή 

θαηάξηηζε/επάξθεηα, φρη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν.   

Δηδηθφηεξα, δηεξεπλάηαη ε εληνπηδφκελε αληίζηαζε/αδξάλεηα ηνπ φινπ 

ζπζηήκαηνο, φπσο απνηππψλεηαη ζην ελ πνιινίο αλαθφινπζν ησλ δηαδνρηθψλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ (Κεθ. 4) θαη ζην δεκφζην θξηηηθφ/επηθξηηηθφ ιφγν πνπ 

αξζξψζεθε ζρεηηθά κε ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Παηδαγσγηθήο θαη 

Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο (Π.Π.Γ.Δ.) ( Κεθ. 3). Σέινο, δηεξεπλάηαη ν βαζκφο πξνζαξκνγήο 

ησλ Π.Α. ησλ Α.Δ.Η., κε ηελ έληαμε ζε απηά καζεκάησλ, ηα νπνία ζηνηρεηνζεηνχλ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, δειαδή ησλ Παηδαγσγηθψλ, ηεο Δηδηθήο Γηδαθηηθήο θαη ηεο 

Γηδαθηηθήο Άζθεζεο (Κεθ. 5). 

 

3.Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

 

Σν επξχηεξν εξψηεκα, ην νπνίν ηίζεηαη ζην πιαίζην απηφ, είλαη  πψο 

δηακνξθψλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ππφ ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη πψο νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, 

εζληθέο, επξσπατθέο ή θαη ππεξεζληθέο ηελ επεξεάδνπλ, ζε πνηα θαηεχζπλζε θαη κε πνηεο 

ζπλέπεηεο. Ζ παξνχζα έξεπλα εζηίαζε ζηνλ εληνπηζκφ ελδερφκελεο «ηξνπήο»  ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ησλ A.Δ.Η. ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ παηδαγσγηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο θαη ζηελ θαηεχζπλζε ζπγθξφηεζεο 

παηδαγσγηθήο ηαπηφηεηαο, φρη δηεξεπλψληαο ζε βάζνο ην πεξηερφκελφ ηεο ή ηελ 

ηππνινγία ηεο
7
, αιιά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν απηή γίλεηαη νξαηή θαη κεηξήζηκε, ψζηε λα 

αλαγλσξίδεηαη, λα λνκηκνπνηείηαη θαη λα επαξθεί  σο ηέηνηα, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ . 

πγθεθξηκέλα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο είλαη ηα εμήο: 

1.α. Πνηεο είλαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο  πνπ 

αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο θαη 

εηδηθά ζηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ηνπο θαηάξηηζε απφ ην 1997, φηαλ 

ζεζκνζεηήζεθε ην Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο, έσο 

θαη ζήκεξα;  

  β. Πνηνη ηίηινη ζπνπδψλ ησλ Α.Δ.Η., πνηα εηδηθά πξνγξάκκαηα θαη πνηα Μ.Π.. 

εμαζθαιίδνπλ, ζχκθσλα κε ην λφκν, ηελ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα ησλ 

ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο; 

                                                           
7
 Φξπδάθε, 2015 (ζει. 239-354) 
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Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, κε ηηο αιιεπάιιειεο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη παιηλσδίεο πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ, νδήγεζε ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα: 

2. Πνηεο ήηαλ νη δπκψζεηο θαη νη αληηδξάζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, ζηα είθνζη απηά έηε (1997-2017) θαη πψο θαη γηαηί απηέο 

ζπλέηεηλαλ ζηελ κε-ξχζκηζε; 

Ζ ρανηηθφηεηα ηνπ πεδίνπ νδήγεζε ζην ηξίην επηκέξνπο εξεπλεηηθφ εξψηεκα: 

3. ε πνην βαζκφ αληαπνθξίζεθαλ ηα Α.Δ.Η. ζηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο  θαη 

εηδηθά ζην Ν.4186/2013, ψζηε λα πξνζαξκφζνπλ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη 

λα δηαζθαιίζνπλ ζηνπο απνθνίηνπο ηνπο Π.Γ.Δ. θαη, επνκέλσο, ζε πνην βαζκφ 

αλαδέρηεθαλ ηα Σκήκαηα ησλ Α.Δ.Η. ηελ επζχλε ηεο παηδαγσγηθήο ζπγθξφηεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο; 

 4. Γνκή ηεο εξγαζίαο. 

Σν Κεθάιαην 1, αξρηθά, αλαθέξεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ζηηο πξαθηηθέο θαη ζηηο αληηιήςεηο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, 

φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηνλ ξπζκηζηηθφ ιφγν ηνλ νπνίν απηή αξζξψλεη. ηε ζπλέρεηα, 

εθηίζεληαη  ηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, ζρεηηθά ηελ Δθπαίδεπζε 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, κε έκθαζε ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη  νη 

βαζηθέο έλλνηεο θαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ηηο νπνίεο πηνζέηεζε ε παξνχζα έξεπλα, 

γηα ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ.  

ην Κεθάιαην 2 πεξηγξάθεηαη θαη αηηηνινγείηαη ε κεζνδνινγία ε νπνία 

αθνινπζήζεθε, νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ 

εξεπλεηηθψλ ζθειψλ, φρη κε ηε ρξνληθή ζεηξά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, γηα ιφγνπο νη 

νπνίνη εθηίζεληαη ζηε Μεζνδνινγία. 

ην Κεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη ην πξψην ζθέινο ηεο έξεπλαο (ρξνληθά δεχηεξν), 

ην νπνίν αθνξά ζηηο ζέζεηο θαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο εθάζηνηε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Πνιηηείαο, ζρεηηθά κε ηελ 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο. Δπίζεο, πξνηάζζεηαη κηα 

ζχληνκε αθήγεζε γηα ηελ «πξντζηνξία» ηνπ δεηήκαηνο ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο, απφ ηηο απαξρέο ηνπ Νενειιεληθνχ θξάηνπο (1834) έσο 

ηε Μεηαπνιίηεπζε.  

ην Κεθάιαην 4 εθηίζεληαη ηα επξήκαηα ηνπ δεχηεξνπ ζθέινπο ηεο έξεπλαο. 

πγθεθξηκέλα εθηίζεληαη: α. φιεο νη Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε ε 

Διιεληθή Πνιηηεία απφ ην 1997 έσο θαη ην 2017, γηα ηελ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή 

Δπάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο, β. νη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη 

ζπνπδψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ Π.Γ.Δ. θαη, ηέινο, γ. ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο 

ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο, ηα νπνία νξγαλψζεθαλ απφ ηα Α.Δ.Η. γηα 

ην ζθνπφ απηφ.   

ην Κεθάιαην 5 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζθέινπο,  ην νπνίν απνηππψλεη θαη δηεξεπλά, θαηά ην δηάζηεκα 2015-2017, ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ Α.Δ.Η., ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο  
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Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο θαηά ηηο 

Αξρηθέο πνπδέο. 

 Ζ παξνχζα εξγαζία θιείλεη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ πκπεξαζκάησλ θαη ηε 

Βηβιηνγξαθία. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ 

ΔΡΔΤΝΑ   

 

Κεθάιαην 1. Δθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Β/ζκηαο: Δπξσπατθέο 

πνιηηηθέο. Θεσξεηηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο. 

 

ην θεθάιαην απηφ θαη ζε ζπλέρεηα φζσλ ζεκεηψζεθαλ ζηελ εηζαγσγή γηα ηε 

ζέζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην λέν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. θαη ζην πψο κε ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

ζηνηρεηνζεηνχλ, αληηζηνίρσο, ην αλακελφκελν  πξφηππν εθπαηδεπηηθνχ, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγηθή ζπλάθεηα κε απηέο. Ζ εθθίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ απφ απηφ ην 

ζέκα θξίλεηαη ζθφπηκε, θαζψο νη Δπξσπατθέο Δθπαηδεπηηθέο Πνιηηηθέο (Δ.Δ.Π.) 

δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηψλνληαη νη Δζληθέο Δθπαηδεπηηθέο 

Πνιηηηθέο. Σα πξνγξακκαηηθά θείκελα ηεο Δ.Δ.Π., αξζξψλνληαο ηζρπξφ ξπζκηζηηθφ 

Λφγν, εηζάγνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ κειψλ, αληηζηνίρσο, 

ζπληαθηηθέο αξρέο, γξακκαηηθή θαη ιεμηιφγην, ηξνθνδνηνχλ αληί-ινγν θαη λέν ιφγν πεξί 

απηέο, ν νπνίνο είλαη βαζηά πνιηηηθφο θαη θνηλσληθνπνηεηηθφο.  

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη αξρέο ηεο ζεσξεηηθήο ηεθκεξίσζεο κέζα απφ 

ηηο νπνίεο δηακνξθψζεθε θαη αλαπηχρζεθε ε πξνβιεκαηηθή ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ηα 

βαζηθά ζέκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο αλαθνξηθά κε ηελ παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε εζηίαζε ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε.   

 

1.1. Δθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ.: πεγέο ηνπ ξπζκηζηηθνύ ιόγνπ γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ.   

Ζ Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  είλαη έλα απφ ηα θεληξηθά δεηήκαηα ζηα 

νπνία ηνπνζεηνχληαη νη Δθπαηδεπηηθέο Πνιηηηθέο, θαζψο νπνηαδήπνηε αιιαγή/ηξνπή 

ηνπο πξνυπνζέηεη ηελ δηακεζνιάβεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχληαη 

έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηεο 

(Eurydice
8
, 2008   Οηθνλνκίδεο, 2011  Νηθνιάνπ, 2011). Πνιιέο θνξέο έρνπλ επηθξηζεί 

σο νη θαηεμνρήλ ππεχζπλνη γηα ηηο απνηπρίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ελψ ζε 

άιιεο πξνζεγγίζεηο αληηκεησπίδνληαη σο νη θνξείο εθείλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ ζα 

πεξηνξίζνπλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη δηαθξίζεηο (Young, 1998  Bourdieu, 2013) ή 

ζα πεηξακαηηζηνχλ ζε λέεο πξαθηηθέο θαη κεζνδνινγίεο γηα έλα ζχγρξνλν, 

απνηειεζκαηηθφ θαη «έμππλν ζρνιείν» (Fullan, 1993  Unesco, 1996  Μπαγάθεο, 2002, 

2005, 2011, 2016  Μπαγάθεο, Γεκεξηδή & ηακάηεο, 2007  Μπαγάθεο & MacBeath, 

2008 ).   

Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. κε ηξφπν ξεηφ ζεσξνχλ θαζνξηζηηθφ θαη 

θεληξηθφ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε θάζε έθθαλζε θαη πηπρή ηεο Δθπαίδεπζεο. Κάζε 

ζηνρνζεζία ή κεηαξξχζκηζε ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. 

ζπλππνινγίδεη ηνλ πνιχπιεπξν θαη πνιπδχλακν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη πξνρσξεί ζε 

                                                           
8
  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/094EL.pdf 

    (αλάθηεζε:  20-11-2016) 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/094EL.pdf
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ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπ θαη ζηα πξνζφληα ηα νπνία πξέπεη λα 

ζπγθεληξψλεη (Eurydice, 2003, 2008). 

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. είλαη ζπλπθαζκέλε φρη κφλν κε ηελ 

ζπκπεξίιεςε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ ησλ ρσξψλ-κειψλ, αιιά θαη 

κε ηε ζέζε ηεο κέζα ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο, ηεο 

Οηθνλνκίαο, ησλ Αγνξψλ. Αληίζηνηρα, ε πξφθιεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Δ.Δ. δελ 

είλαη κφλνλ ε ζπγθξφηεζε κηαο ηαπηφηεηαο ζπλεθηηθήο θαη αλαγλσξίζηκεο απφ ηα κέιε 

ηεο, ζην πιαίζην ηεο θνηλήο επξσπατθήο θνπιηνχξαο   είλαη θαη ε αληαπφθξηζή ηεο ζε 

έλα αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζπλδηακνξθψλεηαη  απφ παξαδνζηαθά 

θέληξα νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη απφ αλαδπφκελα πεξηθεξεηαθά θξαηηθά 

κνξθψκαηα θαη λέεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο, ζηνλ ξεπζηφ θαη ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελν 

θφζκν ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο (Welch, 2001). Σν δηαθχβεπκα, καθξνζθνπηθά, είλαη ε 

ίδηα ε χπαξμε θαη ε ηαπηφηεηα ηεο Δ.Δ. - ή ηνπιάρηζηνλ, έηζη ηίζεηαη θαη 

πξνζιακβάλεηαη απφ ηα επίζεκα φξγαλά ηεο. Χζηφζν, ε εκπεδσκέλε ζηε ζπλείδεζε ησλ 

επξσπαίσλ πνιηηψλ πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξφηεηα θαη αμία  ηεο παξάδνζεο ηεο Δπξψπεο 

θαίλεηαη αλίζρπξε, ζπγθξηλφκελε κε ηελ ηζρχ ησλ αγνξψλ θαη  ηνπ  ρσξίο εληνπηφηεηα 

άπινπ θεθαιαίνπ ή κε ηελ ηαρχηαηε θαηίζρπζε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ.  

Ζ Δ.Δ. κε ζεηξά απνθάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ
9
 δειψλεη απνθαζηζκέλε λα κελ 

αγλνήζεη ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ζεσξεί πσο, γηα λα παξακείλεη ππνινγίζηκνο 

παξάγνληαο ζ‟ απηφλ ηνλ ζθιεξφ αληαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα επαλαλνεκαηνδνηήζεη  ηελ 

ίδηα ηελ ηαπηφηεηά ηεο θαη λα ζηξαθεί ζε κηα ξεαιηζηηθή (πξαγκαηηζηηθή, θαη‟ άιινπο 

(Μαπξνγηψξγνο, 2016)) πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηνρνζεζία. Μεηαζρεκαηίδεηαη, 

πηνζεηψληαο κε ηελ πνιηηηθή ηεο, ηδενινγηθά ή νηθνλνκηθά θηιειεχζεξα ζρήκαηα, ηα 

νπνία, νχησο ή άιισο, έρνπλ παξαρζεί απφ ηα ζπιάρλα ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο. Σα 

ζεκειηψδε θείκελα ηεο Δ.Δ. δείρλνπλ αθξηβψο απηφ: φηη είλαη πξφζπκε λα ραξάμεη λέεο 

αμηαθέο ζπληεηαγκέλεο θαη λένπο θψδηθεο (Νηθνιάνπ, 2011), λα  ζεζπίζεη λέεο πνιηηηθέο 

θαη πξαθηηθέο, γηα λα δηεθδηθήζεη ηε ζέζε ηεο ζην λέν απηφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

θαη κε ηνπο φξνπο πνπ απηφ ζέηεη
10

. 

Οη δνκηθνί άμνλεο απηήο ηεο πνιηηηθήο ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο εθθξάδνληαη 

απφ ηε Γηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα (19-6-1999) θαη ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο (2000). 

ην πιαίζην απηφ ην Work Programme «Education and Training 2010» ηεο ηξαηεγηθήο 

ηεο Ληζαβφλαο, ην Tuning Project (2000), νη απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

(ηδηαηηέξσο  ησλ εηψλ 2007 έσο 2013), ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο ηνθρφικεο θαη ηεο 

Βαξθειψλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο θαη εμεηδηθεπκέλεο απνθάζεηο, 

ζεκαηνδνηνχλ ηελ γεληθφηεξε θηινζνθία θαη ζηνρνζεζία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

ηεο Δ.Δ.  θαη  ηηο ζέζεηο ηεο γηα, επηκέξνπο κελ, θνκβηθά δε, δεηήκαηα, φπσο ε Αλψηαηε 

Δθπαίδεπζε θαη ε Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ (Νηθνιάνπ, 2011  Παζηάο, 2011 ).    

Αλ νη πνιηηηθέο απηέο πξέπεη λα ζπλνςηζηνχλ ζε ιίγεο κφλν θξάζεηο, ε πιένλ 

πεξηεθηηθή θαη ζαθήο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο Δ.Δ. είλαη  ε θξάζε πνπ έρεη αλαπαξαρζεί 

φζν θακηά άιιε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία: « [λα γίλεη ε Δπξψπε έσο ην 2010] ε 

                                                           
9   http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos13/033-042.pdf (αλάθηεζε: 

20/11/2016) 
10  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN (αλάθηεζε: 

20/11/2016) 
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αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε νηθνλνκία ηεο γλψζεο αλά ηελ πθήιην, ηθαλή γηα 

βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε 

κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή
11

» (Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο, 2000: §5). 

Γεθαπέληε ρξφληα αξγφηεξα (2015), ε ζηνρνζεζία ηεο Δ.Δ. παξακέλεη ζηαζεξή: «ε 

Δπξψπε πξέπεη λα αληηκεησπίζεη καθξνπξφζεζκεο πξνθιήζεηο, φπσο ε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, ε πξνζαξκνγή ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη ν αληαγσληζκφο ζηελ παγθφζκηα, 

βαζηζκέλε ζηε γλψζε, νηθνλνκία
12

».  

Ζ θηινζνθία πίζσ απφ απηήλ ηελ θεληξνζέηεζε ηεο Γλψζεο  έρεη επηθξηζεί σο 

ξεηά εξγαιεηαθή, ζην βαζκφ πνπ ε γλψζε  ζπλδέεηαη (αμηνινγείηαη, κάιινλ) κε ηελ 

επηθξάηεζε ηεο Δ.Δ. ζην δηεζλέο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, βέβαηα, νη 

πνηθίιεο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. επηζεκαίλνπλ φηη ε Δπξψπε ηεο Γλψζεο 

ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλψλ αμηψλ ησλ ιαψλ ηεο θαη ζηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή 

ζηε κφξθσζε, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ελνπνίεζεο ησλ δνκψλ παξαγσγήο θαη 

δηάρπζεο ηνπ Πνιηηηζκνχ  θαη ηεο Γλψζεο (ηακέινο, 2002). 

 Ο γεληθφηεξνο απηφο ζηφρνο επηκεξίδεηαη ζε εηδηθφηεξνπο: νη ρψξεο ηεο Δ.Δ. λα 

πξνσζήζνπλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ηνλ ςεθηαθφ εγγξακκαηηζκφ, λα γίλεη ζπλείδεζε 

ζηνπο πνιίηεο ηεο Δ.Δ. φηη ζηελ θνηλσλία ηεο Γλψζεο ε κάζεζε σο δηαδηθαζία αηνκηθήο 

επζχλεο, (θαζψο ην θξάηνο, φπνπ θαη φζν κπνξεί, απνζχξεηαη ( Ozga et al., 2011)) είλαη 

δηα βίνπ, φηη ε θαηάξηηζε είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ εξγαζία ζηελ θνηλσλία ηεο Γλψζεο 

θαη, ηέινο, λα πξνσζεζεί απφ φια ηα θξάηε κέιε ε  έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία (Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο, 2000). Ζ ζηνρνζεζία απηή ζπρλά ζπλνςίδεηαη σο «ηξίγσλν 

ηεο Γλψζεο: εθπαίδεπζε, έξεπλα, θαηλνηνκία» (Παζηάο, 2011). Σν Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηεο ηνθρφικεο ζηελ θαηεχζπλζε απηή ζέηεη σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν: «[ηε] 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηελ Δ.Δ., ππφ ηελ πξννπηηθή ησλ λέσλ απαηηήζεσλ ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο 

θαη ησλ κεηαβαιιφκελσλ πξνηχπσλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο
13

». 

 Ζ Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληα (1999) είρε ζέζεη, έλα ρξφλν λσξίηεξα απφ ηε 

ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο, σο ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη ε Δ.Δ. ηηο αλαγθαίεο ζεζκηθέο 

πξνυπνζέζεηο θαη δνκέο, ψζηε ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ησλ ρσξψλ –κειψλ 

ηεο λα ζπγθξνηήζνπλ έλα εληαίν Δπξσπατθφ Υψξν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (European 

Higher Education  Area/ EHEA). Ο ρξνληθφο νξίδνληαο γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο 

πνιηηηθήο ήηαλ, επίζεο, ην 2010. Κεληξηθφο ζηφρνο, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ( Αζδεξάθε, 2008).  

ην πιαίζην απηφ ρξεηαδφηαλ κηα δηαδηθαζία θαη κηα επεμεξγαζκέλε ad hoc 

κεζνδνινγία ζπληνληζκνχ θαη ζχλδεζεο ησλ επξσπατθψλ Α.Δ.Η. θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

Δ.Δ. γη‟ απηά.  Σν Tuning
14

 (2001) σο πξφγξακκα απνζθνπνχζε αθξηβψο ζηε ζχλδεζε 

ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ πνπ είρε ζέζεη ε  Δ.Δ. γηα  ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε θαη γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε (Υνπξδάθεο, Κακέθεο & Παπαδάθεο, 2011) . 

                                                           
11

  http://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1001.html (αλάθηεζε: 20/11/2016). 
12

  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN (αλάθηεζε: 

20/11/2016). 
13

  Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, 31-1-2001: Οη ζπγθεθξηκέλνη κειινληηθνί ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ[COM(2001) 59 ηειηθφ, έγγξ. 5688/01, EDUC 20] (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0059&from=EL) 

(αλάθηεζε: 20/11/2016). 
14

   http://www.unideusto.org/tuningeu/ (αλάθηεζε: 20/11/2016). 

 

http://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1001.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0059&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0059&from=EL
http://www.unideusto.org/tuningeu/


32 
 

πγθεθξηκέλα, επηδηψθεηαη λα γίλεη εθηθηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ, ψζηε λα ζπλδέεηαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ κε ηε ζηνρνζεζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Δπίζεο, επηδηψθεηαη λα πηνζεηεζνχλ λέεο κεζνδνινγίεο 

δφκεζεο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, λα ζεζπηζηνχλ δηαδηθαζίεο πνπ λα επλννχλ ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηηο αληαιιαγέο πφξσλ κε ηελ νηθνδφκεζε ελφο θνηλνχ θψδηθα κεηαμχ 

ησλ ηδξπκάησλ, κε ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη κε ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ηίηισλ 

ζπνπδψλ
15

. 

Σν 2002 κε Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε, ε Δθπαίδεπζε 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ κπαίλεη ππνρξεσηηθά ζηελ αηδέληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ 

φισλ ησλ ρσξψλ-κειψλ θαη γίλεηαη, πιένλ, εκθαηηθά ιφγνο γηα «δηδαθηηθέο 

δεμηφηεηεο
16

», ηηο νπνίεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί σο επαγγεικαηίεο (Παζηάο, 

2011).  

ηε ζπλέρεηα, ζηηο εθζέζεηο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο απφ ην 2004 έσο 

θαη ην 2015, νη δηαπηζηψζεηο θαη νη πξνηάζεηο ησλ νξγάλσλ απηψλ επαλέξρνληαη ζηελ 

αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ 

αλαγθαηφηεηα λα θαζηεξσζεί απφ φιεο ηηο ρψξεο εηζαγσγηθή θαη ζπλερήο επηκφξθσζε 

ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Μηα ηέηνηα ζηνρνζεζία είλαη θαλεξφ φηη 

αλαπφθεπθηα εκπιέθεη κε λένπο ηξφπνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη πξνυπνζέηεη ηε 

βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζήο ηνπο εηζάγνληαο, ηαπηφρξνλα, έλα λέν 

Λφγν.  Θα πξέπεη 1
νλ

, λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο, 2
νλ

, λα έρνπλ αλαπηχμεη 

δεμηφηεηεο, νη νπνίεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, 3
νλ

, λα 

έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε αξρηθή εθπαίδεπζε θαη λα επηκνξθψλνληαη θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ βίνπ ηνπο. 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα δνζεί ε 

απαηηνχκελε πξνζνρή ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηνλ ηξφπν  κε 

ηνλ νπνίν ζηνηρεηνζεηνχλ  ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο:  

Πνιιά θξάηε κέιε αλαθέξνπλ φηη εθαξκφδνπλ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνλίδνπλ φηη ε αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ε ζπλερήο 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ […] ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ 

επηδησθφκελν ζηφρν θαη λα αθνξνχλ ζπγρξφλσο ηελ χιε, ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο 

θαη ηηο πξαθηηθέο. Απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ε εμαζθάιηζε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, 

εθνδηαζκέλνπ κε ηζρπξέο παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, βαζηζκέλεο ζε 

αμηφπηζηε έξεπλα θαη πξαθηηθή. Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν, ψζηε 

λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ην 

δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη γεσγξαθηθφ ηνπο ππφβαζξν, λα 

πξνιακβάλεη ηελ πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί θαηλνηφκεο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη εξγαιεία Σ.Π.Δ. κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ελψ 

                                                           
15

   ECTS: χζηεκα Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ 
16

  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145EL.pdf 
(αλάθηεζε: 20/11/2016). 
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ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππνζηήξημε θαηά ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ ζηελ 

αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2015)
17

. 

Ζ Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, φπσο νξίδεη ην επξσπατθφ πιαίζην γηα ηα 

πξνζφληα ηνπο, είλαη απαξαίηεηα παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ, ζπλδπάδεη επηζηεκνληθή 

γλψζε, παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε (Ρνπζάθεο, 2011). Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη 

λα δηαζέηεη πνηθίια εθφδηα: Να γλσξίδεη μέλεο γιψζζεο, λα ρξεζηκνπνηεί 

απνηειεζκαηηθά ηηο Σερλνινγίεο, λα είλαη αλνηρηφο ζηνλ επηθνηλσλία κε άιινπο 

πνιηηηζκνχο, λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηελ πνιππνιηηηζκηθή ζχλζεζε ησλ ζρνιείσλ, λα 

ζέβεηαη θαη λα εκπλέεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ην ζεβαζκφ γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα, λα 

θαηέρεη ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα  αληαπνθξίλεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο κεξίδαο 

ησλ καζεηψλ ηνπ. Σν εχξνο ησλ ηθαλνηήησλ, εθηφο απφ ηα δεηήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, πεξηιακβάλεη έλαλ επξχηεξν δεχηεξν θχθιν πνπ 

αθνξά ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ νξγάλσζή ηεο, ζηηο ζρέζεηο κε ηηο 

νκάδεο αλαθνξάο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. ηνλ ηξίην νκφθεληξν θχθιν εληάζζνληαη 

δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ επξχηεξα δεηήκαηα, φπσο ε θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ, ε εξεπλεηηθή ηθαλφηεηα, ε ζεσξεηηθή ζπγθξφηεζε γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

δεηήκαηα θαη γηα ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηηο αμίεο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε (European Commission, 2007α, 2008). Σέινο, ε Δθ.Δθ πξέπεη λα θαιιηεξγεί ηελ 

ηθαλφηεηα απηνπαξαηήξεζεο θαη απηνθξηηηθήο, ηερληθέο θαη κεζφδνπο απην-

αμηνιφγεζεο, ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα ηνπνζεηεί θαη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζην πιαίζην ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξάζεο ηνπ, ηφζν σο ππνθείκελν, φζν θαη σο αληη-θείκελν (απην-) 

παξαηήξεζεο θαη (απην-)δηαπαηδαγψγεζεο. πσο πξνθχπηεη απφ ηε γιψζζα ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Δ.Δ.,  ε  Δθ.Δθ., γηα λα αληαπνθξηζεί ζηνπο ζηφρνπο ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

Δ.Δ., πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ (competence-

based) (European Commission, 2010) θαη αθεηέξνπ ζηε απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

γλψζεσλ.  

Οη πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. σζνχλ ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα απφ ηα νπνία απνθνηηνχλ 

εθπαηδεπηηθνί λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηα Π.. ηνπο κε αιιαγέο ζηε δνκή, ζηα 

πεξηερφκελα, ζην βαζκφ απηνλνκίαο, ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ην 

Λφγν ησλ λέσλ πνιηηηθψλ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε απνηειέζκαηα, πνηφηεηα, ηθαλφηεηεο 

θαη δεμηφηεηεο, θαηάξηηζε. Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην 

Λφγν ηεο Δ.Δ. δελ ζπλδέεηαη απιψο κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, αιιά θαη κε  ηε 

ζηαδηνδξνκία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δθηφο απφ ηελ άξξεθηε θαη 

ξεηή ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κε ηελ νηθνλνκία 

θαη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε εθπαίδεπζε θαη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

αλακεηξεζνχλ κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνζθχγσλ, ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ηηο κεηνλφηεηεο, ηελ εμαζθάιηζε ησλ παηδεπηηθψλ πξνυπνζέζεσλ 

γηα αηνκηθή απηνπξαγκάησζε. Δπίζεο, ε αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ γλσζηηθνχ απνθιεηζκνχ γηα 

ηηο επάισηεο νκάδεο, γηα ηε δηα βίνπ πξνζαξκνγή φισλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο 

εθάζηνηε εμειίμεηο ησλ Σ.Π.Δ., γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ 

ζπνπδψλ θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζ‟ απηέο ησλ γπλαηθψλ.  

                                                           
17  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN (αλάθηεζε: 

25/11/2016). 
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ην πιαίζην ηνπ λένπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ ηεο Δ.Δ. «Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

2020» ε νηθνλνκία ηεο Γλψζεο πξνυπνζέηεη δεμηφηεηεο θαη ζπλερή αλαλέσζή ηνπο  «Η 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίαο θαη αγνξάο εξγαζίαο, βειηηψλνληαο ηηο δεμηφηεηεο θαη ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην ηεο Δπξψπεο θαη εληζρχνληαο ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε […]. Οη επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν θεθάιαην είλαη ρξήκαηα πνπ δελ πάλε 

ρακέλα.» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2015)
 18

.  

Ζ ζχλδεζε, επνκέλσο, ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, αθελφο, θαη ηεο κάζεζεο κε ην επξχηεξν αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, αθεηέξνπ, ζέηεη  ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζην θέληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, θαζψο ζπληζηά θαη ν ίδηνο 

κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (Neave, 1998) θαη, κάιηζηα, ζην ξφιν ελφο θξίζηκνπ 

παξάγνληα ηεο παξαγσγήο ηνπ.  

 

1.2. Δλλνηνινγηθέο νξηνζεηήζεηο θαη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο. 

1.2.1. Καηαζθεπάδνληαο ηελ Σαπηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ: Σαπηόηεηεο Λόγνπ θαη 

Ννήκαηνο. 

 

Ζ ηαπηφηεηα, αηνκηθή, ππνθεηκεληθή, θνηλσληθή  είλαη αληηθείκελν ηεο 

Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο  θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο  θαη έρεη πξνζεγγηζηεί απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Ζ πνηθηιία ησλ πξνζεγγίζεσλ αλαδεηθλχεη  φηη ε ηαπηφηεηα είλαη 

κηα έλλνηα δπλακηθή θαη φρη ζηαηηθή, φηη δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην πιαίζην θαη ηηο 

ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ζπγθξνηείηαη θαη φηη γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα ζχλζεζε ππφ 

δηακφξθσζε θαη εμέιημε.  

Ζ ηαπηφηεηα δηαθξίλεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνλ νπνίν πηνζεηεί ην 

ππνθείκελν, θαζψο ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

πξνζδνθίεο θαη ζηηο αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξέο  πνπ εγείξνπλ ε θνηλσλία ή ην πιαίζην 

δξάζεο θαη νη νκάδεο αλαθνξάο ηνπ ππνθεηκέλνπ (Hughes & Kroehler, 2014). Ζ 

ηαπηφηεηα είλαη πεξηζζφηεξν ε αηνκηθή /ππνθεηκεληθή νπηηθή πνπ έρεη ην ίδην ην άηνκν 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, γηα ην πψο λνεκαηνδνηεί ηνπο ξφινπο πνπ πηνζεηεί θαη αλαδέρεηαη, 

πψο νξίδεη θαη νξηνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην δξάζεο. Ζ ηαπηφηεηα ξφινπ είλαη ν φξνο πνπ καο επηηξέπεη λα δηαθξίλνπκε ηε 

δπλακηθή δηάζηαζε ηεο ηαπηφηεηαο, ην πψο, δειαδή, νη παγησκέλεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

θνηλσληθνχ ξφινπ αλα-λνεκαηνδνηνχληαη απφ ην ππνθείκελν θαη πψο ε αιιειεπίδξαζή 

ηνπ κέζα ζην πιαίζην νξηνζεηεί θαη δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ 

ιεηηνπξγεί.  Μηα αθφκε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ θνηλσληθνχ ξφινπ θαη ηαπηφηεηαο 

ξφινπ είλαη πσο ν θνηλσληθφο ξφινο κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαη κε πνζνηηθά ζηνηρεία, ελψ 

ε ηαπηφηεηα έρεη έληνλα απηναλαθνξηθή/ππνθεηκεληθή δηάζηαζε θαη  ζεκαζία, θαζψο 

αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο απηναληίιεςεο. Γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ φξν ηεο κεηαλεσηεξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ηαπηφηεηαο, ζα ιέγακε 

φηη είλαη κηα δηαινγηθή ηαπηφηεηα, θαζψο ζπγθξνηείηαη κέζα ζε πιαίζηα λνήκαηνο, εληφο 

ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία ηεο πξνυπνζέηεη ζπγθξνηεκέλνπο, ελεξγνχο θαη θνηλφρξεζηνπο 

θψδηθεο θαη, επνκέλσο,  άξζξσζε ιφγσλ (discourses), ηνπο νπνίνπο ην ππνθείκελν 

                                                           
18

   http://eur-lex.europa.eu/legal-
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN


35 
 

κπνξεί λα αθνκνηψλεη, λα πξαγκαηεχεηαη θαη λα δηαπξαγκαηεχεηαη (Foucault, 1987α, 

1987β, 1989, 1991, 2013). Σν ππνθείκελν δηαιέγεηαη ζην πιαίζην δηππνθεηκεληθψλ θαη  

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ επηδξάζεσλ, αιιειεπηδξά θαη  δηαπξαγκαηεχεηαη ην λφεκα θαη 

ην πεξηερφκελν ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αληαπνθξίζεψλ ηνπ ζ΄ απηέο. Τπ‟ απηήλ ηελ 

έλλνηα ε ηαπηφηεηα δηακνξθψλεηαη κέζα ζε Κνηλφηεηεο Ννήκαηνο.  

Ζ εθπαίδεπζε σο πιαίζην λνήκαηνο ζηελ επξεία έλλνηά ηεο (καθξνεπίπεδν) 

αθνξά ζε εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, ζε πνιηηηθέο επηινγέο θαη λνεκαηνδνηήζεηο, ζε 

νηθνλνκηθέο θαη ηαμηθέο επηηειέζεηο, ζε ηδενινγηθή θαη πνιηηηζκηθή γέλεζε  θαη 

αλαπαξαγσγή, ζε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ ηαπηνηήησλ. ην κεζν-επίπεδν 

ε εθπαίδεπζε αθνξά ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, εληφο ηεο νπνίαο ν εθπαηδεπηηθφο δξα θαη 

δηακνξθψλεη ηελ θαζεκεξηλή δξάζε ηνπ, «πινπνηψληαο» ηηο αξρέο πνπ έρνπλ πξννξηζηεί, 

έρνπλ ζεζπηζηεί θαη έρνπλ  λνκνζεηεζεί ζην καθξνεπίπεδν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν. 

ην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ην ππνθείκελν λνεκαηνδνηεί θαη πινπνηεί ηνλ ξφιν  

ηνπ κε δηαιεθηηθφ ηξφπν, δηαιεγφκελν κε ξεηέο ή άξξεηεο αξρέο θαη ζεκαζίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηε ζέζε ηνπ θαη ζην ξφιν ηνπ, κε αληηθαηηθέο, αξθεηέο θνξέο, πξνζδνθίεο απ‟ 

απηφλ, είηε ζπλεηδεηά είηε αλεπίγλσζηα, θαη ηειεί ζε κηα δηαδηθαζία αλαζηνραζηηθνχ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Δθφζνλ απνδέρεηαη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηνπ 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, ε ηαπηφηεηα είλαη αλαγλσξίζηκε απφ απηφ. Θα κπνξνχζακε, π.ρ.,  

λα θαληαζηνχκε έλαλ  εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο θηλείηαη ζε γλσζηηθά πεδία εθηφο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ή πνπ πηνζεηεί ηερληθέο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο αμίεο 

πνπ δελ είλαη θνηλφρξεζηεο κέζα ζηελ Κνηλφηεηα Ννήκαηνο εληφο ηεο νπνίαο ελεξγεί. Ο 

εθπαηδεπηηθφο απηφο έρεη ηαπηφηεηα, αιιά δελ έρεη αλαδερηεί ηνλ ξφιν, φπσο απηφο 

λνείηαη θαη ζεκαζηνδνηείηαη απφ ην ζρνιηθφ πιαίζην. Ζ ελδερφκελε «πεξηζσξηνπνίεζή» 

ηνπ δελ αλαηξεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. πλήζσο, βέβαηα, ν εθπαηδεπηηθφο επηδηψθεη ηελ 

εμηζνξξφπεζε ηνπ ζπιινγηθνχ λνήκαηνο κε ηηο πξνζσπηθέο/ππνθεηκεληθέο 

λνεκαηνδνηήζεηο.  

‟ απηφ ην πεδίν ηνκήο θαη έληαζεο  ε επηζηεκνληθή ηνπ ζπγθξφηεζε ζε ζέκαηα 

θαη δεηήκαηα ξφινπ, ηαπηφηεηαο, πιαηζίνπ, ε επίγλσζε φηη ζηηο κεηαλεσηεξηθέο 

θνηλσλίεο ε εθπαίδεπζε σο πνιχζθνπνο ζεζκφο (Σζανχζεο, 1984) επηηειεί πνηθίιεο 

ιεηηνπξγίεο, ξεηά ή άξξεηα, φπσο θαη ε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζή ηνπ, 

ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ κε φξνπο γλψζεο, επίγλσζεο θαη 

απηνλνκίαο. Ζ βαζηθή/αξρηθή επηζηεκνληθή εηδίθεπζε, ε νπνία νινθιεξψλεηαη πεξί ηα 

22 έηε ηεο ειηθίαο ηνπ, δελ  επαξθεί, ψζηε λα απνθηήζεη επνπηεία  ηνπ ζχλζεηνπ πεδίνπ 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα κπνξεί λα ζηεξίδεη κε επηζηεκνληθή επίγλσζε ηηο επηινγέο ηνπ, 

νη νπνίεο αθνξνχλ ζηηο πνιππνίθηιεο εθθάλζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ. Δπνκέλσο, θάζε 

ζηνρνζεζία πνπ αθνξά ζηελ ηαπηφηεηα ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο παξαδνρέο:  

1. Ζ ηαπηφηεηα δηακνξθψλεηαη εμειηθηηθά θαη αιιειεπηδξαζηηθά κέζα ζε πιαίζηα 

λνήκαηνο θαη δελ είλαη κία θαη κνλαδηθή.  

2. Οη αξρηθέο ζπνπδέο πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίγλσζε φηη ε δηακφξθσζε 

ηεο ηαπηφηεηαο είλαη κηα ζπλερήο δηαπξαγκάηεπζε. 

 3. Ζ αξρηθή θαη ε ζπλερήο/δηα βίνπ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζε δεηήκαηα πέξαλ 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη  πξνυπφζεζε, ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα αλαπηχζζεη 

θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη αλαζηνραζκφ (Μαπξνγηψξγνο, 2011) ζε κηα νιηζηηθή ζχιιεςε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

Αλ επηθεληξσζνχκε ζην επξχηεξν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν κέζα ζην 

νπνίν θάζε είδνπο επαγγεικαηηθή  ηαπηφηεηα δηακνξθψλεηαη, είηε νκνηνζηαηηθά είηε 

θξηηηθά θαη ζηνραζηηθά, δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε ηε δχλακε ηνπ θνηλσληθν-
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πνιηηηζκηθνχ παξάγνληα, έηζη φπσο αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο λέαο 

θνηλσληνινγίαο (Young,1971). Τπ‟ απηήλ ηελ έλλνηα, ε ηαπηφηεηα δνκείηαη απφ ηηο 

πξψηεο χιεο ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ θαη κπνξνχκε, επνκέλσο, λα 

εληνπίζνπκε/αλαγλσξίζνπκε ζηε ζπγθξφηεζε θαη ηε δφκεζή ηεο ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο 

θαη ηηο ζεκειηαθέο αξρέο ηεο ππεξδνκήο(/επνηθνδνκήκαηνο). Έλα βήκα πην πέξα, ε 

εξκελεπηηθή απηή πξνζέγγηζε δηαβάδεη πίζσ απφ ηηο αηνκηθέο επηινγέο (εθπαηδεπηηθψλ 

θαη εθπαηδεπνκέλσλ) ηνλ ηδενινγηθφ έιεγρν πνπ αζθεί ην θξάηνο σο θχξηνο θνξέαο ηεο 

εμνπζίαο, ηδηαίηεξα κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ εθπαίδεπζε είλαη ν θχξηνο 

κεραληζκφο αλαπαξαγσγήο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο (Althusser, 1983) (ή/θαη ησλ 

θπξίαξρσλ ιφγσλ (Bernstein,1991)), θαη νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο αλαπαξάγνπλ θαη 

εμππεξεηνχλ ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα θαη ηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

θεθαιαίνπ (Bourdieu, 1966, 2013  Bourdieu & Passeron, 1993  Μνπδέιεο, 2010), ηηο 

ηαμηθέο ζηξσκαηψζεηο θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ησλ αγνξψλ (Bernstein,1991  Ball &Goodson, 1985  

Vygotsky,1978   Gewirtz & Cribb, 2011).  

Χζηφζν, ε ηζρπξή επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ φξσλ δελ θαζηζηά απαξαίηεηα ην 

ππνθείκελν αλίθαλν λα ζθεθηεί ή θαη λα δηαθνξνπνηεζεί, νχηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

κεραληθφ δηακεζνιαβεηή θαη αγσγφ ηνπ θνηλσληθνχ ζην ππφ δηακφξθσζε ππνθείκελν, 

ην καζεηή. Οη κεηαλεσηεξηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, 

απνδίδνπλ ζην ππνθείκελν ηε δπλαηφηεηα λα δηαιερζεί κε ηηο λφξκεο θαη ηηο πνιηηηθέο, 

αθφκα θαη φηαλ απηφο ν δηάινγνο απνβαίλεη επηζθαιήο κέζα ζηε ξεπζηφηεηα ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Δπνκέλσο, αλαγλσξίδεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  ε 

αθππληζηηθή ηεο ηζρχο, ηζρχο πνπ επαλαθέξεη ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηελ 

αλζξσπνπιαζηηθή θαη ηελ θνηλσληθή-κεηαζρεκαηηζηηθή ηνπ αμία (Freire, 1970  

Bernstein, 1971), «απφ- παζεηηθνπνηψληαο» ηελ ελ εμειίμεη, αλνηρηή ζε λέεο δηα-ινγηθέο 

(discursive) δηεπηδξάζεηο κε ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν,  ππνθεηκεληθή 

ηαπηφηεηα: «Ο ζπκβνιηθφο έιεγρνο, πάληνηε κία ζπλζήθε γηα ηελ [επηθξάηεζε] ηεο ηάμεο 

πξαγκάησλ θάπνηνπ άιινπ, κεηαθέξεη κέζα ηνπ ηε δπλακηθή κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

θνηλσληθήο ηάμεο πξαγκάησλ πνπ επηβάιιεηαη απφ ηνλ άιιν» (Bernstein, 1991:159). Ζ 

αληίζηαζε ζηελ εγθαζίδξπζε αιεζεηψλ δηα ηνπ ιφγνπ θαη ζηε «θπζηθνπνίεζε» 

(Foucault, 1984, 1987α, 1987β) πνπ απνξξέεη απφ ηελ θαηίζρπζε ησλ θπξίαξρσλ ιφγσλ, 

απνδίδεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηά ηνπ θαη ηαπηφηεηα δηαινγηθή, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρεη επίγλσζε ησλ κεραληζκψλ ηνπ ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ 

(Bernstein,1991) θαη φηη είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηηο δπλακηθέο φζσλ δηα ηνπ 

Λφγνπ, ξεηά ή ππφξξεηα, λνκηκνπνηνχληαη σο αιήζεηεο. Ζ λνεκαηνδφηεζε δηα ηεο 

γιψζζαο παξάγεη ηα λνήκαηα ηνπ πιηθνχ θφζκνπ (Foucault,1989). Ζ γισζζηθή 

ζπγθξφηεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ε θνηλσληθή ζπγθξφηεζε ηεο γιψζζαο, ε εζσηεξίθεπζε 

ηνπ θνηλσληθνχ δηα ηεο γιψζζαο θαη ε θνηλσληθνπνίεζε δηα ηεο γιψζζαο, φπνπ 

δηαθνξεηηθέο θσλέο ελζσκαηψλνληαη ζηνπο πνηθίινπο ιφγνπο θαη ζπγθξνηνχλ ηα 

λνήκαηα, ζπληζηνχλ ηελ πξφθιεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε, αλ απηή δελ είλαη λα πεξηνξηζηεί 

ζηελ απιή κεηαβίβαζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θπξίαξρσλ ιφγσλ, νχηε ζηελ 

εγθαηάιεηςε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε κηα νξηαθή δπζηνπία, κεηαμχ ηεο κεηαλεσηεξηθήο 

πνιιαπιφηεηαο/ξεπζηφηεηαο ηνπ εαπηνχ θαη ζηελ πξνγελέζηεξε λεσηεξηθή αληίιεςε γηα 

έλαλ εαπηφ εμαγφκελν θαη παξαγφκελν λνκνηειεηαθά απφ ην θνηλσληθφ ζπγθείκελν ή 

«εγθπζησκέλν» κεραληθά ζην ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ (Laclau & Mouffe, 1985  Laclau, 

1997   Bakhtin,2014  Holquist, 2014) .   
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Με απηήλ ηελ έλλνηα (επίγλσζε) ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηνπ 

αλαπξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο απηεπίγλσζεο, ν εθπαηδεπηηθφο κεηαζρεκαηίδεηαη 

καζαίλνληαο (Mezirow, 2007), αιιά θαη δηαζέηεη κεηαζρεκαηηζηηθή δχλακε, θαζψο  ε 

πξννξαηηθφηεηα επηηξέπεη ζ‟ απηφλ λα ζέηεη ζηφρνπο ηφζν γηα ηνλ ίδην, φζν θαη γηα ην 

πψο κπνξεί λα γίλεη ν θφζκνο. Απφ ηελ αληίιεςε ελφο θφζκνπ πνπ ζεσξήζεθε φηη 

κπνξνχζε λα ζπγθξνηεζεί θαη λα ηαθηνπνηεζεί κε θαλνληζηηθέο παξεκβάζεηο θαη ξήηξεο, 

κεηαβήθακε ζε κηαλ αληίιεςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θφζκνο είλαη ππφ δηαξθή αιιαγή 

θαη νη παιηέο βεβαηφηεηεο θαη νη ζηαζεξέο, αθφκα θη φηαλ δελ ακθηζβεηνχληαη επί ηεο 

αξρήο, ππφθεηληαη ζε αιιαγέο. Αληίζηνηρα, κέζα ζ΄ απηφ ην ξεπζηφ θνηλσληθφ ζχκπαλ, 

αλαδχνληαη θαη ελεξγνχλ ξεπζηέο ππνθεηκεληθφηεηεο, πνπ βηψλνπλ ηηο πξνθιήζεηο  κηαο 

επνρήο γεκάηεο αληηθάζεηο (Φξπδάθε, 2015). ην πιαίζην απηφ νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνθαινχληαη λα απεθδπζνχλ ηηο παιηέο πεπνηζήζεηο θαη λα απνδπζνχλ ζε έλαλ αγψλα 

ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, ζε ζπλερή δηάινγν κε ην ζρνιηθφ πιαίζην θαη ην 

ξεπζηφ θνηλσληθφ ζπγθείκελν.  

χκθσλα κε κηα άιιε ζεψξεζε, ε ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλαξζξψλεηαη 

γχξσ απφ ηξεηο δηαζηαπξνχκελνπο/ηεκλφκελνπο άμνλεο. Ο 1
νο

 είλαη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. Ζ εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή γλψζε, ζηηο λεσηεξηθέο πξνζεγγίζεηο, είλαη ν 

ππξήλαο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: νξγαλψλεηαη θαη ζπγθξνηείηαη γχξσ έλα 

ζψκα γλψζεσλ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα δηαζθαιίζεη ζηαζεξέο θαη ειεγρφκελεο 

ηαπηφηεηεο. Ο 2
νο

 αθνξά ζηηο ζρέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο. Σν άηνκν 

γίλεηαη αληηιεπηφ σο αλαπφζπαζηα δεκέλν κε ηελ νκάδα, κε ηζρπξή ηελ αλάγθε ηνπ 

«αλήθεηλ», ζπγθξνηεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ κέζα ζ‟ απηήλ θαη ζηηο ζπλζήθεο θαη ηα πιαίζηα 

εληφο ησλ νπνίσλ δξα. Ζ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηακνξθψλεηαη κέζα ζηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα πξαθηηθήο, δειαδή ην ζρνιείν, φπνπ εξγάδεηαη σο επαγγεικαηίαο. 

Καη ν 3
νο 

 άμνλαο είλαη ε απηναληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ (Φξπδάθε, 2015).   

Χζηφζν, ε ηαπηφηεηα ζε ζεσξεηηθφ θαη γλσζηαθφ επίπεδν ζα αξρίζεη λα 

δηακνξθψλεηαη θαηά ηηο αξρηθέο ζπνπδέο, αλ φρη απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία πνπ ν ίδηνο 

είρε σο καζεηήο. Δίλαη θπζηθφ ν κειινληηθφο εθπαηδεπηηθφο πξηλ εθζέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο ηεο δηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο σο εθπαηδεπηηθνχ, λα έρεη 

έλα βησκέλν θαη εζσηεξηθεπκέλν γηα ην ξφιν απηφ ζψκα αληηιήςεσλ, πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν ζπλεηδεηψλ, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επεμεξγαζκέλσλ. Απηφ ην ζψκα 

αληηιήςεσλ είλαη, θαηά θάπνην ηξφπν, ε αθεηεξηαθή πξψηε χιε ησλ λνεηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη έλα πξψην ζψκα ηδενινγηθψλ παξαδνρψλ, νη νπνίεο απφ 

επηζηεκνινγηθή άπνςε αλήθνπλ  ζην «πξνεπηζηεκνληθφ» θαη εκπεηξηθφ ζηάδην. Ζ 

επηζηεκνληθή θαη ζπλεηδεηή ελ πνιινίο πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ, π.ρ. ηεο παηδαγσγηθήο 

θαη ηεο δηδαθηηθήο, ζπληειείηαη βαζκεδφλ, θαηά ηηο αξρηθέο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην 

θαη ζπλερίδεηαη δηα βίνπ.  

1.2.2. B.Bernstein: θπξίαξρνη ιόγνη, ζύλνξα, νξηδόληηνο θαη θάζεηνο ιόγνο. 

 

 Ζ ζπκβνιή ηνπ Bernstein ζηελ Κνηλσληνινγία ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

ζπλίζηαηαη ζηε ζπγθξφηεζε ελφο πεξηγξαθηθνχ θαη εξκελεπηηθνχ ιεμηινγίνπ, ην νπνίν 

κεζνιαβεί γηα λα αλαγλσξηζηνχλ νη ζρέζεηο ηεο εμνπζίαο θαη ησλ θπξίαξρσλ ιφγσλ κε 

ηε ζεκηηή γλψζε, ηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή, ηελ αλαγλψξηζε ζηελ αηνκηθή ζπλείδεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο καθξνεμνπζίαο (Gewirtz & Cribb, 2011).  

ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε  ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε φιε ηελ ελλνηνινγηθή ζθεπή ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ, νχηε θαη ζα 
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εμαληιήζνπκε ηελ εξκελεπηηθή δχλακε εθείλσλ  ησλ ελλνηψλ πνπ επηιέμακε λα 

αμηνπνηήζνπκε πξνθεηκέλνπ λα αξζξψζνπκε έλαλ πξσηφιεην εξκελεπηηθφ ιφγν γηα ηα 

επξήκαηα, θαζψο απηφ ζα πξνυπέζεηε άιιν ρξνληθφ πιαίζην θαη άιιε ζηνρνζεζία, πέξαλ 

ησλ ζπκβαηηθψλ νξίσλ  κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Ζ εζηίαζε ηνπ Bernstein ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ζην «ηη» δηδάζθεηαη θαη ζην 

«πψο», ζέηεη, αληίζηνηρα, ην δήηεκα ηνπ «ηη» επηιέγεηαη σο ζεκηηή γλψζε θαη ην δήηεκα 

πνηα παηδαγσγηθή επηιέγεηαη γηα ηελ κεηάδνζή ηεο γλψζεο απηήο. Ζ ζρνιηθή γλψζε ή, 

επξχηεξα, ε εθπαηδεπηηθή γλψζε επηιέγεηαη θαη νξγαλψλεηαη, κεηαδίδεηαη θαη  

αμηνινγείηαη ζην πιαίζην ελφο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ην νπνίν ελζσκαηψλεη 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο  πξαθηηθέο, αξρέο θαη ιφγνπο. Οη (θπξίαξρνη) ιφγνη ησλ 

θπξίαξρσλ νκάδσλ είλαη απηνί νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηηο αξρέο επηινγήο, ζέηνπλ ηηο 

γλσζηηθέο αμίεο πνπ επηδηψθνληαη θαη ηνπο γλσζηηθνχο θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο 

επηηεινχληαη νη ζηφρνη (Gewirtz & Cribb, 2011, ). Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα σο «θνξείο 

πνιηηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο» (νισκψλ,1991 :17) κεζνιαβνχλ ζηε δφκεζε ηεο αηνκηθήο 

ζθέςεο θαη ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλεηδήζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ (Κνχξνπ & Σζαηζαξψλε, 

2011). 

Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ Π.. ησλ Α.Δ.Η. ε επηινγή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

απνξξέεη απφ ηνπο θπξίαξρνπο ιφγνπο/ξπζκηζηηθνχο θψδηθεο, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηη ζα 

ζπκπεξηιεθζεί ζε απηά θαη ηη ζα απνθιεηζηεί. «Οη θψδηθεο είλαη αξρέο, ζηηο νπνίεο 

βξίζθνληαη εγγεγξακκέλεο νη ηαμηθά ξπζκηδφκελεο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη νη αξρέο 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ. χκθσλα κε απηέο ηηο αξρέο ξπζκίδνληαη, δειαδή επηιέγνληαη θαη 

ζπλδπάδνληαη ηα θαηάιιεια «λνήκαηα», νη κνξθέο κε ηηο νπνίεο πξαγκαηψλνληαη θαη ηα 

πιαίζηα κέζα ζηα νπνία αλαδεηθλχνληαη. Οη θψδηθεο δειαδή είλαη νη αξρέο ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο ξπζκίδεηαη ηη πάεη κε ηη, πψο θάζε «ηη» εθδειψλεηαη θαη πψο δηακνξθψλεηαη ην 

αληίζηνηρν θνηλσληθφ πιαίζην» (φ.π.: 22).  

Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. εθιακβάλνληαη ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο 

σο ν θαηεμνρήλ θπξίαξρνο ξπζκηζηηθφο ιφγνο ζην καθξνεπίπεδν ηεο εμνπζίαο. Θέηεη 

ηνπο ζηφρνπο θαη, επνκέλσο, αζθεί ηνλ έιεγρν, θαζνξίδνληαο ηηο γλσζηηθέο αμίεο θαη ηηο 

πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, επεκβαίλνληαο ζην 

«ηη» πεξηέρεηαη ζηα Π... Καη θξίλνπκε φηη απηφ δελ αθνξά κφλν ζηελ επηινγή ελφο 

επηπιένλ πεξηερνκέλνπ, ελφο αθφκα «ηη» ζηα Π.., δειαδή ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο 

δηδαθηηθήο, αιιά θαη ζην επηζηεκνληθφ/γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ θαζαπηφ, 

ζην βαζκφ πνπ αλαγλσξίδεηαη ζε απηφ ε ζθνπηκφηεηα/ν ζηφρνο λα δηδαρηεί, ψζηε κε ηε 

ζεηξά ηνπ λα αλαπιαηζησζεί ζην Α.Π. ηεο Β/ζκηαο. Δλλννχκε, αθελφο, φηη επηιέγεηαη (ή 

επηδηψθεηαη λα επηιεγεί) ζην Π.. ησλ Α.Δ.Η. εθείλε ε παηδαγσγηθή ζεσξία ή πξαθηηθή, ε 

νπνία ζα ππεξεηήζεη ζηε ζπλέρεηα ηνπο ζηφρνπο πνπ ν θπξίαξρνο ιφγνο ησλ επξσπατθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζέηεη: απνηειεζκαηηθφηεηα, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, επηηέιεζε. 

Δηζάγνληαο ζηα Π.. ησλ Α.Δ.Η. απηήλ θαη φρη κηαλ άιιε παηδαγσγηθή αληίιεςε θαη 

ζηνρνζεζία, αλαγλσξίδνληαο απηήλ σο θαηάιιειν εξγαιείν επηηέιεζεο θαη φρη άιιε, 

παξάγεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν «παηδαγσγηθφ βιέκκα» (Gewirtz & Cribb:132). Αθεηέξνπ, 

νη ζηφρνη πνπ ζέηεη ε εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη ζχκθσλνη κε έλα αμηαθφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν επηιέγεη θαη θαζνξίδεη ηη αμίδεη λα γλσζζεί θαη ηη φρη,  ηη επηιέγεηαη σο 

ζεκηηή θαη ρξήζηκε γλψζε γηα ηελ αλαπιαηζίσζή ηεο ζηε Β/ζκηα. Πξνζζέηνπκε εδψ φηη, 

δειαδή, ζηα Α.Δ.Η. θαιιηεξγείηαη ζηε ζπλείδεζε φζσλ αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ κε απνθιεηζηηθή πξννπηηθή λα εξγαζηνχλ σο εθπαηδεπηηθνί, εθηφο απφ ην 

«παηδαγσγηθφ βιέκκα», θαη έλα «γλσζηηθφ βιέκκα»: Έλαο ππφξξεηνο θψδηθαο γηα λα 

αμηνινγεί θαη λα δηαθξίλεη ν κειινληηθφο εθπαηδεπηηθφο ην δπλάκεη πξνλνκηνδνηηθφ 
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θείκελν, ηη κπνξεί ή δελ κπνξεί, ηη αμίδεη ή δελ αμίδεη λα αλαπιαηζησζεί θαη λα δηδαρηεί 

ζηε ζρνιηθή ηάμε, κηα ζηάζε ad hoc επηινγήο , δειαδή, απέλαληη ζηα πεξηερφκελα ηεο 

δηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο. 

 Ζ εκπινθή ηνπ ζε έλα αθαδεκατθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηελ πξννπηηθή λα 

εξγαζηεί ζηε Β/ζκηα, ζπγθξνηεί έλα πξνζσπηθφ «θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα» θαη  κηα 

ζέζε γηα ην πνηα θαη πφζε απφ ηελ αθαδεκατθή γλψζε ζα επηιέμεη λα κεηαθέξεη κε ηνλ 

δηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθφ ιφγν, σο κέξνο ηνπ δηθνχ ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ, σο 

απνηέιεζκα ηεο δηθήο ηνπ θαηαζθεπήο ζην ζχλζεην  πιέγκα ησλ θπξίαξρσλ ιφγσλ θαη 

ησλ θάζεησλ ιφγσλ. Ζ ελίζρπζε απηνχ ηνπ βιέκκαηνο θαη ε αθνκνίσζε ησλ αξρψλ 

επηινγήο ηνπ Π.., δηακνξθψλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κηα δηάζεζε/κηα θαηαζηαηηθή 

επίδξαζε απέλαληη ζηε γλψζε. Ο εθπαηδεπηηθφο εθπαηδεχεηαη σο έλα αθφκα επίπεδν/ κηα 

ελδηάκεζε δνκή εμνπζίαο θαη θπξίαξρνπ ιφγνπ, θαζψο ζηε ζρνιηθή πξάμε απηφο ζα 

επηιέμεη κε ηε ζεηξά ηνπ, είηε  ζην πιαίζην είηε ζην κε ειεγρφκελν πεδίν ηνπ Α.Π., ην 

«ηη» θαη ην «πψο» ηεο επηθνηλσλίαο κε ην καζεηή. Δδψ εληνπίδνπκε ην θξίζηκν ζεκείν 

ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα λα ακθηζβεηήζεη ηηο 

θπξίαξρεο αξρέο επηινγήο: αλ έρεη, δειαδή,  ν εθπαηδεπηηθφο  θαηαζθεπαζηεί σο 

ζπλείδεζε εθζέηνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ απνθιεηζηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε γλψζε ηνπ Π.. 

θαη ζηελ παηδαγσγηθή πνπ ξπζκίδεη ην «πνηνο» πξέπεη λα γίλεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηθήο ηνπ δηαπαηδαγψγεζεο ή αλ (απην-)δηακφξθσζε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ κε θξηηηθή καηηά 

θαη επίγλσζε απέλαληη ζηνπο θπξίαξρνπο ιφγνπο (Κνπιατδήο & Σζαηζαξψλε, 2010  

Bernstein, 1991,2000). 

Οη θάζεηνη ιφγνη (επηζηεκνληθέο πεηζαξρίεο) ζην πιαίζην ησλ  Π.. ησλ Α.Δ.Η. 

ζπληζηνχλ απηφλνκνπο θψδηθεο θαη ζπζηήκαηα ιφγνπ κε εζσηεξηθή ζπλνρή θαη 

δηαθξηηνχο θαλφλεο απφ απηνχο ησλ άιισλ επηζηεκψλ, ζην πιαίζην ηεο ζεξαπείαο ηεο 

επηζηήκεο θαη ηε έξεπλαο. ζν πεξηζζφηεξν θιεηζηή είλαη ε ζρέζε ησλ θάζεησλ ιφγσλ 

κεηαμχ ηνπο, ηφζν πην ηζρπξά είλαη ηα ζχλνξα θαη ε κφλσζε ησλ πεξηερνκέλσλ, ηφζν πην 

ηζρπξή ε ηαμηλφκεζε. Έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηζρπξή ηαμηλφκεζε ζπγθξνηεί έλαλ 

θψδηθα ζπιινγήο, έλα θιεηζηφ ζχζηεκα κελπκάησλ, κηα «ηζρπξή αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ» 

(Bernstein, 1991:70) ηφζν αλάκεζα ζηα ζεκηηά πεξηερφκελα ηνπ ίδηνπ ηνπ θψδηθα, φζν 

θαη αλάκεζα ζηα ππνθείκελα πνπ ηνπνζεηνχληαη θαη δηακνξθψλνληαη κέζα ζ‟ απηφλ. 

Ηζρπξή ηαμηλφκεζε, ζεκαίλεη θαη ηζρπξέο επηζηεκνληθέο ηαπηφηεηεο. Ο αθαδεκατθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ελφο Π..  θαη νη αληίζηνηρεο ηαπηφηεηεο αληηζηέθνληαη ζζελαξά ζηελ 

αιιαγή. 

 Αληίζεηα, φηαλ ηα ζχλνξα ησλ πεξηερνκέλσλ είλαη αζζελή θαη δηαπεξαηά, ηα 

πεξηερφκελα ζπγθξνηνχλ έλαλ «ζπγρσλεπκέλν θψδηθα», ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 

πξαγκαηψλνληαη δηαθνξεηηθέο αξρέο επηινγήο. «Δάλ έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ζεσξίεο ελφο άιινπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, απηνχ ηνπ είδνπο ε 

πλεπκαηηθή ζρέζε δελ απνηειεί ζπγρψλεπζε. Η ζπγρψλεπζε αλαθέξεηαη αθαηξεηηθά ζηελ 

ππαγσγή πξνεγνπκέλσο κεκνλσκέλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή ζεκάησλ δηδαζθαιίαο ζε 

θάπνηα ζπζρεηηζηηθή ηδέα, πνπ θάλεη αζαθή ηα φξηα κεηαμχ ηνπο» (Bernstein,1991: 75).  

Ζ αληίζηαζε ελφο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο λα κεηψζεη ηελ ηζρχ ησλ 

ζπλφξσλ θαη λα νξγαλψζεη ηα πεξηερφκελα ηνπ Π.. κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

αλαπιαηζίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ ζηε Β/ζκηα, θξίλνπκε πσο  απνηειεί 

αληίζηαζε ζε κηα κνξθή «δηάξξεμεο ηεο ηαπηφηεηάο» ηνπ («κφιπλζε» (φ.π. :80)), 

αληίζηαζε ζε απηφ πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ σο «ξσγκή» ζηνλ θψδηθα θαη ζηελ ελφηεηα 

ησλ λνεκάησλ, ησλ κνξθψλ πξαγκάησζήο ηνπο θαη ησλ πιαηζίσλ αλάδεημήο ηνπο. Αλ ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αλακέλεη απφ ηα Α.Δ.Η. λα εθρσξήζνπλ ηνλ έιεγρν ή κέξνο ηνπ 
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ειέγρνπ πνπ έρνπλ ζηηο αξρέο ηαμηλφκεζεο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα ηξνπή πξνο έλαλ 

ζπγρσλεπκέλν θψδηθα γηα ηηο αλάγθεο ηεο Β/ζκηαο, απηφ ζα ζπληζηά θαη ππνρψξεζε ηνπ 

ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ ηνλ νπνίν αζθνχλ ζην πεδίν ηνπ επηζηεκνληθνχ πνηείλ θαη πξάηηεηλ 

θαη θαηαζηαηηθή (εθ)ηξνπή ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο. 

Με βάζε απηέο ηηο παξαδνρέο, ζα πξνζεγγίζνπκε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα γχξσ 

απφ ην δήηεκα ηεο αληαπφθξηζεο ησλ Α.Δ.Η. ζην αίηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο  θαη 

ηνπ λφκνπ λα εληάμνπλ ζηα Π.. γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ Π.Γ.Δ.. 

 

1.3.Από ην Λόγν ζηελ Πξάμε. 

 

1.3.1. Βαζηθό ιεμηιόγην αζάθεηαο: κε-νξηζκνί. Γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή επάξθεηα. Πξαθηηθή/δηδαθηηθή άζθεζε.  

 

Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Β/ζκηαο απφ απηήλ πνπ έρνπλ φζνη νινθιήξσζαλ ηηο ίδηεο ζπνπδέο θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιινπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο είλαη, πξψηνλ, φ,ηη 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ φξν «Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή θαηάξηηζε» θαη, δεχηεξνλ, ε 

αλαπιαηζίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ζπνπδψλ ζην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ.  

ε πην ζρεκαηηθέο θαη θαλνληζηηθέο πξνζεγγίζεηο, φκσο, ε ρξήζε ησλ φξσλ 

επάξθεηα, παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, δηδαθηηθή ηθαλφηεηα, ζεσξείηαη φηη πξνθχπηεη 

αβίαζηα απφ  κηα εηδηθή ζπλάληεζε δηαθνξεηηθψλ, αιιά ζπλεξγαδφκελσλ επηζηεκνληθψλ 

ιφγσλ ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ. Απηή ε πξνζέγγηζε πεξηζζφηεξν ηνλίδεη ην πφζν 

πξνβιεκαηηθή είλαη  ε νξηνζέηεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ φξσλ απηψλ, αθξηβψο ιφγσ ηεο 

ζπλζεηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ελζσκαηψλνπλ, θαη ιηγφηεξν θσηίδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο, ηνπο θαλφλεο θαη  ηηο αξρέο πνπ ην δηακνξθψλνπλ σο ηέηνην. Αλ 

κειεηήζνπκε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ απφ ηα νπνία απνθνηηνχλ 

εθπαηδεπηηθνί ηεο Β/ζκηαο, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη δηαθνξεηηθνί θαη εμεηδηθεπκέλνη 

επηζηεκνληθνί ιφγνη απφ πνηθίια πεδία αλαπιαηζηψλνληαη ζην ιεγφκελν πεδίν ησλ 

επηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, φπνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ ζεκηηφ θαη επίζεκν εθπαηδεπηηθφ θψδηθα 

γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ζε δεηήκαηα παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο.  Ο 

ζπγρσλεπκέλνο απηφο θψδηθαο (Bernstein,1991) ζε θάζε Σκήκα ησλ Α.Δ.Η. ζπγθξνηείηαη 

απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο ιφγνπο ή ζψκαηα γλψζεσλ. πλππάξρνπλ ζ‟ απηφλ 

δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο, επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο, αμηαθέο αθεηεξίεο θαη ζηνρνζεζίεο 

θαη γεληθά νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθέο αξρέο αλαπιαηζίσζεο (αλ δελ 

απνηειεί, ζε νξηζκέλα Σκήκαηα, απιψο έλαλ επηπιένλ θψδηθα ζπιινγήο 

έλζεην/εγθπζησκέλν κέζα ζε έλαλ άιιν θψδηθα ζπιινγήο). 

Χζηφζν, δηαθαίλεηαη ε ηάζε λα επηηεπρζεί ζην πεδίν απηφ έλα ειάρηζηνο 

ηζνκνξθηζκφο (ηζνλνκία), θαζψο δηαπηζηψλνπκε θνηλέο πξαθηηθέο θαη ζηαζεξφηππνπο 

ζηελ επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην corpus ησλ  καζεκάησλ πνπ 

επηιέγνληαη γηα ηελ Π.Γ.Δ. (McDonald et al., 2013), αιιά θαη ζην επίπεδν ηνπ ιφγνπ 

ζπλαληνχκε φιν θαη ζπρλφηεξα ην ιεμηιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. θαη 

ην ελδηαθέξνλ ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα είλαη αλνηρηή ζε δηαθνξεηηθέο 

πξαγκαηψζεηο, πέξαλ ηεο επηζηεκνληθήο ζπγθξφηεζεο. 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε νξηζκνχο/πεξηγξάκκαηα ησλ βαζηθψλ απηψλ φξσλ ηνπ 

ζέκαηνο, φπσο επαλέξρνληαη, θπξίσο, ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή, 



41 
 

ρξήζηκνη σο θνηλφρξεζηνη, παξαπιαλεηηθνί σζηφζν, γηαηί καο επηηξέπνπλ 

απινπζηεχζεηο. 

Σα Π.. γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζα «πξέπεη λα νξγαλψλνληαη 

πάλσ ζην ηεηξάπηπρν: α. πνπδέο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο, 

β..Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, γ. Γηδαθηηθή θαηάξηηζε, δ. Πξαθηηθή/δηδαθηηθή Άζθεζε» 

(Ξσρέιιεο,1997:16, 1984  Guerriero,  2017).  

Ζ γλψζε ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο αξρηθέο ζπνπδέο ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο δεπηεξνβάζκηαο ζηελ Διιάδα πξνυπνζέηεη 

(πιένλ) ηε θνίηεζε φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζε Α.Δ.Η.. Σα Α.Δ.Η. απφ ηα νπνία απνθνηηνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Β/ζκηαο δελ είλαη «θαζεγεηηθέο» ή «παηδαγσγηθέο» ζρνιέο, αιιά 

ηδξχκαηα κε πξνζαλαηνιηζκφ αθαδεκατθφ/επηζηεκνληθφ ζε ζπγθεθξηκέλν/-α 

αληηθείκελα.  

Δθηφο απφ ηηο αξρηθέο ζπνπδέο, ε αλάγθε ν εθπαηδεπηηθφο λα επηκνξθψλεηαη ηφζν 

θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην επάγγεικα φζν θαη δηα βίνπ, δελ αθνξά κφλν ζηελ Παηδαγσγηθή 

θαη Γηδαθηηθή θαηάξηηζε, αιιά θαη ζην ίδην ην γλσζηηθφ αληηθείκελν
19

. ηελ πεξίπησζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην ιεγφκελν εξγαζηαθφ σξάξην δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα σξάξηα ησλ 

άιισλ επαγγεικάησλ, θαηά ηνχην: φηη είλαη θνηλή θαη γεληθή παξαδνρή φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη αθηεξψλεη ρξφλν γηα λα ππεξεηεί  ηελ επηζηήκε ηνπ κε ην λα 

ελεκεξψλεηαη γηα ηηο λέεο εμειίμεηο ζ‟ απηήλ θαη κε ην λα εκβαζχλεη δηα βίνπ. Δπνκέλσο, 

θαη ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, πεξηζζφηεξν ππνγξακκίδεη ηελ ελ εμειίμεη επηζηεκνληθή 

θαη γλσζηηθή ζπγθξφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη  ιηγφηεξν νξίδεη ην ηη ή ην «πφζν» απφ 

ην αληηθείκελν πξέπεη λα γλσξίδεη.  Απηφ πνπ εδψ πξέπεη λα επηζεκαλζεί, κε φξνπο ηνπ 

Bernstein, είλαη φηη ε αλαπιαηζίσζε ηεο Γλψζεο ζην ζρνιείν, ζπγθξνηεί ηε ζρνιηθή 

γλψζε, θαη απηφ πξνυπνζέηεη πνηθίιεο πξνζαξκνγέο θαη ηελ αλάπηπμε κηαο 

εμεηδηθεπκέλεο πξνβιεκαηηθήο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πάλσ ζηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα (Bernstein, 1991). 

ρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζην δήηεκα απηφ ζηελ Διιάδα, ε 

αλαπιαηζίσζε ηεο γλψζεο ζηελ Β/ζκηα, δεκηνπξγεί έλα επηπιένλ έιιεηκκα, ην νπνίν 

έγηλε νξαηφ κε ηελ εηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηε Β/ζκηα θαη ηελ ηξνπή ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ: απφ ηνλ απνθιεηζηηθά αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζε κεηθηέο/ 

αζξνηζηηθέο επηινγέο, κε ηελ έλλνηα φηη ζπλππάξρνπλ ζηα Α.Π. αληηθείκελα ηα νπνία 

πξνζεγγίδνληαη απφ ηα εγρεηξίδηα κε πςειή ηππηθφηεηα θαη απζηεξή ηαμηλφκεζε 

(Κνπιατδήο & Γεκφπνπινο, 2010  Κνπιατδήο, Γεκφπνπινο θ.ά., 2002), ελψ παξάιιεια 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα εληζρπζεί ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη λα ραιαξψζνπλ ηα 

ζχλνξα κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ. Σν δήηεκα απηφ θαηαδεηθλχεη φηη θαη ε γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε είλαη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πξηλ απηφο δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε. Υαξαθηεξηζηηθά, 

ζρεηηθά κε ηε δπλακηθή ησλ Α.Π. ηελ νπνία επηζεκάλακε, παξαζέηνπκε: «Δλψπηνλ ησλ 

δηακνξθνχκελσλ λέσλ απαηηήζεσλ […] ν ηνκέαο ηεο εηδηθφηεηαο επηβάιιεηαη λα γίλεη πην 

επέιηθηνο, ψζηε λα επηηξέπεη ζην κέιινλ δξαζηεξηφηεηα θαη ζε άιια παξαπιήζηα 

                                                           
19 Ο Ο.Ο..Α. δηελεξγεί έξεπλα (2016) κε ζέκα  ηηο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

Παηδαγσγηθήο (Teachers Knowledge Survey, TKS). Σν Η.Δ.Π. έρεη εγθξίλεη (25-2-2016) ηε 

ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ έξεπλα απηή (http://www.iep.edu.gr/el/eu-policy-

anakoinwseis/teacher-knowledge-survey). 

http://www.iep.edu.gr/el/eu-policy-anakoinwseis/teacher-knowledge-survey
http://www.iep.edu.gr/el/eu-policy-anakoinwseis/teacher-knowledge-survey
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επαγγεικαηηθά πεδία (π.ρ. εηδίθεπζε ζε δχν
20

 γλσζηηθά αληηθείκελα  πνπ δηδάζθνληαη ζην 

ίδην ζρνιείν» (Αλησλίνπ, 2012: 54). 

Ζ ζχδεπμε γλψζεσλ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί ηε 

γέθπξα αλάκεζα ζην εηδηθφ επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ησλ αξρηθψλ ζπνπδψλ θαη ζηελ 

αλαπιαηζίσζή ηνπ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ ζρνιείνπ. χκθσλα κε ηνλ Bernstein 

(1991) ε παηδαγσγηθή είλαη έλα απφ ηα ηξία ζπζηήκαηα κελπκάησλ δηα ησλ νπνίσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε επίζεκε εθπαηδεπηηθή γλψζε, καδί κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη 

ηελ αμηνιφγεζε, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηνλ επίζεκν θψδηθα ηεο εθπαηδεπηηθήο γλψζεο, 

δειαδή «ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ δηακνξθψλνπλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηελ 

παηδαγσγηθή θαη ηελ αμηνιφγεζε» (φ.π.: 63,64). Αλ ην αλαιπηηθφ νξίδεη πνηα είλαη ε 

έγθπξε γλψζε, ε παηδαγσγηθή νξίδεη πνηα είλαη ε έγθπξε κεηάδνζή ηεο, ψζηε λα 

αμηνινγεζεί ζηε ζπλέρεηα ε έγθπξε πξαγκάησζή ηεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή κεηαζέηεη ην 

θέληξν βάξνπο ζηνπο θπξίαξρνπο ιφγνπο απφ ηνπο νπνίνπο απνξξένπλ νη αξρέο επηινγήο 

ηεο έγθπξεο γλψζεο (Κνπιατδήο & Σζαηζαξψλε, 2010). 

Ζ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε πεξηιακβάλεη ηελ γλψζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο 

Παηδαγσγηθήο, ηηο πνηθίιεο ζεσξίεο θαη πξνζεγγίζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε γλψζεηο απφ 

άιια επηζηεκνληθά πεδία (πεηζαξρίεο), φπσο π.ρ. ε Φπρνινγία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 

θαηάξηηζε ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε κηα γεληθή θαη 

ζεσξεηηθή ελεκέξσζε γηα ηα δεηήκαηα ηεο παηδαγσγηθήο.  Πξέπεη λα εμεηδηθεχεηαη θαη 

λα εζηηάδεη ζηε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηαβηνχλ νη 

καζεηέο, ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ παηδαγσγηθή πξάμε θαη ζηελ 

δπλακηθή ηεο λα επεξεάδεη θαη λα  δηακνξθψλεη ηελ αηνκηθή ηαπηφηεηα,  ζηελ θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ έξγνπ. Δηδηθφηεξα, ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε 

αθνξά ζηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε ηξφπσλ θαη ηερληθψλ, ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί 

λα εληζρχεη θαη λα θαηεπζχλεη ην καζεηή πξνο ηηο επηζπκεηέο θαη αλακελφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. κε ακνηβέο), λα εξκελεχεη θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη θξίζεηο, λα έρεη 

επίγλσζε ησλ πξνζσπηθψλ επηινγψλ  ηνπ ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ ηξφπν ηεο πξνζέγγηζεο ησλ 

καζεηψλ ηνπ, ζηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξά  θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηδάζθεη 

(Γθφηνβνο, Μαπξνγηψξγνο, & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1986   Αλησλίνπ, 2012).  

ε φ,ηη αθνξά ζηελ Π.Γ.Δ. ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ  ε Παηδαγσγηθή επάξθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή κηα ζχλζεζε ηθαλνηήησλ θαη 

γλψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλέξγηα πνιιψλ παξαγφλησλ  (Ferguson & Womack, 

1993  Monk,1994  Adams & Krockover, 1997, ζην Ληαθνπνχινπ, 2010). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο εθπαηδεπηηθφο  θαη ε παηδαγσγηθή ηνπ 

επάξθεηα, εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο αξρηθέο ζπνπδέο (αξαθηληψηε, 2012).  

πσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ε ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπγθξνηείηαη βαζκεδφλ θαη 

νινθιεξψλεηαη πάληα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, φπνπ γλψζεηο, 

παηδαγσγηθέο αξρέο, δηδαθηηθέο πξαθηηθέο απνθηνχλ ην λφεκά ηνπο.  

Ζ έλλνηα ηεο επάξθεηαο είλαη ζρεηηθή. Σν πεξηερφκελφ ηεο βξίζθεηαη πάληα ζε 

ζπλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

                                                           
20

 Γελ εκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο ην δήηεκα ην νπνίν ηίζεηαη εδψ: ηη ζα 

ζπληζηά ζην κέιινλ «γλσζηηθφ αληηθείκελν» εηδηθφηεηαο  θαη πνηεο ζα είλαη νη αξρηθέο ζπνπδέο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο. Θεσξνχκε, σζηφζν, φηη (θαη) ζην πφξηζκα ηνπ Δζληθνχ 

Γηαιφγνπ γηα ηελ Παηδεία (2016), ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε ζην 3
ν
 Κεθάιαην, δηαθαίλεηαη ε 

αλάδπζε κηαο άιιεο εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ζπγρσλεπκέλνπ θψδηθα  ησλ Α.Π. ηεο  (θαηψηεξεο;) Β/ζκηαο. 
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ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, κε ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνηάγκαηα κηαο επνρήο. «Δπάξθεηα 

είλαη ε αληαπφθξηζε ζε θξηηήξηα ηα νπνία εγγπψληαη ηελ απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο» (Ληαθνπνχινπ, 2010: 38). Σν θέληξν βάξνπο ζηνλ παξαπάλσ 

νξηζκφ, σζηφζν, είλαη πνηνο νξίδεη ηα θξηηήξηα, πψο αμηνινγεί ηελ επηηέιεζή ηνπο θαη 

ζην πιαίζην πνηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ. Έλα βήκα παξαθάησ, ε πξνζέγγηζε απηή γίλεηαη 

πην ζπγθεθξηκέλε, αιιά, ζπγρξφλσο, εμίζνπ επηδεθηηθή ζε δηαθνξεηηθά πεξηερφκελα, 

αμηαθέο αξρέο, πξαθηηθέο.: «Παηδαγσγηθά επαξθείο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αθελφο 

θαηέρνπλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζα θιεζνχλ λα δηδάμνπλ θαη αθεηέξνπ έρνπλ κηα 

δηακνξθσκέλε -ζε έλα βαζκφ- «παηδαγσγηθή ζθέςε», ε νπνία θαηεπζχλεη ηηο επηινγέο ηνπο 

θαη επεξεάδεη ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, θαη ηαπηφρξνλα θαηέρνπλ  

παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέξρνληαη ζηα πξνβιήκαηα, 

αιιά θαη λα δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο» (Ληαθνπνχινπ, 

2011)
 21

. Σν φξηα ηεο έλλνηαο είλαη αλνηρηά ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο 

θαη γη΄ απηφ, πεξηζζφηεξν ζέηνπλ εξσηήκαηα, παξά δίλνπλ απαληήζεηο (Αλησλίνπ, 2012   

Μαηζαίνπ,2011   Καζζσηάθεο, 2010). 

Ζ δηδαθηηθή θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο 

ζε καθξν- θαη κηθξν- επίπεδν, ηε κεζνδνινγία ηεο. Δδψ ν θαηάινγνο είλαη πινχζηνο:  

κεησπηθή, νκαδνζπλεξγαηηθή, καηεπηηθή, εξεπλεηηθή, επνηθνδνκηζηηθή, 

δαζθαινθεληξηθή, καζεηνθεληξηθή, θεηκελνθεληξηθή, ρξήζε Σ.Π.Δ. θιπ. Δπίζεο, 

αλακέλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα έρεη άπνςε θαη γλψζε, ψζηε λα θάλεη επηινγέο 

ζρεηηθά κε ηε  δφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ην βεκαηηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηξφπνπο εμέηαζεο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

(Αλησλίνπ, 2012). 

Ζ δηδαθηηθή (ή πξαθηηθή ) άζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγλσξίδεηαη φηη πξέπεη 

λα θαηαιακβάλεη θπξίαξρε ζέζε, είηε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αξρηθέο ζπνπδέο 

(κνλνθαζηθφ κνληέιν Δθ.Δθ), είηε αθνινπζεί σο απηφλνκε ελφηεηα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (δηθαζηθφ/πξνζζεηηθφ κνληέιν Δθ.Δθ.),  θαζψο εθεί, θαηά ηε δηδαζθαιία, 

επηρεηξείηαη θαη δνθηκάδεηαη ζηελ πξάμε ε αλαπιαηζίσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο πνπ 

απέθηεζε ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, αθελφο, θαη, αθεηέξνπ, επηηειείηαη ε 

ζχλδεζε ηεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο κε ην δηδαθηηθφ έξγν ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο επηηεινχληαη κηα ζεηξά 

απφ παξαπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο θαη δνθηκαζίεο ηνπ ππνςήθηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο ε 

παξαθνινχζεζε δεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ, ε εκπινθή ζηηο πνηθίιεο παηδαγσγηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο/γξαθεηνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε αλάπηπμε 

ζρέζεσλ κε καζεηέο, ζπλαδέιθνπο, ε γλσξηκία κε ηα ηεξαξρηθά ζπζηήκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο, ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη, επνκέλσο, δίλεηαη ε επθαηξία 

λα θαιιηεξγήζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζηάζε θαη γλψκε γηα ηελ πνιιαπιφηεηα ηνπ ξφινπ 

ηνλ νπνίν ζα θιεζεί λα αλαδερηεί θαη λα επηηειέζεη σο εθπαηδεπηηθφο ηεο πξάμεο 

(Ξσρέιιεο, 1984  Μπίθνο, 2011  Οηθνλνκίδεο, 2011  Φσηνπνχινπ & Τθαληή, 2011  

Αλησλίνπ, 2012). 

 

                                                           
21

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praltika%2011/liakopoulou.h

tm (αλαθηήζεθε 30-10-2016) 
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1.3.2. Μνληέια Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ. Μνλνθαζηθό θαη δηθαζηθό 

κνληέιν ζηελ Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ. 

   

Σα Π.. ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δ.Δ. αξζξψλνληαη ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ 

ήδε αλαθέξζεθαλ: γλσζηηθφ αληηθείκελν, παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, εηδηθή δηδαθηηθή θαη 

πξαθηηθή/δηδαθηηθή άζθεζε. Δκθαλίδνπλ, σζηφζν, κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ 

ηνπο θαη σο πξνο ηα πεξηερφκελα, ηα νπνία ελδέρεηαη λα αθνξνχλ θαη δεηήκαηα π.ρ. 

δηνίθεζεο, θαη σο πξνο ηε δηάξθεηα θαη σο πξνο ηνπο θνξείο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη θαη σο πξνο ηηο θάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ (Neave, 1998   Pantić,2012  Ries,Cabrera, & Carriedo, 2016).  

Γελ είλαη κέζα ζηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο λα απνηππψζεη ηελ 

ηππνινγία απηψλ ησλ Π.., ψζηε λα πξνρσξήζεη ζε ζπγθξίζεηο. Ζ εζηίαζή ηεο δελ 

αθνξά ζηελ Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ (Δθ.Δθ.) ζπλνιηθά, αιιά ζηελ Παηδαγσγηθή 

θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα. 

ρεκαηηθά, ηα βαζηθά κνληέια γηα ηελ Δθ.Δθ. είλαη ηα κνλνθαζηθά ή ζπγρξνληθά, 

ηα δηθαζηθά ή δηαδνρηθά θαη ηα κεηθηά. ηα κνλνθαζηθά νξγαλψλεηαη ην Π.. κε ηέηνηνλ 

ηξφπν, ψζηε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ε Π.Γ.Δ. λα πξνζθέξνληαη παξάιιεια. Σα 

δηθαζηθά/δηαδνρηθά πξνυπνζέηνπλ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζην επηζηεκνληθφ 

αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί, ζε χζηεξε θάζε, ε 

παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε . ηα κεηθηά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο είηε 

ησλ εληαίσλ ζπνπδψλ, είηε ηκεκαηηθή ζεκειίσζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ. Ζ 

ειιεληθή πεξίπησζε κε βάζε απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε αλήθεη ζηελ 3
ε
 θαηεγνξία, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην (Κεθ. 4). 

ηε ζπλέρεηα απηήο ηεο ππνελφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη δηαθνξεηηθνί 

πξνζαλαηνιηζκνί ησλ Π.. γηα ηελ Δθ.Δθ., θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

 

ηελ Διιάδα, απφ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ηεο καζεηείαο, πνπ ζηφρεπε ζηε 

κεηαβίβαζε ηεο εκπεηξίαο  θαη  ησλ ηερληθψλ ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο 

πξνο ηνπο λεφηεξνπο, κνληέιν πνπ θπξηάξρεζε θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 

λενζχζηαηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηεο Πξσηνβάζκηαο 

κεηαηνπίζηεθαλ ζε κηα πξνζσπνκεηξηθή αληίιεςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε εθ κέξνπο ηνπ αθνκνίσζε εζηθψλ αμηψλ ήηαλ 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπ, ν νπνίνο ζε κεγάιν βαζκφ ήηαλ 

εζηθνπιαζηηθφο ( Ππξγησηάθεο, 2011).  

 Αληηζέησο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ε θπξίαξρε αληίιεςε ήηαλ φηη ε 

γλψζε ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη επαξθήο γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ ζηνπο 

καζεηέο  θαη φηη ε επηζηεκνληθή ηαπηφηεηα είλαη απηή πνπ ζπγθξνηεί  ηνλ ππξήλα ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σν κνληέιν απηφ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ κε  θαηεμνρήλ 

αθαδεκατθφ ραξαθηήξα είλαη ην θπξίαξρν ζηελ Διιάδα έσο θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟90,  φηαλ γηα πξψηε θνξά ν Ν.2525/97 ζεζκνζεηεί ην Π.Π.Γ.Δ. θαη ηελ θαηνρή ηνπ 

σο πξνυπφζεζε δηνξηζκνχ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Καζζσηάθεο, 2010   

θνχξα, 2011   Αλησλίνπ, 2012). ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ 

ζρνιείσλ  ζηελ Δπξψπε αλαζεσξήζεθαλ ππφ ηελ πίεζε ησλ αιιαγψλ ζηηο επηζηήκεο, 

ζηελ ηερλνινγία θαη ζηελ νηθνλνκία. Καηά ηε δεθαεηία απηή  ζεκειηψλεηαη ε αληίιεςε 

φηη ε «αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ […] θαη ε εθπαίδεπζε ήηαλ […] έλα κέζν επηηάρπλζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο» (Neave, 1998: 48,49), αληίιεςε ε νπνία θαηεπζχλεη φιν θαη 
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πεξηζζφηεξν ηε ζηνρνζεζία ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ. Σν αλζξσπηζηηθφ 

πεξηερφκελν ζηα Α.Π. ηεο Β/ζκηαο πεξηνξίζηεθε, γηα λα εληζρπζνχλ ηα καζήκαηα ησλ 

ιεγνκέλσλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Απηφ έζεζε, ηαπηνρξφλσο, ην δήηεκα ηεο πξνζαξκνγήο 

θαη ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ αληίζηνηρσλ Π.. ηεο  Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη  ηεο Γεπηεξνβάζκηαο (Αλησλίνπ, 2012).  

Απηή ε ηξνπή ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Β/ζκηαο ζπλνδεχεηαη, 

δηεζλψο, θαη κε θαζπζηέξεζε θαη ζηελ Διιάδα,  απφ κηα ζεηξά θαηλνηνκίεο: ρξήζε ησλ 

Σ.Π.Δ., έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθφηεηα (Αγγειάθνο, 2003  Γαβαιάο, 2003  Γηαβξήο, & 

Φπράξεο, 2003), ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή θαη δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ζηελ εμ απνζηάζεσο 

κάζεζε,  έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Παξάιιεια,  νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο γηα 

θαηνρή φρη κφλν γλψζεσλ, αιιά θαη δεμηνηήησλ, θπξίσο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

δεκηνχξγεζε έλα πιαίζην ην νπνίν έζεζε κε ηξφπν επηηαθηηθφ ηελ αλάγθε λα κπνξεί ν 

εθπαηδεπηηθφο λα αληαπνθξηζεί, φρη απηνζρεδηαζηηθά, αιιά κε επαγγεικαηηθή γλψζε θαη 

επζχλε ζηηο λέεο  εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 ζηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο θαη ζηελ Ακεξηθή, ην 

αθαδεκατθφ κνληέιν ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε θαη ζπγθξνηείηαη ζηαδηαθά  ην κνληέιν 

ηεο «απνηειεζκαηηθφηεηαο» ή ηνπ παηδαγσγηθνχ επηζηεκνληζκνχ  (Ξσρέιιεο, 2005). 

χκθσλα κε απηφ ε Φπρνινγία, ε Παηδαγσγηθή θαη  νη δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο πξέπεη λα 

απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ησλ Π.. ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, κε ην 

ζθεπηηθφ φηη ζπληζηνχλ ηνλ ππξήλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο, εθφζνλ είλαη απηέο 

νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο  πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά κεηαμχ ελφο 

πηπρηνχρνπ Φπζηθνχ π.ρ. θαη ελφο δάζθαινπ ηεο Φπζηθήο (Μαηζαγγνχξαο, 1996). 

ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟80 θαη ηνπ ‟90 ε ζπδήηεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αξζξψλεηαη ζε δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο: ε κία, ε ηζηνξηθν-εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο επηξξνέο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηα Π.. ηεο Δθ.Δθ., ελψ ε επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε εζηηάδεη ζηηο 

αληηιήςεηο γηα ηε γλψζε, ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. Ζ ζπδήηεζε ζην επίπεδν ηεο 

πινπνίεζεο ησλ Π.. ηεο Δθ.Δθ. ζπγθιίλεη ζην φηη απηή ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί θαη λα 

απαληά ζε ηέζζεξα βαζηθά εξσηήκαηα-άμνλεο, γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο αξζξψλνληαη θαη 

ζπγθξνηνχληαη,  φρη κφλν ηα  αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ, αιιά θαη ηα Π.. 

ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ: «ηη» δηδάζθεηαη, «πψο», «ζε πνηνλ» θαη «γηαηί» 

(Καζζσηάθεο, 2010  Φξπδάθε, 2015). Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 νη εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. ζα απνηειέζνπλ έλαλ ηζρπξφ ξπζκηζηηθφ παξάγνληα, ζε ζέκαηα 

πεξηερνκέλνπ, παηδαγσγηθήο, απνδεθηψλ θαη ζηνρνζεζίαο, δίλνληαο ηνλ ππξήλα ησλ 

απαληήζεσλ ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα.   

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα (Καξξάο, 2011  Κπξηαθίδεο, 2011) σο θξηηήξην 

απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην εμήο ζα απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα ηνλ 

ηξφπν αληίιεςεο ηεο ζηνρνζεζίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Kalerante, 

2014) θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ζνη αζθνχλ θξηηηθή ζην κνληέιν απηφ 

επηζεκαίλνπλ ηνλ θίλδπλν λα απνθηήζεη ε δηδαζθαιία ηερλνθξαηηθφ ραξαθηήξα, λα 

απνβεί ηαπηφζεκε κε ηελ εθαξκνγή ησλ ιεγνκέλσλ «ηερλνινγηψλ ηεο δηδαζθαιίαο» θαη 

λα εγθισβηζηεί ζηελ αλαπαξαγσγή δεμηνηήησλ (αξαθηληψηε & Σζαηζαξψλε, 2010), 

απνθφπηνληαο ηε δηδαζθαιία απφ ηελ θνηλσληθν-ηζηνξηθή δπλακηθή ηεο θαη 

απνγπκλψλνληάο ηελ απφ ηηο ζχλζεηεο ζεκαζίεο πνπ απνξξνθά απφ ην πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν απηή ζπληειείηαη.  
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ηνλ αληίπνδα ηνπ κνληέινπ απηνχ, ζεκεηψλεηαη κηα ζηξνθή πξνο ηηο εζσηεξηθέο 

δηεξγαζίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ θαη δίλεηαη έκθαζε ζην φηη ν εθπαηδεπηηθφο θαηά 

ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή  εηνηκφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, νη 

νπνίεο απνξξένπλ απφ  δηαδηθαζίεο ζχλζεηεο θαη εζσηεξηθέο, είηε ζπλεηδεηά είηε  

αζχλεηδα.  Οη αληηιήςεηο απηέο επζπγξακκίδνληαη κε ηελ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ 

Dewey (1933) γηα ηελ ζηνραζηηθή θαη θξηηηθή δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο, κέζα ζην 

επηθνηλσληαθφ θαη αιιειεπηδξαζηηθφ πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. χκθσλα κε απηή ηελ 

νπηηθή, ε δηαηζζεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δάζθαινπ/εθπαηδεπηηθνχ αμηνπνηεί ηελ γλψζε θαη 

ηελ πείξα πνπ απνθνκίδεηαη, κε έλαλ ηξφπν πνπ δελ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε νξζνινγηθά 

πξνθαζνξηζκέλνο, φπσο, αληίζηνηρα, ζπκβαίλεη π.ρ. ζην επάγγεικα ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ 

αξρηηέθηνλα θαη ζε θάζε επάγγεικα ην νπνίν ζπλδπάδεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε κε ηελ 

πξάμε, ζε ζπλζήθεο δπλακηθέο θαη ζχλζεηεο, κε αιγνξηζκηθέο ( Καιατηδνπνχινπ, 2001). 

Θεκειηψδεο είλαη, γηα ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε επίγλσζε εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φηη 

ε εθπαίδεπζε δηέπεηαη απφ πνηθίιεο αληηθάζεηο, φηη ζπληζηά έλα ζεζκφ ν νπνίνο 

εκπνηίδεηαη απφ ηηο ζεκαζίεο ησλ θπξίαξρσλ ιφγσλ θαη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο  θαη 

επνκέλσο, κε ηελ θξηηηθή θαη αλαζηνραζηηθή ζηάζε ηνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

δπλακηθά θαη  λα ζπκβάιεη, ψζηε ην ζρνιείν λα δηαδξακαηίδεη ξφιν ζηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αιιαγήο.  

Σέινο, θαηά ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ νιηζηηθνχ κνληέινπ, ν εθπαηδεπηηθφο ξφινο 

είλαη ζχλζεηνο, θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο ζπλδπάδεη ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν κε ηνλ 

δεκνζηνυπαιιειηθφ, θαη, ζπγρξφλσο, δηεθδηθεί ζην πιαίζην απηψλ ησλ ξφισλ ηελ 

απηνλνκία ηνπ (Αλησλίνπ, 2012). χκθσλα κε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ν εθπαηδεπηηθφο «δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην γλσζηηθφ εμνπιηζκφ, ηηο 

αλαγθαίεο δεμηφηεηεο, αιιά θαη αλάινγεο ηδηφηεηεο, ζηάζεηο, απφςεηο πνπ επηδξνχλ ζηνλ 

ηξφπν πνπ αζθεί ην έξγν ηνπ» (Ληαθνπνχινπ, 2010 : 65).  

Κιείλνπκε, επηζεκαίλνληαο φηη δελ ππάξρεη θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη 

απφιπηε ζπκθσλία ζην πνηα αθξηβψο είλαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ν 

«θαιφο» εθπαηδεπηηθφο, θαζψο ην έξγν ηνπ είλαη ζχλζεην θαη δελ επηδηψθνληαη κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο  νη ίδηνη θάζε θνξά ζηφρνη , νχηε ην θνηλσληθν-ηζηνξηθφ ζπγθείκελν είλαη ην 

ίδην. Δπηπιένλ, ε ξεπζηφηεηα ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη επηθνηλσλίαο  δελ επηηξέπνπλ 

πάληα ηελ αλαγσγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ζε κεηξήζηκνπο 

δείθηεο, νχηε είλαη εθηθηφ απηφ λα απνηηκάηαη κε πνζνηηθά θξηηήξηα. ε απηήλ ηελ 

ηδηνηππία νθείιεηαη θαη ε δπζθνιία ηνπ ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ ηα νπνία λα ραίξνπλ θαζνιηθήο απνδνρήο, ηφζν σο πξνο ηνπο ζηφρνπο, 

φζν θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν. πρλά, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ επηθξίλνληαη απφ 

ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο φηη είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ  αλαγθψλ ηεο αγνξάο,  φηη ραξαθηεξίδνληαη 

απφ έλαλ ηδενινγηθφ κνληζκφ,  φηη ζπκβάιινπλ ζηελ   θνηλσληθή αλαπαξαγσγή ή φηη 

θαζνξίδνληαη απφ εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ησλ νπνίσλ ε θηινζνθία θαη ε ζηνρνζεζία δελ 

είλαη απφ φιεο ηηο πιεπξέο απνδεθηή. 

 

1.3.3. Ζ Διιεληθή πεξίπησζε. 

1.3.3.1. Έξεπλεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ηεο Β/ζκηαο ζηελ Διιάδα 

(2000-2010). 

Ζ ζεζκνζέηεζε ην 1997 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο, ε 

θαηάξγεζε ηεο επεηεξίδαο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε θαζηέξσζε ηνπ 
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δηαγσληζκνχ ηνπ Α..Δ.Π. έζεζε ζηελ Διιάδα ην δήηεκα ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθφηεξα ην δήηεκα ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο. 

Οη θαζπζηεξήζεηο θαη νη αλαβνιέο ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ έζεζαλ ην δήηεκα ηεο 

αληαπφθξηζεο ησλ Σκεκάησλ ζε φζα νξίδνληαη απφ ην λφκν γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

Π.Γ.Δ. αθελφο, θαη αθεηέξνπ ην εξψηεκα γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη δχν 

πξψηεο έξεπλεο ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπκε απαληνχλ ζην πξψην 

δεηνχκελν, ε ηξίηε θαη ζηα δχν, ελψ ε ηέηαξηε εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηε δηεξεχλεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο. 

1
ε
 έξεπλα: Μηα ζρεηηθή κε ην ζέκα καο δεκνζηεπκέλε έξεπλα

22
 γηα ηελ 

Πηζηνπνίεζε ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο επάξθεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

πιαίζην ηεο εθπφλεζεο κεηαπηπρηαθήο  Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ζπκπιεξψζεθε ζηε 

ζπλέρεηα (Ληαθνπνχινπ, 2010, 2011). Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

Οδεγνί πνπδψλ ησλ  εηψλ 1996 έσο 2003 θαη αθνξνχζε ζηα Π.. 16 εηδηθνηήησλ 

γεληθήο παηδείαο ηεο Β/ζκηαο (Φηιφινγνη, Μαζεκαηηθνί, Φπζηθνί, θιπ). Σα δεδνκέλα ησλ  

Ο.., επηθαηξνπνηήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο 

θαη απνηππψλνπλ (κάιινλ) ηα ηζρχνληα θαηά ην έηνο 2009.  

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ηα καζήκαηα 

παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο είλαη ππνρξεσηηθά. ηελ πεξίπησζε ησλ Σκεκάησλ ησλ 

ιεγνκέλσλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ πξνζθέξνληαη καζήκαηα εηδηθήο δηδαθηηθήο, ελψ ηα 

ζεσξεηηθά καζήκαηα, εθφζνλ  πξνβιέπνληαη ζηα Π.. έρνπλ επηιεγεί θαηά ηξφπν ηπραίν 

θαη ρσξίο ζπλνρή. Γηαπίζησζε φηη κφιηο 3 απφ ηα 27  Σκήκαηα πξνβιέπνπλ Γηδαθηηθή 

Άζθεζε. 

ε φ,ηη αθνξά ζηα Σκήκαηα ησλ ιεγνκέλσλ ζεσξεηηθψλ ρνιψλ, ε εξεπλήηξηα 

δηαπίζησζε φηη ηα ηκήκαηα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο πξνζθέξνπλ έλα θνξκφ 

καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Καηάξηηζε, ηα νπνία είλαη 

ππνρξεσηηθά. ε ηκήκαηα, φπσο Θενινγίαο, Φηινινγίαο θαη Ηζηνξίαο, ε εξεπλήηξηα 

δηαπίζησζε ηελ απνπζία ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθήο. Μφιηο 

8 απφ ηα 21 ηκήκαηα πξνζέθεξαλ καζήκαηα γεληθήο ή εηδηθήο δηδαθηηθήο. Δπίζεο, ζε 

θαλέλα Π.. δελ πξνβιεπφηαλ Γηδαθηηθή/Πξαθηηθή Άζθεζε.  

ηα απνθαινχκελα απφ ηελ εξεπλήηξηα «Αλεμάξηεηα Σκήκαηα» (Φπζηθήο 

Αγσγήο, Μνπζηθψλ ζπνπδψλ, Θεαηξηθψλ ζπνπδψλ, Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο), δηαπηζηψλεη 

φηη νη Ο.. ζπλδένπλ ηελ έληαμε καζεκάησλ Παηδαγσγηθψλ θαη Γηδαθηηθήο ζην Π.. κε 

ηελ πξννπηηθή ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ηφζν ζηε Β/ζκηα, φζν θαη ζηελ 

Α/ζκηα, ε δηεχξπλζε ησλ Α.Π. ηεο νπνίαο είρε σο ζπλέπεηα ηελ απνξξφθεζε απηψλ ησλ 

εηδηθνηήησλ. 

Ζ εξεπλήηξηα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ δελ 

δηαζέηεη επαξθή Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Καηάξηηζε θαη φηη έξρεηαη γηα πξψηε θνξά 

ζε επαθή κε καζεηέο θαη ηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο θαηά ηελ πξφζιεςε ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

2
ε
 έξεπλα: Σα παξαπάλσ δεδνκέλα γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ ππνςεθίσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο ζπκπίπηνπλ κε ηα δεδνκέλα κηαο αθφκε έξεπλαο (Αλησλίνπ, 

2012) ζηελ νπνία, αλ θαη  δελ πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα ε πεξίνδνο ζπιινγήο ησλ 

ζηνηρείσλ, είλαη ζαθέο φηη αθνξνχλ ζηα Π.. κεηά ην 2000 θαη πξν ηνπ 2007 θαη φηη 

                                                           
22

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praltika%2011/liakopoulou.h

tm#_ftnref2 (ηειεπηαία αλάθηεζε 15/4/2017) 

 

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praltika%2011/liakopoulou.htm#_ftnref2
http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praltika%2011/liakopoulou.htm#_ftnref2
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πξνέξρνληαη απφ δηαζηαχξσζε επξεκάησλ δηαθφξσλ εξεπλψλ. Πξνθχπηεη φηη ζε 

αληίζεζε κε ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ηα νπνία ηξνθνδνηνχλ κε εθπαηδεπηηθνχο ηελ 

Πξσηνβάζκηα  θαη ζηα νπνία ε Παηδαγσγηθή, ε Γηδαθηηθή θαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε 

αλαβαζκίδνληαη ζπλερψο, ηδηαίηεξα κεηά ην 1984, φηαλ αλσηαηνπνηήζεθαλ, νη ζρνιέο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα έσο θαη ηηο «αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα» δελ «εληάζζνπλ 

γεληθεπκέλα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (θαη αληίζηνηρα ζεσξεηηθά καζήκαηα παηδαγσγηθήο θαη 

δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο) ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπο» (φ.π.: 120).  

Ζ απηναληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο  ζε αληίζεζε κε απηνχο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο δελ έρεη ζηνλ ππξήλα ηεο ηελ Παηδαγσγηθή ηαπηφηεηα, αιιά ηελ 

αληίζηνηρε επηζηεκνληθή, φπσο απηή ζπγθξνηείηαη απφ Π.. αθαδεκατθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αζθεί ην επάγγεικα «εκπεηξηθά», 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ παηδαγσγηθή, δηδαθηηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπ δηάζηαζε. πσο 

πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ν Αλησλίνπ (2012), ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε 

είλαη ζηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα πεξηνξηζκέλε ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, φπσο θαη ε Δηδηθή 

Γηδαθηηθή, αλ θαη πξνβιέπεηαη απφ αξθεηά Σκήκαηα.  Ζ Πξαθηηθή/δηδαθηηθή άζθεζε 

δελ πξνβιέπεηαη, εθηφο απφ ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο. ζν πην απζηεξά νξηνζεηεκέλν είλαη 

ην επηζηεκνληθφ πεδίν, ηφζν ιηγφηεξν κεξηκλά ην Π.. γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο 

ζηε Γεπηεξνβάζκηα. 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα γίλεηαη θαλεξφ φηη ηα Α.Δ.Η. αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ησλ Παηδαγσγηθψλ πνπδψλ θαη εληάζζνπλ νξηζκέλα ζρεηηθά καζήκαηα, 

φπσο άιισζηε, εθ ηνπ λφκνπ ήδε φθεηιαλ, δίλνληαο πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζηελ εηδηθή 

δηδαθηηθή ηνπ αληηθεηκέλνπ.    

3
ε
 έξεπλα: ε κεηαγελέζηεξε έξεπλα (Ληαθνπνχινπ, 2010) επηρεηξείηαη απάληεζε ζην 

εξψηεκα «Πνηα εθφδηα δηαζέηεη ν παηδαγσγηθά επαξθήο εθπαηδεπηηθφο;». Σα δεδνκέλα 

ηεο έξεπλαο αληιήζεθαλ α) απφ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο θαη β) απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηελήξγεζε ην Α..Δ.Π. απφ ην 

2000 έσο ην 2007. 

Χο πξνο ην πξψην δήηεκα ε έξεπλα αλέδεημε φηη «νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ 

ηε ζπκβνιή ησλ παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ζην έξγν ηνπο», αλ θαη δίλνπλ κηθξφ πξνβάδηζκα 

ζηε «ζπκβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ». Δμίζνπ ζεκαληηθή ζεσξνχλ ηελ 

«θαηάξηηζε ζην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο» θαη απνδίδνπλ κηθξφηεξε ζεκαζία ζηελ 

«επαγγεικαηηθή εκπεηξία. […] Οη εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ  ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

ζε ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη αηνκηθέο ηδηφηεηεο, π.ρ. αγάπε γηα ηα παηδηά, ζηηο 

δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο θαη ζηελ θαηνρή ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ» 

(φ.π.:177-179). 

ην ζχλνιφ ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη απνθνηηνχλ ρσξίο θακία 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε απφ ην Παλ/κην, θάηη πνπ είλαη, θαηά ηελ εξεπλήηξηα, 

αλακελφκελν, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο δελ έρνπλ ζπζηεκαηηθέο 

παηδαγσγηθέο ζπνπδέο ζην πιαίζην ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, αθφκε θαη κεηά 

απφ αξθεηά ρξφληα εξγαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, εθηηκνχλ φηη δελ έρνπλ ηα αλαγθαία 

εθφδηα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε…. Δλδηαθέξνλ είρε φηη «φζνη 

εθπαηδεπηηθνί δηνξίζηεθαλ κέζσ εμεηάζεσλ αμηνινγνχλ σο αλεπαξθή ηελ παηδαγσγηθή 

ηνπο θαηάξηηζε ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηνξίζηεθαλ κέζσ ηεο επεηεξίδαο. 

Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη ε αμηνιφγεζε ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο σο 

πξνυπφζεζεο εηζφδνπ ζην επάγγεικα είρε σο απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα θελά ζηελ παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε» (φ.π.: 185). 
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Χο πξνο ηελ «αλάιπζε ησλ ζεκάησλ [ηνπ Α..Δ.Π.] γηα ηελ επηινγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πξνθχπηεη φηη νη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη, θπξίσο απφ ηελ θαηάξηηζή ηνπο 

ζε ζέκαηα κεζφδεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο … ή ζε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη κάζεζεο 

ησλ καζεηψλ. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη κέζα απφ ηα ζέκαηα [ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 

Α..Δ.Π.] πξνθχπηεη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο σο «ηερληθήο» θαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηνξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή πξνθαζνξηζκέλσλ αξρψλ θαη ηερληθψλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία (κπηρεβηνξηζηηθή πξνζέγγηζε).[…] Φαίλεηαη λα 

απνπζηάδεη ε παξάκεηξνο ηεο επίδξαζεο ηνπ ζεζκηθνχ, θνηλσληθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε.[…]Παξαβιέπεηαη[ απφ ηα ζέκαηα] 

ν δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο επηιέγεη ηηο φπνηεο παηδαγσγηθέο 

θαη δηδαθηηθέο ελέξγεηέο ηνπ αμηνινγψληαο θαη αμηνπνηψληαο αλάινγα ηηο γλψζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο, κε θξηηήξην ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο θαη αμίεο. Γε θαίλεηαη λα 

αμηνινγνχληαη νη ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αλαιχνπλ θαηλφκελα, λα αμηνινγνχλ 

θαη λα ζπλζέηνπλ ηηο γλψζεηο γηα ηε ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ» (φ.π.,187). 

Ζ εξεπλήηξηα θαηαιήγεη φηη ηα ζέκαηα ηνπ Α..Δ.Π. ππφξξεηα πηνζεηνχλ κηα 

δηαδηθαζηηθή αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία, εζηηάδνληαο ζην «πψο» θαη φρη ζην «γηαηί» 

θαη πξνηάζζνπλ ηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο.  

ε φ,ηη αθνξά ζην πψο νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο, ηε 

δηδαζθαιία θαη ηηο αξρηθέο ζπνπδέο ηνπο δηαπίζησζε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη 

θαηαιήγεη φηη  « ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζπλάξηεζε αθελφο 

ηδηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθεηέξνπ «παηδαγσγηθψλ δεμηνηήησλ», αιιά θαη 

παηδαγσγηθψλ γλψζεσλ. πλεπψο, πξνθχπηεη έλα ζχλζεην εξψηεκα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν  κπνξεί ε νιηζηηθή ζεψξεζε λα αμηνπνηεζεί ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ» 

(φ.π.:187).  

1.3.3.2. Σέζζεξηο ηαπηόηεηεο γηα ηνλ Έιιελα Δθπαηδεπηηθό ηεο Β/ζκηαο. 

 

4
ε
 έξεπλα: Ζ έξεπλα ηελ νπνία παξνπζηάδνπκε εδψ δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζέκα ηεο 

Π.Γ.Δ. ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο. Έρεη σζηφζν κεγάιν ελδηαθέξνλ, θαζψο θσηίδεη 

ηεθκεξησκέλα ην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο Β/ζκηαο 

ζηελ Διιάδα θαη ζεκειηψλεη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ ζεσξεηηθά κε πιεξφηεηα. Ζ έξεπλα 

απηή παξνπζηάδεηαη εδψ, θαζψο κεηαζέηεη ηελ εζηίαζε απφ ηηο αξρηθέο ζπνπδέο θαη ηα 

ελδερφκελα κνληέια ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πξψηα ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη ίδηνη γηα ηηο αξρηθέο 

ζπνπδέο ηνπο
23

.  

πσο δηεπθξηλίδεη ε εξεπλήηξηα  (Φξπδάθε, 2015)  «ε ηππνινγία [ησλ 

ηαπηνηήησλ] απνζθνπεί ζην λα πξνηείλεη κηα λέα δπλαηφηεηα ζεψξεζεο ηεο παηδαγσγηθήο 

θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο…» θαη ηα απνηειέζκαηα/νη δηαπηζηψζεηο ηεο έξεπλαο κπνξνχλ 

λα «ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζην ζρεηηθφ πεδίν θαη ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο γηα ηνπο ηχπνπο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα 

νδεγνχζαλ, ίζσο, αζθαιέζηεξα ζηε βειηίσζε θαη επαλαλνεκαηνδφηεζε ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο» (φ.π :239). 

Ζ ηππνινγία ησλ ηαπηνηήησλ ε νπνία αλαδείρζεθε κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

ιφγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνξά ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο εζηίαζεο ησλ 

                                                           
23

  Έιαβαλ κέξνο ζ‟ απηήλ 50 ππεξεηνχληεο θηιφινγνη, απφ δχν Γ/ζηα, ελλέα Λχθεηα θαη έλα 

εληαίν Μνπζηθφ ρνιείν, εθ ησλ νπνίσλ νη 10 ήηαλ άληξεο θαη νη 40 γπλαίθεο. 
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εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην έξγν ηνπο θαη κε ην πψο νη ίδηνη ηνπνζεηνχλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο κέζα ζ‟ απηφ. ηελ 1
ε
 ηαπηφηεηα αλήθεη «ν Δηδηθφο ηνπ αληηθεηκέλνπ», ν νπνίνο 

δίλεη έκθαζε ζηε γλψζε θαη ζηε κεηαβίβαζή ηεο. Ζ 2
ε
 ηαπηφηεηα, «ν Γάζθαινο», είλαη 

απηφο πνπ δίλεη  έκθαζε ζε παηδαγσγηθνχο, αμηαθνχο θαη εζηθνχο φξνπο. Ζ 3
ε
 

ηαπηφηεηα, «ν ππεξαζπηζηήο ηεο επηθνηλσληαθήο ζρέζεο», δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

επηθνηλσλία κε ζπκηθνχο θαη ςπρνινγηθνχο φξνπο. Σέινο, ε 4
ε
 ηαπηφηεηα, «ν 

ζηνραζηηθφο ζπλνδνηπφξνο ζηε κάζεζε» είλαη απηφο πνπ δίλεη έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο κάζεζεο. 

Ζ παξαπάλσ ηππνινγία ζεσξνχκε φηη αλαδεηθλχεη αθξηβψο απηφ πνπ δελ κπνξεί 

πιήξσο λα ειεγρζεί: αθφκα θαη κέζα ζην ίδην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε ηα ίδηα 

πξνηάγκαηα, κε θνηλφ πιαίζην ιφγνπ θαη ζπνπδψλ, ε ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ 

κπνξεί λα είλαη κία, θνηλή, πξνθαζνξηζκέλε. Οη πξνζσπηθέο επηινγέο θαη ζηάζεηο είλαη 

ηζρπξέο θαη, επνκέλσο, ε ηππνινγία θαη ε ζπγθξφηεζή ηεο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

εμαξηάηαη νχηε λα πξνβιέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ηξφπν πνπ εθπαηδεχνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί, θαζψο ε ηαπηφηεηα δηακνξθψλεηαη ζηελ δηάδξαζή ηεο κε ηνπο άιινπο 

παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  
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Κεθάιαην 2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. 
 

Ζ παξνχζα έξεπλα έζεζε σο ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ Πηζηνπνίεζεο ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο (Π.Π.Γ.Δ.) ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο θαηά ην δηάζηεκα 2015/16. πσο ζα εθηεζεί ζηε ζπλέρεηα, ε 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, εθηφο απφ ην αξρηθφ ζρέδην, αθνινχζεζε «ηηο αλαθπφκελεο 

δνκέο», ηα «αλαθπφκελα εξσηήκαηα» (Creswell, 2011: 75, 77),  ηελ εζσηεξηθή δπλακηθή 

ηελ νπνία ππαγφξεπζαλ ηα πξψηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη αλαπηχρζεθε, ηειηθά, ζε 

ηξία παξαπιεξσκαηηθά εξεπλεηηθά ζθέιε. Δίλαη θαηά βάζηλ εμειηθηηθή, πεξηγξαθηθή 

πνηνηηθή έξεπλα, θαζψο «ελδηαθέξεηαη γηα ηηο ζπλζήθεο ή ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ   ηηο 

πξαθηηθέο πνπ επηθξαηνχλ   ηηο πεπνηζήζεηο , ηηο νπηηθέο γσλίεο ή ηηο ζηάζεηο  πνπ έρνπλ νη 

άλζξσπνη   ηηο δηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε  ηα απνηειέζκαηα πνπ γίλνληαη 

αηζζεηά ή ηηο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη. Δλίνηε, ε πεξηγξαθηθή έξεπλα ελδηαθέξεηαη γηα ην 

πψο απηφ πνπ είλαη ή απηφ πνπ ππάξρεη ζρεηίδεηαη κε θάπνην πξνεγνχκελν γεγνλφο ην 

νπνίν έρεη επεξεάζεη ή έρεη επηδξάζεη πάλσ ζε έλαλ φξν ή ζε έλα γεγνλφο ηνπ παξφληνο» 

(Best, 1970 ζην Cohen & Manion,1997 :101). Τηνζεηήζεθαλ, σζηφζν,  θαη ζηνηρεία απφ 

άιιεο κεζφδνπο, θαζψο άιια απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ αλαδεηήζεθαλ αθνξνχλ 

ζηε ζπγρξνλία, ελψ άιια ζηε δηαρξνλία (Howard & Sharp, 1998). Ηδηαίηεξα ζην 2
ν
 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ε γξακκηθή/ρξνλνινγηθή παξνπζίαζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο 

ζέζκηζεο θαη ζεκειίσζεο ηεο Π.Γ.Δ. θαη ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξνθάιεζε πηνζεηεί  

ραξαθηεξηζηηθά ηζηνξηθήο αθήγεζεο. «Η ηζηνξηθή έξεπλα έρεη πξάγκαηη θάπνηα θνηλά 

γλσξίζκαηα  […] κε ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε […], ην φηη επηδηψθνπλ λα πεξηγξάςνπλ 

φιεο ηηο πιεπξέο ηεο κειεηψκελεο θαηάζηαζεο» (Cohen & Manion,1997: 70).  

Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο αληιήζεθαλ απφ άκεζεο πξσηνγελείο θαη απφ 

δεπηεξνγελείο  πεγέο. ηε δηεξεχλεζε ηνπ 1
νπ

 εξσηήκαηνο ην νπνίν αθνξά ζην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ Π.Π.Γ.Δ. νη πεγέο ήηαλ απνθιεηζηηθά πξσηνγελείο: Ννκνζεηηθά, 

θπξίσο, ή άιια επίζεκα ζεζκηθά θείκελα. ην 2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα νη πεγέο ήηαλ είηε 

πξσηνγελείο, κε ζεζκηθφ ραξαθηήξα, φπσο ην πφξηζκα ηνπ Δζληθνχ Γηαιφγνπ γηα ηελ 

Παηδεία ή ην Πφξηζκα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, είηε δεπηεξνγελείο, φπσο βηβιία, 

άξζξα επηζηεκνληθά θαη δεκνζηνγξαθηθά, επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο κε 

ελζσκαησκέλε ηζηνξηθή αθήγεζε, θείκελα απφςεσλ ή θαη παξάζεζεο ζθφπηκσλ 

πιεξνθνξηψλ (Bell, 1999). Φπζηθά, έλα θείκελν απφςεσλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

πξσηνγελήο πεγή, εθφζνλ απηφ ην νπνίν αληινχκε απφ απηφ είλαη ε πξνζσπηθή 

άπνςε/καξηπξία θαη σο δεπηεξνγελήο, αλ απφ απηφ αληινχκε κηα πιεξνθνξία, ε νπνία 

απαηηεί εζσηεξηθή θξηηηθή θαη δηαζηαχξσζε (Cohen & Manion,1997). ηελ έξεπλα γηα 

ην 3
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα νη θεηκεληθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ απνθιεηζηηθά 

πξσηνγελείο θαη κε επίζεκν/ζεζκηθφ ραξαθηήξα: νη ηζηνζειίδεο ησλ Σκεκάησλ ησλ 

Α.Δ.Η. θαη νη Οδεγνί πνπδψλ (Ο..). ‟ απηφ ην ζθέινο ηεο έξεπλαο πηνζεηήζεθε θαηά 

κία έλλνηα κηθηή κέζνδνο (φ.π., 68), εθφζνλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεκνλσκέλα ζηνηρεία 

πνζνηηθήο έξεπλαο: σο πξνο ηα θξηηήξηα  επηινγήο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ησλ 

νπνίσλ νη Ο.. κειεηήζεθαλ θαη κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ECTS σο δείθηε γηα 

ηελ «πνζνηηθή»/ αλαινγηθή  απνηχπσζε ησλ καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα Σκήκαηα 

γηα ζεκειίσζε ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο. 



52 
 

2.1. Η εξεπλεηηθή πνξεία γηα ην 1
ν
 εξώηεκα (Κεθάιαην 4). 

 

χκθσλα κε ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.) ε έλλνηα ηεο πηζηνπνίεζεο 

παξαπέκπεη ζε πεξηερφκελα γλψζεο νξγαλσκέλα ζε ζψκαηα, ηα νπνία νδεγνχλ ζηε 

ιήςε ηίηινπ θαη αθνξνχλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Οη ηίηινη 

απηνί αλαγλσξίδνληαη ζεζκηθά εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ (εζληθνχ 

ή ππεξεζληθνχ) θαη εγγξάθνληαη ζε έλα ζπγθξνηεκέλν ζχζηεκα θαηάηαμεο πξνζφλησλ
24

, 

ην νπνίν «πηνζεηεί επίζεκα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο σο αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε πξνζφλησλ [θαη ην νπνίν] εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ 

θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο φισλ ησλ ρνξεγνχκελσλ πξνζφλησλ […].Σα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πξνζφληα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ πεξηγξαθηθνχο δείθηεο. Οη πεξηγξαθηθνί δείθηεο δίλνπλ κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή θαη «θαζνξίδνληαη απφ ηηο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο δηαβαζκίζεηο ησλ γλψζεσλ, 

ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ
25

». Σν ειιεληθφ Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, ζε 

ελαξκφληζε κε ην αληίζηνηρν Δπξσπατθφ, πηνζεηεί ην κεηξηθφ ζχζηεκα ησλ πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ  γηα ηελ κέηξεζε ηνπ φγθνπ: 60 ECTS →1500 ψξεο→1 έηνο κάζεζεο (δχν 

εμάκελα ζπνπδψλ)
26

. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο Πηζηνπνίεζεο ηεο 

Π.Γ.Δ. ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο, ην πξψην εξεπλεηηθφ ζθέινο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο  αθνξνχζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εξκελεία ηνπ Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ 

βάζεη ηνπ νπνίνπ απηή ξπζκίδεηαη. πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα έξεπλα εζηίαζε ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνπο πεξηγξαθηθνχο 

δείθηεο ή εμεηδηθεχνπλ ην πεξηερφκελν ησλ πεξηγξαθηθψλ δεηθηψλ, κε ην λα νξίδνπλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξνζφληνο (φ.π., 5). Δπίζεο, αλαδεηήζεθαλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ νη νπνίεο  νξίδνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απφθηεζε 

ηνπ Π.Π.Γ.Δ..  

Απφ ην ζχλνιν ησλ Ννκνζεηηθψλ θεηκέλσλ θαη Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο Π.Γ.Δ. ην εθάζηνηε πιένλ επηθαηξνπνηεκέλν θείκελν 

είλαη ε (εηήζηα) πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξνο ηνπο αλαπιεξσηέο, κε ηελ 

νπνία ηνπο θαιεί λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξφζιεςή ηνπο ζηε Β/ζκηα γηα ην 

πξνζερέο ζρνιηθφ έηνο. ηελ πξφζθιεζε απηή αλαθέξνληαη φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ 

Πηζηνπνίεζε ηεο Π.Γ.Δ. δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαη φινη νη ηίηινη  

νη νπνίνη ηελ πηζηνπνηνχλ. Καηά ηελ έλαξμε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζακε σο 

βάζε ηελ πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ε νπνία δεκνζηεχηεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2015 θαη 

αθνξνχζε ζην δηδαθηηθφ έηνο 2015-2016. ηε ζπλέρεηα, πξνρσξήζακε ζε 

επηθαηξνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ εθηίζεληαη ζην θεθάιαην 4 κε 

βάζε ηελ πιένλ πξφζθαηε Τπνπξγηθή Πξφζθιεζε, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ηελ άλνημε 

ηνπ 2017 θαη αθνξά ζην πξνζερέο ζρνιηθφ έηνο (2017-2018). 

Ζ αλάγθε αθξηβνχο απνηχπσζεο ηνπ ηζρχνληνο Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ θαηά ην 

έηνο 2015, κε αθεηεξία ηελ αλσηέξσ πξφζθιεζε, καο νδήγεζε ζηελ αλαδήηεζε ησλ 

                                                           
24

http://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_NOVEMBER_2

016.pdf , ζει. 3 (αλάθηεζε: 30-4-2017) 
25

 φ.π., ζει. 3-6 
26

 φ.π., ζει. 5 

http://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_NOVEMBER_2016.pdf
http://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_NOVEMBER_2016.pdf
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λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ ζχκθσλα κε ηα νπνία απηή εθδφζεθε θαη ζηα νπνία παξέπεκπε. 

Σν πιήζνο ησλ δηαηάμεσλ, ησλ ζπλαθψλ εδαθίσλ θαη ησλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ 

ζπγθξφηεζε, εμ αξρήο, έλα δαηδαιψδεο πιέγκα ξπζκίζεσλ θαη αιιειέλδεησλ 

παξαπνκπψλ, γχξσ απφ έλαλ αξρηθφ ππξήλα, ν νπνίνο παξέκεηλε ζηαζεξφο επί είθνζη 

έηε, αλ θαη αλεζηάιε νιηθψο ή κεξηθψο ε ηζρχο ηνπ. Ο ππξήλαο απηφο είλαη ε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο κε ην 

Ν.2525/1997, γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζπγθξνηνχληαη θαηά πεξηφδνπο λέα, αιιεινδηάδνρα 

πιέγκαηα ξπζκηζηηθψλ δηαηάμεσλ, ηα νπνία κεηαβάιινληαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, 

θαζψο δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ.  

Ζ απφπεηξα ηεο έξεπλαο απηήο λα απνηππψζεη κε θαζαξφηεηα ην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πιέγκα λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη λα νξγαλψζεη ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηηο λνκνζεηηθέο 

πξάμεηο ηεο εηθνζαεηίαο 1997-2017, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημήο 

ηνπ, απνδείρηεθε κηα εμαηξεηηθά επίπνλε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Γηα λα 

δηαζηαπξσζεί ε πιεξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηθήο καο έξεπλαο, έγηλε 

δηαζηαχξσζε κε ηα απνηειέζκαηα ζπλδξνκεηηθήο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη λνκηθνί. Γηαπηζηψζακε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο πιαηθφξκαο 

δελ ήηαλ απνιχησο πιήξε, ζε ζρέζε κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ε νπνία είρε 

αθνινπζήζεη αλαζηξνθηθά ην πιέγκα ησλ αλαθνξψλ/παξαπνκπψλ. 

  Ζ πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην εθάζηνηε ηζρχνλ πιέγκα δηαηάμεσλ ζε 

«ζηάζε» καο έδηλε ηελ εληχπσζε φηη έρνπκε απσιέζεη κέξνο ηνπ, παξφιν πνπ 

ζεβαζηήθακε ηελ αξρή ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ Heisenberg: πξνζδηνξίδνπκε ή ηε ζέζε 

ηνπ ζψκαηνο ή ηελ ηαρχηεηα, φρη θαη ηα δχν ζπγρξφλσο. Απηφ πνπ έγηλε νξαηφ κέζα απφ 

ηελ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ήηαλ φηη ζην εζσηεξηθφ θάζε πιέγκαηνο, 

ζηε ζπγρξνλία, παξαηεξνχληαλ δηαθνξεηηθέο δπλακηθέο, ξεπζηφηεηα θαη αζηάζεηα. Ζ 

θαηλνκεληθή απηή αληίθαζε νδήγεζε ζηελ εμήο δηαπίζησζε: νη ηζρχνπζεο θάζε θνξά 

εθδνρέο ηνπ πιέγκαηνο, ελζσκάησλαλ κηα πιεηάδα πεξηθεξεηαθψλ/εηδηθψλ/ ad hoc 

ξπζκίζεσλ, γηα ηηο πνηθίιεο νκάδεο αλαθνξάο/θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ. Οη ξπζκίζεηο 

απηέο ραξαθηεξίδνληαλ απφ  πεξηνξηζκέλε ρξνληθή ηζρχ, πξνθαινχζαλ ξσγκέο θαη 

ράζκαηα ζηνλ αξρηθφ ππξήλα (:ηζρχο ηνπ Π.Π.Γ.Δ.). Παξάιιεια, ην ίδην ην πιέγκα ησλ 

ξπζκίζεσλ, απφ ηελ ίδηα ηε δπλακηθή ηνπ, πξνθαινχζε λέεο, ελ δπλάκεη ξσγκέο, ηηο 

νπνίεο νη απνδέθηεο ηνπ, δειαδή νη άκεζα ελδηαθεξφκελεο νκάδεο αλαθνξάο, εληφπηδαλ 

θαη αζθνχζαλ πηέζεηο γηα λέεο ξπζκίζεηο. Ήηαλ θαλεξφ φηη ε εξεπλεηηθή απφπεηξα είρε 

ζπλαληεζεί κε άιια δεηήκαηα
27

, ζνβαξά θαη ελδηαθέξνληα, αιιά φρη κέζα ζην πεδίν ηεο.  

Γηα λα δηαρεηξηζηνχκε ηνλ φγθν ησλ Ννκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ επηιέμακε ηε 

γξακκηθή παξνπζίαζε ησλ πην ζεκαληηθψλ λφκσλ θαη ηελ θξηηηθή επηινγή εθείλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάδεημε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημήο ηνπ ζηε δηαρξνλία (Κεθάιαην 4). Κξίλακε 

φκσο ρξήζηκν, λα κελ απνθξπβεί θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπ ε ρανηηθφηεηα, ε ξεπζηφηεηα 

θαη νη ππαλαρσξήζεηο ηεο Πνιηηείαο ζηηο πνηθίιεο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε ε 

πινπνίεζε ηνπ λφκνπ ζε φ,ηη αθνξά ζηε ζεκειίσζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Δ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, παξνπζηάζακε ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε κνξθή πίλαθα, 

εληαγκέλν ζην θχξην ζψκα ηεο εξγαζίαο, θαζψο ζεσξνχκε φηη ν θαηάινγνο απηφο 

νπηηθνπνηεί ηνλ φγθν ησλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη θσηίδεη φρη κφλν ή ηφζν ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, αιιά ηηο δπλακηθέο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ ζπγθείκελνπ, ην νπνίν 

                                                           
27

Γηαθπβέξλεζε,  δπλακηθέο ησλ θνκκάησλ θαη ησλ νκάδσλ αλαθνξάο, 

βαιθαληνπνίεζε/πνιπδηάζπαζε, θιπ. 
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παξάγεη αληί-ινγν, αληηζέζεηο θαη αληηζηάζεηο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο πξνβάιινληαη, 

επζέσο ή αληηζηξφθσο, ζην επίπεδν ηνπ ξπζκηζηηθνχ ιφγνπ θαη πνζνηηθά. 

Ο Λφγνο ηεο λνκνζεζίαο είλαη ν θαηεμνρήλ ξπζκηζηηθφο ιφγνο, ν νπνίνο παξά ηελ 

νπδέηεξε γιψζζα πνπ πηνζεηεί, επηηξέπεη ηελ αλάγλσζε ησλ ξεηψλ θαη ησλ ππφξξεησλ 

αξρψλ θαη θαλφλσλ ηεο  πνιηηηθήο  πνπ εθθξάδεη. Μέζα ζην λνκηθφ ιφγν, επίζεο, 

πξνεγγξάθνληαη αθφκα θαη νη αλακελφκελεο αληηζηάζεηο θαη αληηξξήζεηο, θαζψο ν ίδηνο 

ν λφκνο πξνβιέπεη πνιιέο απ‟ απηέο, γηα λα εληζρχεη ηελ εθαξκνζηκφηεηά ηνπ. Ζ 

παξνχζα εξγαζία αθξνζηγψο έζεζε ηα δεηήκαηα εξκελείαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Λφγνπ 

ηεο ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο, ηα νπνία παξέθακςε, ψζηε λα εζηηάζεη ζην ζέκα ηεο. 

 

2.2. Η εξεπλεηηθή πνξεία γηα ην  2
ν
 εξώηεκα  (Κεθάιαην 3). 

Σν εξψηεκα πνπ πξνέθπςε απφ ην λνκνζεηηθφ πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε θαη απφ 

ηελ παξαηεηακέλε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ην πεδίν παξέκελε αξξχζκηζην δελ κπνξνχζε 

λα παξαθακθζεί: Γηαηί, ελψ δελ ακθηζβεηείηαη απφ θακία πιεπξά  φηη ε Παηδαγσγηθή θαη 

Γηδαθηηθή θαηάξηηζε θαη γλψζε ζπληζηνχλ απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δελ επνδψλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

πνπ ηελ ζεζκνζεηεί;  

Γηα ηελ θαηά ην δπλαηφ πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, πνπ 

απνηειεί ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη αλαπηχζζεηαη ζην 3
ν
 θεθάιαην, επηιέμακε 

λα αλαδεηήζνπκε ζην δηαδίθηπν επίζεκα δεκνζηεχκαηα ή δεκνζηεχζεηο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πιεπξψλ, λα αλαδεηήζνπκε φρη κφλν ηνλ ηππηθφ ιφγν ησλ επίζεκσλ 

θνξέσλ, φπσο πρ. ησλ Α.Δ.Η. ή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ 

Π.Π.Γ.Δ., αιιά θαη δεκνζηεχκαηα ζε θνηηεηηθά blog ή αθφκα θαη ζπδεηήζεηο ζε 

θνηηεηηθά forum.  

Σα πνηθίια θεηκεληθά είδε ηα νπνία αμηνπνηήζεθαλ, γηα λα αλαζπλζέζνπκε θαηά 

ην δπλαηφλ ην θνηλσληθν-ζηνξηθφ ζπγθείκελν (Dale, 2001), εληφο ηνπ νπνίνπ 

ζπγθξνηείηαη ν λνκνζεηηθφο ιφγνο θαη ν ιφγνο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πιεπξψλ, δελ 

επειέγεζαλ κε βάζε ηελ αμηνπηζηία ηνπο ή ηελ πνηφηεηα ηνπ εθθεξφκελνπ ιφγνπ ή ηελ 

ελδερφκελε αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο πηνζεηήζακε κηα 

εκπεηξηθή ζέζε/πξαθηηθή ζρεηηθά κε ηελ ηζηνεμεξεχλεζε (Παπάλεο, 2011): 

αθνινπζψληαο δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν, κε δηαθνξεηηθέο 

ιέμεηο θιεηδηά θαη επηιέγνληαο φρη κφλν φζα απνηειέζκαηα πξνέξρνληαη απφ 

επίζεκεο/ζεζκηθέο πεγέο ή εκθαλίδνληαη ζηηο πξψηεο ζειίδεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αλαδήηεζεο, αιιά φιε ηελ αθνινπζία έσο θαη ηελ 15 ή ηελ 20ή ζειίδα, ε «απψιεηα» ηνπ 

ρξφλνπ αλαπιεξψλεηαη απφ ηελ δηαπίζησζε φηη έρνπλ αλνίμεη ηεκλφκελνη θχθινη κέζα 

ζηνπο νπνίνπο κηα πιεξνθνξία αλαπαξάγεηαη, ελψ, παξάιιεια, αξζξψλεηαη 

επεμεξγαζκέλνο ή αλεπεμέξγαζηνο ιφγνο γηα ην ζέκα. Αλαζχξνληαη ζηξψκαηα 

«πιεξνθνξηψλ» ηα νπνία ζπληζηνχλ  π.ρ. έθθξαζε απφςεσλ, ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, 

δειαδή απνδίδνπλ κέξνο ηεο πξψηεο χιεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  Γελ αλαδεηήζακε ζην 

δηαδίθηπν κφλν θείκελα ηα νπνία ζα έπξεπε λα αμηνινγήζνπκε θαη λα ηα απνηηκήζνπκε 

σο αιεζή ή ςεπδή, αιιά θαη θείκελα ζηα νπνία αξζξσλφηαλ ιφγνο πξνζσπηθφο ή 

ππνθεηκεληθφο γηα ην δήηεκα, φπσο π.ρ. ζε κηα ζπλέληεπμε ζηα πιαίζηα κηαο πνηνηηθήο 

έξεπλαο. Ο ιφγνο απηφο ιεηηνχξγεζε ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο φρη ηφζν σο 

αμηφπηζην ηεθκήξην πνπ επηβεβαηψλεη κηα γεληθή ηάζε, αιιά σο ηξνθνδφηεζε, κέζσ ελφο 

ππαηληγκνχ π.ρ., γηα ηελ πεξαηηέξσ αλαδήηεζε εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ή πξνζψπσλ, αιιά 
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θαη ζέζεσλ θαη απφςεσλ πνπ ελδερνκέλσο δηαηππψζεθαλ, ψζηε λα θσηηζηνχλ πιεπξέο 

ηνπ ζέκαηνο ηεο κε-ξχζκηζεο. Ζ δηαδηθηπαθή ζθαπάλε αθνινπζψληαο απηφ ην άηππν 

δίθηπν αλαθνξψλ, ζηάζεθε πνιιέο θνξέο ηπρεξή: απφ κηα θξάζε ζε έλα θνηηεηηθφ blog, 

ζην πφξηζκα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε γηα ην Π.Π.Γ.Δ. 

Απφ ηελ ηζηνεμεξεχλεζε αμηνπνηήζεθαλ, επίζεο, θείκελα ησλ Α.Δ.Η., ησλ 

θνκκάησλ, ηα πξαθηηθά ηνπ εζληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ Παηδεία θιπ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ηελ ηζηνξία ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο ζηελ Διιάδα, απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ 

Κξάηνπο έσο θαη ζήκεξα. Απηφ πνπ επηδηψμακε κε ηελ επηινγή απηή ήηαλ λα γίλεη νξαηφ 

ην πξφβιεκα: φηη ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο ζπγθξνηεί έλα πεδίν 

ρξφληαο έληαζεο θαη θνκβηθήο ζπλάληεζεο δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ απφ ηελ Πνιηηηθή, 

ηε Γλψζε θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ ππνθεηκεληθνηήησλ έσο ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, 

απφ ην θφζηνο θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ έσο  ηα νηθνλνκηθά ησλ Παλ/κίσλ θαη ηα 

θξηηήξηα ζχλζεζεο ησλ Π.. ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηινγή ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. 

2.3. Η εξεπλεηηθή πνξεία γηα ην 3
ν
 εξώηεκα (Κεθάιαην 5). 

Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζην Ννκνζεηηθφ πιαίζην θαη ζηελ απνζπαζκαηηθφηεηα 

ηεο ξχζκηζεο, ζηελ πξνβιεκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ 

ζπκπινθή/δηαπινθή πνιιψλ παξαγφλησλ ζρεηηθά κε ηελ Π.Γ.Δ, δεκηνχξγεζαλ κηα 

εζσηεξηθή δπλακηθή ζηελ έξεπλα, ψζηε  λα πξνρσξήζεη ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν αληαπνθξίζεθαλ ηα Α.Δ.Η. ζηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 3840/2010 θαη 4186/2013 

θαη ζηελ εθ λένπ ζεζκνζέηεζε ηνπ Π.Π.Γ.Δ.. Ζ  ρξνληθή αθελφο επηκήθπλζε ηεο 

έξεπλαο θαη ε επέθηαζή ηεο ζην άκεζν πεδίν εθαξκνγήο ησλ λφκσλ, ζηα ίδηα ηα Α.Δ.Η. 

θαη ζηα Π.., δελ ήηαλ πξνζρεδηαζκέλε.  

Σν λέν δεηνχκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο 

πξνζαξκνγήο ησλ Π.Α.. ησλ Α.Δ.Η. ζηελ απαίηεζε ηνπ λφκνπ γηα Π.Γ.Δ. ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ επειέγεζαλ  ηα Σκήκαηα απφ ηα νπνία 

απνθνηηνχλ Φηιφινγνη, Μαζεκαηηθνί θαη  Φπζηθνί. Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή απηή είλαη 

ην γεγνλφο φηη ηα Σκήκαηα απηά απνηεινχλ, άηππα κελ, παξαδνζηαθά δε, ηνλ ππξήλα 

ησλ ιεγνκέλσλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ.  Σα Σκήκαηα αλαθνξάο είλαη ζπλνιηθά 48, πνιιά 

δε εμ απηψλ είλαη απφ ηα παιαηφηεξα Σκήκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη νη 

απφθνηηνί ηνπο  ζπγθξνηνχλ κηα πνιππιεζή νκάδα εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία απνηειεί 

πεξίπνπ ην 30% ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη δηδάζθεη ζρεδφλ 

ην 50% σξψλ πνπ πξνβιέπνπλ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα  ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

2.4. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο. 

 

Ζ έκθαζε ζηελ αμηφπηζηε θαη έγθπξε απνηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πεδίνπ θαη 

ε πξνζεθηηθή θαηαγξαθή είλαη κηα απφ ηηο επηινγέο ηεο έξεπλαο απηήο, κε ηε βεβαηφηεηα 

φηη ηα δεδνκέλα απηά απνηεινχλ ηε βάζε γηα πνηθίιεο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Καηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο, ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ησλ Π.. ησλ Α.Δ.Η. ή ησλ 

πηνζεηνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. 

 Χο πξνο ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε (Κεθάιαην 1), δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζε φζεο κειέηεο ή έξεπλεο εζηίαδαλ ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε, θαζψο δελ ήηαλ κέζα 

ζηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο έξεπλαο ε ζπγθξηηηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεδίνπ ζην 
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καθξν-επίπεδν ησλ δηεζλψλ πνιηηηθψλ. Δπίζεο, ε πεξηνξηζκέλε αληαπφθξηζε ησλ Α.Δ.Η. 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ησλ Π.., ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηά ην λφκν Π.Γ.Δ. 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, δελ επηηξέπεη, γηα πνιιά παλεπηζηεκηαθά 

Σκήκαηα, λα δηαηππσζνχλ αζθαιείο παξαηεξήζεηο ή δηαπηζηψζεηο γηα ηηο αξρέο 

επηινγήο, κεηάδνζεο ή αμηνιφγεζεο ηεο παξερφκελεο παηδαγσγηθήο γλψζεο. Ζ ηδηνηππία 

ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο δελ καο επέηξεςε λα αμηνπνηήζνπκε πιήξσο ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ε νπνία κειεηήζεθε, ρσξίο λα ράλνπκε ηαπηφρξνλα ηελ εζηίαζε ζηελ 

απνηχπσζε ηνπ πεδίνπ. πσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ν Creswell (φ.π.: 72,73,74) 

ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ε βηβιηνγξαθία «δελ παξέρεη ζεκαληηθή θαηεχζπλζε ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα». ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κάιηζηα, ε παξαηεηακέλε θάζε σξίκαλζεο ησλ 

πξαθηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο θαη ε ξεπζηφηεηα ηνπ πεδίνπ θαζηζηνχλ επηζθαιή ηελ 

δηαηχπσζε γεληθεπηηθψλ θξίζεσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δθ.Δθ. ηεο Β/ζκηαο ζηελ 

Διιάδα, ππφ ην πξίζκα ησλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ Κνηλσληνινγία ηεο 

Δθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ζπρλά, αηζζαλζήθακε φηη δεηήκαηα ηα νπνία ηίζεληαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη κειεηήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα, φπσο π.ρ. ε επηηειεζηηθφηεηα, ε 

επηηήξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, νη ππφξξεηεο παηδαγσγηθέο ξήηξεο (/αξρέο επηινγήο 

ηνπ Ο.Ο..Α. γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Young,1971  Robertson, 2013  

Rinne & Ozga, 2013  Zaalouk, 2013), αλ θαη αλαγλσξίδνληαη (θαη εκπεηξηθά) ζηελ ηξνπή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαηά ηα ηειεπηαία 15 έηε, απνηέιεζαλ, θαηά θάπνην 

ηξφπν, παγίδα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ηελ νπνία πξνζπαζήζακε λα απνθχγνπκε: λα 

πξνβάιινπκε, δειαδή,  εκείο ηηο ηάζεηο απηέο ζην Ννκνζεηηθφ πιαίζην ή ζηε δηάξζξσζε 

ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ σο απνθξπζηαιισκέλα θαη ελεξγά δνκήκαηα, ρσξίο, φκσο, 

ηα αλάινγα πεξηζψξηα γηα ηεθκεξίσζε ζην πιαίζην απηήο ηεο έξεπλαο. 

Δπηδίσμε απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα αλνίμεη κία απφ ηηο εξεπλεηηθέο δηαδξνκέο 

ζην πεδίν, λα θαηαζηήζεη νξαηά ηα δεηήκαηα, -κε φξνπο ηνπ Foucault-  λα 

«πξνβιεκαηνπνηήζεη» (Κεθάιαην 4) παγησκέλα θαηάινηπα ησλ ειιεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ Δθ.Δθ ηεο Β/ζκηαο. Παξάιιεια, επηδίσμε λα 

ζεκαηνδνηήζεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηά λνεκαηνδνηνχληαη,  κε ην λα ελζέζεη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο, – φρη λα ηα δηεξεπλήζεη-, ζην πιαίζην ησλ Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ θαη ζηελ επηζθάιεηα ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο θαη ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, φπνπ θαη αξζξψλνληαη ηα λέα πξνηάγκαηα  (Κεθάιαην 1 θαη 

Δηζαγσγή).  

Ζ ζπλέρεηα αλήθεη ζηηο επφκελεο εξεπλεηηθέο απφπεηξεο. 

2.5. Η πξνζηηζέκελε αμία ηεο έξεπλαο. 

Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε δελ έδεημε αλάινγε εξγαζία ζηα εμήο ζεκεία: α. Ζ 

παξνχζα έξεπλα αμηνπνίεζε κηα ζεηξά απφ δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ πνηθίισλ αληηζηάζεσλ πνπ πξνβιήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ 

Π.Π.Γ.Δ.. β. Έγηλε ζρνιαζηηθή ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ Νφκσλ θαη 

ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή ηνπο, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα ζεκεία ζηα νπνία ππήξμε 

αληίδξαζε θαη αληίζηαζε ζηελ θαζνιηθή απνδνρή θαη εθαξκνγή ηνπο. γ. Μνινλφηη έρεη 

πξνεγεζεί αλάινγε έξεπλα (Ληαθνπνχινπ, 2010)  ζηελ νπνία απνηππψλνληαη ηα Π.. 

ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ησλ νπνίσλ νη απφθνηηνη εξγάδνληαη σο θαζεγεηέο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ παξνχζα έξεπλα ηα δεδνκέλα επηθαηξνπνηήζεθαλ θαη 
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αληρλεχηεθε ν βαζκφο πξνζαξκνγήο ζηνλ Ν.4186/2013. Δπίζεο, απνηππψζεθαλ ηα ECTS  

ησλ καζεκάησλ παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα Π.. θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ ηίηισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

καζεκάησλ. Σα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ελδεηθηηθή απνηχπσζε  ησλ 

γεληθψλ ηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή θαη επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ 

κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο, θαζψο κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 

ππεξβαίλεη ην πιαίζην κηαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.  Απνηεινχλ, σζηφζν, πιηθφ ην 

νπνίν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηεξεπλεζεί ππφ ην πξίζκα ηεο Κνηλσληνινγίαο ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ,  ηνπ «Νένπ επαγγεικαηηζκνχ», ηεο επηηειεζηηθφηεηαο θαη 

ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ ηαπηνηήησλ, θαζψο  απηέο δηεζλψο απνηεινχλ ηηο λέεο αξζξψζεηο 

ζην επίπεδν ηνπ Λφγνπ.  
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ  ΘΔΜΟΘΔΣΗΗ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ 

ΚΑΙ ΣΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ 

ΔΠΑΡΚΔΙΑ. 

 

Κεθάιαην 3. Σν ηζηνξηθό πιαίζην (1834-2017). Σν παιίκςεζην ησλ 

απόςεσλ. 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αδξνκεξήο ηζηνξηθή αλαδξνκή αλαθνξηθά κε ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 

επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, απφ ηηο απαξρέο ηνπ 

Νενειιεληθνχ θξάηνπο (1834) έσο ζήκεξα (2017). Θα εθηεζεί ζπλνπηηθά ε πεξίνδνο ηεο 

επψαζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο (Π.Π.Γ.Δ.) απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 έσο ηε ζεζκνζέηεζή ηνπ κε ην Ν.2525/97 θαη νη  αληηδξάζεηο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο εθεμήο  λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο, νη 

«πεξηπέηεηεο», νη παιηλδξνκήζεηο θαη νη αλαζηνιέο ηεο εθαξκνγήο ηνπ, έσο  θαη ζήκεξα. 

 ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ θαη αληηζηάζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ην Π.Π.Γ.Δ,  ε αλαθνίλσζε ηνπ Μ. Καζζσηάθε ζην 1
ν
 Δπηζηεκνληθφ 

πλέδξην .Δ.Π.–Α..ΠΑΗ.Σ.Δ., ην Γεθέκβξην ηνπ 2009, αμηνπνηήζεθε σο έλα 

επηζηεκνληθφ θείκελν-καξηπξία,  ην νπνίν αλαθέξεηαη ηεθκεξησκέλα ζηηο ελέξγεηεο ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ηνπο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Χο θαζεγεηήο 

Παηδαγσγηθψλ θαη εθ ησλ ζεζκηθψλ ξφισλ  ηνπο νπνίνπο αλέιαβε ζην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην (Π.Η.) θαη ζην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.), είλαη, θπζηθψ ησ 

ηξφπσ, γλψζηεο ηνπ πεδίνπ, ησλ δπκψζεσλ θαη ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο ησλ πνιηηηθψλ 

επηινγψλ. Δπνκέλσο, ε αθήγεζή ηνπ θαη ε άπνςή ηνπ γηα ηηο αζπλέρεηεο ησλ πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη ην δπζεθάξκνζην ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ην 

ΠΠ.Γ.Δ., έρνπλ εηδηθφ βάξνο θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνχζα έξεπλα. 

Παξνπζηάδνληαη, επίζεο, ζπλνπηηθά θαη ελδεηθηηθά, νη αληηδξάζεηο ζηηο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη νη απφςεηο γηα ηελ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα 

(Π.Γ.Δ.) ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ησλ άκεζα 

ελδηαθεξνκέλσλ, παλεπηζηεκηαθψλ, θνηηεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, φπσο απηέο είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη  εληνπίζηεθαλ κε 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν θαηά ην δηάζηεκα 10νο 2015 - 12νο 2016. Παξαηίζεηαη, επίζεο, 

έλα ελδηαθέξνλ εχξεκα ηεο ηζηνεμεξεχλεζεο, ην Πφξηζκα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε 

(2008), ην νπνίν πξνζεγγίδεη κε λνκηθή ηεθκεξίσζε ην δήηεκα ηνπ Π.Π.Γ.Δ.. Σέινο, 

παξνπζηάδνληαη ηα πνξίζκαηα ηνπ Δζληθνχ Γηαιφγνπ γηα ηελ Παηδεία, ν νπνίνο 

δηελεξγήζεθε θαηά ην δηάζηεκα 2015-2016. 
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3.1. Η παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαηά ην δηάζηεκα 1834-1974: ζύληνκε ηζηνξηθή αλαζθόπεζε.  

Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Α/ζκηαο δηαθέξεη απφ απηήλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Β/ζκηαο απνθνηηνχλ απφ πνηθίια Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

δαζθάινπο νη νπνίνη ήηαλ επί δεθαεηίεο απφθνηηνη ησλ Γηδαζθαιηθψλ Αθαδεκηψλ, νη 

νπνίεο ηνπο πξνεηνίκαδαλ απνθιεηζηηθά γηα ην εθπαηδεπηηθφ ιεηηνχξγεκα/επάγγεικα θαη 

νη νπνίεο  αλσηαηνπνηήζεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1980. Ο ζηνρεπκέλνο πξνζαλαηνιηζκφο 

ησλ Αθαδεκηψλ θαη ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ απαξρήο θαζηζηνχζε ηα αληίζηνηρα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ εζηηαζκέλα ζηηο αλάγθεο ηεο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο, φπσο απηέο, 

εθάζηνηε, ήηαλ λνεηέο. ηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε π.ρ. ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ 

κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ππνρξεσηηθή ήδε απφ ην 1834.  Αληηζέησο, ζηε 

Β/ζκηα, κνινλφηη ε αλάγθε γηα παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ζα αλαγλσξηζηεί θαη ζα 

επηδησρζεί ε πινπνίεζή ηεο, δελ ζα επνδσζεί θαη ζα παξακέλεη αίηεκα εο αεί… πσο 

αλαθέξεη ν Φνχθαο (2005): «Καηά ηνλ 19ν αηψλα θπξηαξρεί ζε κία νκάδα ινγίσλ θαη 

παηδαγσγψλ ζηελ Διιάδα ε αληίιεςε ηνπ Νεναλζξσπηζκνχ γηα ηε κεγάιε κνξθσηηθή 

δχλακε ησλ θιαζηθψλ θεηκέλσλ. Η αληίιεςε απηή επηθξαηεί θαη δηακνξθψλεη ηελ άπνςε 

φηη ε θαηαλφεζε ησλ θιαζηθψλ ζπγγξαθέσλ κε ηνλ παηδαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ 

εκπεξηέρεη αλαπιεξψλεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ηελ αλάγθε παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε απνηέιεζκα ε πξαθηηθή ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ λα δηακνξθσζεί έηζη, ψζηε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο λα κελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη απηνηειήο δηδαζθαιία ηεο Παηδαγσγηθήο». 

Ο Ησάλλεο Παληαδίδεο, θαζεγεηήο ηεο Διιεληθήο Φηινινγίαο ζηε Φηινζνθηθή 

ρνιή Αζελψλ, είλαη ν πξψηνο ν νπνίνο ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλάγθε λα απνθηήζνπλ 

νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί θαη «ηελ ηέρλελ ηνπ δηδάζθεηλ» θαη ζα ζέζεη ην δήηεκα ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1870. Γηαπηζηψλεη φηη ζηα ειιεληθά ζρνιεία θαη Γπκλάζηα επηθξαηεί 

«ακεζνδία θαη αλαξρία θαη πξνο ηα παηδαγσγηθά αδηαθνξία»  (θνχξα, 2012: 65). Σν 

κάζεκα ηεο «Γεληθήο Παηδαγσγηθήο» αξρίδεη λα δηδάζθεηαη ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ 

Παλ/κίνπ Αζελψλ απφ ην 1879 θαη ιίγν αξγφηεξα πξνζηίζεηαη θαη κάζεκα Γηδαθηηθήο. 

Δπίζεο, κε Βαζηιηθφ Γηάηαγκα (17/4/1884) πξνβιέπεηαη ε «απνζηνιή ππνηξφθσλ εηο ηελ 

Δζπεξίαλ» γηα ζπνπδέο ζηελ Παηδαγσγηθή, ην 1889 ηδξχεηαη ε πξψηε έδξα 

Παηδαγσγηθήο ζην Παλ/κην Αζελψλ  θαη κηα δεθαεηία αξγφηεξα (1899) ηδξχεηαη ην 

«Παηδαγσγηθφ Φξνληηζηήξην» ζην πιαίζην ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, ζε ζπλεξγαζία κε 

Γπκλάζηα, ψζηε λα γίλεηαη πξαθηηθή, ρσξίο, σζηφζν, λα εληάζζεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε 

ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα (Αλησλίνπ, 2012: 118-119   θνχξα, 2012).  

ην 1
ν
 Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην, ην 1904, ζα αθηεξσζεί εηδηθή ζεκαηηθή ελφηεηα 

γηα ηελ «παηδαγσγηθή κφξθσζε» ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Γπκλαζίσλ. Σέζεθε ην 

ζέκα ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ: «πψο, πφηε, πνχ θαη απφ πνηνλ», ρσξίο, σζηφζν, λα 

δξνκνινγεζνχλ ιχζεηο (θνχξα, φ.π. :69). 

Σν 1910, κε πξνεμάξρνληα ηνλ Ν. Δμαξρφπνπιν, ζεζκνζεηείηαη ελ κέζσ 

αληηδξάζεσλ, ην «Γηδαζθαιείν Μέζεο Δθπαηδεχζεσο» (Γ.Μ.Δ.). Ο λφκνο πξνβιέπεη γηα 

ηνπο πηπρηνχρνπο Φηινιφγνπο, Θενιφγνπο, Μαζεκαηηθνχο θαη Φπζηθνχο «Παηδαγσγηθφ 

πηπρίν» γηα ην δηνξηζκφ ηνπο, ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη κε θνίηεζε ελφο αθαδεκατθνχ 

έηνπο ζην Γ.Μ.Δ. (φ.π. :71). Ο λφκνο, σζηφζν, δελ ζα εθαξκνζηεί ζην αθέξαην, θαζψο ζα 

ηξνπνπνηεζεί θαη ζα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο, θπξίσο, ζηνπο θνηηεηέο. 
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Σν 1911 ζα γίλεη λέα εηζήγεζε ζηε Βνπιή, αιιά νχηε ην λέν λνκνζρέδην, παξά 

ηελ πξφζεζή ηνπ λα πεξηνξίζεη ρξνληθά ηε θνίηεζε θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζπκβηβαζηηθά, 

δελ ζα ςεθηζηεί. Σν επφκελν έηνο (1912), ν λένο λφκνο νξίδεη φηη ε ζεσξεηηθή 

παηδαγσγηθή κφξθσζε ζα πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο, ελψ ην Γ.Μ.Δ. ζα 

επηθνξηηδφηαλ κε ηελ θαηάξηηζε ησλ κε θαηαξηηζκέλσλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Έηζη, ην Γ.Μ.Δ. «απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ αξρηθφ ηνπ ζηφρν»  (φ.π.: 75), πνπ ήηαλ ε 

παηδαγσγηθή κφξθσζε κεηά ην πηπρίν θαη πξηλ ην δηνξηζκφ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε.  

Ο Ν. Δμαξρφπνπινο  (1922) απφ ηνπο πξψηνπο ζηελ Διιάδα, ν  νπνίνο 

ηεθκεξησκέλα ππνζηήξημε ηελ αλάγθε φινη νη εθπαηδεπηηθνί, αλεμαξηήησο βαζκίδαο ή 

εηδηθφηεηαο, λα δηαζέηνπλ «παηδαγσγηθή κφξθσζε», απνδχζεθε ζε ζζελαξφ αγψλα, ψζηε 

ε Πνιηηεία λα ζεζκνζεηήζεη θαη λα ηδξχζεη Σκήκαηα, επηθνξηηζκέλα κε απηφλ ηνλ εηδηθφ 

ζθνπφ: ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ρσξίο λα 

δηθαησζεί πιήξσο ε πξνζπάζεηά ηνπ, παξά ην φηη κε ζπλέπεηα ηελ ππεξέηεζε θαη παξά 

ηελ εθηίκεζε ηεο νπνίαο έραηξε. Ζ Πνιηηεία ζέζπηζε κε ην  Ν.2905/1922 φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ζα εξγάδνληαλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα έπξεπε λα 

έρνπλ πηζηνπνηεκέλε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε. Ζ πηζηνπνίεζε απηή ζα εμαζθαιηδφηαλ κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, ηελ επζχλε ηεο νπνίαο ζα είρε 

πεληακειήο επηηξνπή παλεπηζηεκηαθψλ. Ο λφκνο απηφο, φκσο, παξέκεηλε αλελεξγφο 

(Ληαθνπνχινπ, 2011). 

Σν 1929 ηδξχνληαη ην Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ θαη ην 

αληίζηνηρν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζεζκνζεηείηαη 6κελε ππνρξεσηηθή «παηδαγσγηθή θαη 

δηδαθηηθή άζθεζε», κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ, σο πξνυπφζεζε γηα ην 

δηνξηζκφ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε. Οχηε ν λφκνο απηφο ζα εθαξκνζηεί. Ζ κεηαμηθή 

δηθηαηνξία κε ηνλ αλαγθαζηηθφ Ν.2180/1940, ζα επαλαθέξεη ηνπο λφκνπο 2905/1922 πνπ 

αθνξνχζε ην «Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Παηδαγσγηθφ Δλδεηθηηθφ» θαη ην λφκν 4376/1929 

γηα ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ παηδαγσγηθή κφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Χζηφζν, γίλνληαη δηνξηζκνί θαη ρσξίο ην ελδεηθηηθφ, «γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο» (θνχξα, 2012). Ο λφκνο πάιη δελ ζα εθαξκνζηεί. Ο πφιεκνο θαη νη 

καθξνρξφληεο ζπλέπεηέο ηνπ ζα απνηειέζνπλ ην λέν έδαθνο γηα λα θπηξψζεη ν ίδηνο 

ζπφξνο.  

Δίλαη εκθαλέο φηη ε ειιεληθή Πνιηηεία απφ γελέζεσο δελ ιχλεη ην δήηεκα απηφ. 

Οη ελέξγεηεο, νη απφςεηο, ηα εκπφδηα επαλέξρνληαη φπσο έλα κνηίβν εγγελέο ζηα 

ειιεληθά δεδνκέλα. Σν 1958, ζηα «Πνξίζκαηα ηεο Δπηηξνπήο Παηδείαο, […] πηνζεηείηαη ε 

άπνςε ηνπ Δπ. Παπαλνχηζνπ γηα ηελ ππνρξεσηηθή παηδαγσγηθή εθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή 

άζθεζε φισλ ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο ίδηνο, 

είθνζη ρξφληα αξγφηεξα, ην 1978, επηζεκαίλεη κε πηθξία: « Οη θηινζνθηθέο καο ζρνιέο 

βγάδνπλ θηινιφγνπο, νη καζεκαηηθέο καο καζεκαηηθνχο, νη θπζηθέο καο ζρνιέο βγάδνπλ 

θπζηθνχο, δελ βγάδνπλ δπζηπρψο δαζθάινπο νχηε ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ νχηε ησλ 

καζεκαηηθψλ νχηε ησλ θπζηθψλ…» (Αλησλίνπ, 2011: 116-117). 

 

3.2. Η πεξίνδνο ηεο επώαζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο 

Δπάξθεηαο: 1974-1997. 

Έγηλε θαλεξφ φηη επί δεθαεηίεο  ε Πνιηηεία πξνέβαηλε  ζε δηνξηζκνχο θαη 

πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ρσξίο πηζηνπνηεκέλε 

παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα. Ζ απνπζία απηήο ηεο πξνυπφζεζεο απφ ηηο 
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εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη ηε λνκνζεζία δελ είλαη άλεπ ζεκαζίαο. Απνθαιχπηεη ηε 

ζεκειηαθή  γλσζηνζεσξεηηθή παξαδνρή πνπ δηέπεη απηέο ηηο πνιηηηθέο: Ζ γλψζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο θαηνρήο απηήο ηεο γλψζεο απφ έλα Παλεπηζηεκηαθφ 

Σκήκα, είλαη επαξθήο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάιεςε ηνπ παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ 

έξγνπ (Ξσρέιεο,1984). Απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά,  σζηφζν, αξρίδεη λα παξάγεηαη 

απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγείνπ, απφ ηα θφκκαηα, απφ παλεπηζηεκηαθνχο, απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Λφγνο [Discourse], κε ηνλ νπνίν, ππφ ηελ επίδξαζε 

ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ ζην εθπαηδεπηηθφ πεδίν, αξζξψλεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζηαδηαθά ε 

λέα αθεηεξηαθή παξαδνρή: ε θαηνρή ηνπ πηπρίνπ δελ επαξθεί γηα ηελ αλάιεςε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ θαη έλαο θχθινο  ζπνπδψλ ζην Παλεπηζηήκην εμαζθαιίδεη, σο έλα 

βαζκφ, ηε γλψζε ζε έλα επηζηεκνληθφ πεδίν ή αληηθείκελν. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε πνιχ 

θαιή γλψζε ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ π.ρ. ηεο Υεκείαο, δε ζπλεπάγεηαη φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα κεηαδψζεη – αλ γίλεη δεθηφ φηη ε δηδαζθαιία ζπληζηά κεηάδνζε 

θαη φηη πεξηνξίδεηαη ζ‟ απηήλ - ή λα εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάθηεζε 

απηήο  ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο. Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε θαη ε 

παηδαγσγηθή επηζηήκε πξνηάζζνπλ ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο 

αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βαζηά 

γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηε γλψζε ηεο ςπρνινγίαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ θαηνρή ησλ 

θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη κέζσλ, ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ.  

Ζ αλάγθε γηα παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηίδεηαη 

θαη κε ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ απέλαληη ζηε Γλψζε θαη ζην ηη 

ζεσξείηαη Γλψζε. Γελ έρεη αιιάμεη κφλνλ ε αληίιεςε γηα ηε Γλψζε θαη ν ξφινο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηηο λεσηεξηθέο θαη κεηαλεσηεξηθέο θνηλσλίεο, θαζψο απηέο αληηκεησπίδνπλ 

ηηο πξνθιήζεηο ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο  έρεη, 

ζπλαθφινπζα, αιιάμεη θαη ε αληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δκθαηηθά 

επαλαιακβάλεηαη  φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη απιφο (αλα-) κεηαδφηεο γλψζεσλ, αιιά 

φηη αλαδέρεηαη θαη επηηειεί κηα πιεηάδα επηκέξνπο ξφισλ, ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη ηεο θνηλσλίαο, φηη ν ξφινο ηνπ είλαη έλαο ηδηάδσλ θαη ζχλζεηνο  ξφινο ζην 

πιαίζην ελφο θαηεμνρήλ πνιπιεηηνπξγηθνχ θαη πνιχζθνπνπ ζεζκνχ, ηεο  Δθπαίδεπζεο 

(Σζανχζεο,1984). Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζην ζχλνιφ ηεο, θαιχπηεη έλα κεγάιν 

ρξνληθά δηάζηεκα απφ ηε δσή ησλ λέσλ, θπξίσο, αλζξψπσλ, παξάγεη γλψζε, 

θνηλσληθνπνηεί, δηακνξθψλεη ζπλεηδήζεηο, παξάγεη θαη αλαπαξάγεη ηαπηφηεηεο, 

λννηξνπίεο θαη δνκέο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο θαη ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ θξαηψλ, απφ ην 19
ν
 αηψλα θαη 

εμήο (Althusser, 1983   Σζανχζεο, 1984   Φξαγθνπδάθε,1985). Γηα φινπο ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο θαη φρη κφλν,  ε λνεκαηνδφηεζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

γηα ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θνκβηθή. 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαη νη πνιηηηθέο εγεζίεο αληηκεηψπηδαλ  θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν 

ηεο κεηαπνιίηεπζεο ηελ ηεξάζηηα πξφθιεζε ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ηεο ςεθηαθήο 

επνρήο, ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηηο άκεζεο απαηηήζεηο πξνζαξκνγήο 

ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο ζε απηέο ηηο λέεο ζπλζήθεο. ην ζχλζεην απηφ πιέγκα 

ησλ δηεζλψλ πξνθιήζεσλ ε Διιάδα δηακφξθσλε παξάιιεια ηελ ηαπηφηεηά ηεο σο κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη, επαλεηιεκκέλσο, νη γξήγνξνη ξπζκνί ησλ δηεζλψλ θαη 

ησλ επξσπατθψλ εμειίμεσλ  έζεηαλ θαη ηφηε, φπσο θαη ηψξα, ζε επίπνλε δνθηκαζία ηνπο 

ζεζκνχο ηεο θαη ηνπο αξγνχο ξπζκνχο αληαπφθξηζήο ηνπο. ην πιαίζην απηφ, επνκέλσο, 
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ε αιιαγή ηεο αληίιεςεο γηα ηα πξνζφληα θαη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ήηαλ  αίηεκα 

ησλ θαηξψλ (Ξσρέιιεο, 1984) θαη ε ειιεληθή πεξίπησζε, κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν ζα 

πξνζαξκνδφηαλ αξγά, αληηκεησπίδνληαο θαη εδψ, φπσο θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο, ηηο 

δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ ζπληζηνχλ κέξνο ηεο ειιεληθήο ηδηνκνξθίαο (ή θαη 

παζνγέλεηαο). 

3.2.1. Καζεγεηηθέο θαη κε θαζεγεηηθέο ρνιέο. 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία ήδε κε ην Ν.1566/1985 αλαγλσξίδεη θαη εκπεδψλεη ηε 

ζεκειηαθή δηάθξηζε ζε θαζεγεηηθέο θαη κε θαζεγεηηθέο ζρνιέο, δηρνηφκεζε ε νπνία ζα 

παξαγάγεη θαη ζα αλαπαξαγάγεη επαλεηιεκκέλσο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ παηδαγσγηθή 

θαη δηδαθηηθή επάξθεηα ησλ απνθνίησλ ησλ Α.Δ.Η. πνπ δηνρεηεχνληαη ζηε Β/ζκηα 

εθπαίδεπζε. Ζ Φηινζνθηθή, ηα ηκήκαηα Μαζεκαηηθψλ θαη  Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ π.ρ., 

παξαδνζηαθά ζεσξνχληαη νη βαζηθέο θαζεγεηηθέο ζρνιέο, θαζψο ηα αληίζηνηρα 

επηζηεκνληθά αληηθείκελα ζπγθξνηνχλ ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ θαη ζηηο δχν βαζκίδεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη Πνιπηερληθέο 

ρνιέο ή ηα Σκήκαηα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, αθεηέξνπ, είλαη ραξαθηεξηζηηθέο 

πεξηπηψζεηο κε θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ. ηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζνληαλ θαη ηα Κέληξα 

Αλσηέξαο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Α.Σ.Δ.). Απηά  ιεηηνχξγεζαλ απφ ην 1974 έσο ην 

1977 (Ν.Γ.652/1970) θαη ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθαλ ζε  Κέληξα Αλσηέξαο Σερληθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Α.Σ.Δ.Δ.), απφ ην 1977 έσο ην 1983 (Ν.576/1977). Σα 

Κ.Α.Σ.Δ.Δ., ζηε ζπλέρεηα,  κεηεμειίρζεθαλ ζε Σερλνινγηθά Δπαγγεικαηηθά Ηδξχκαηα 

(Σ.Δ.Η.), ηα νπνία ζήκεξα είλαη αλεμάξηεηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, εληαγκέλα ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Ν.1404/1983) θαη ησλ νπνίσλ ην πηπρίν κε ην Ν.2397/95 

αλαβαζκίζηεθε. Οη απφθνηηνη ησλ Σ.Δ.Η. θαηαηάζζνληαη, επίζεο, ζηνπο απνθνίηνπο ησλ 

κε θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ. Οη απφθνηηνη ησλ κε θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ  ζηελ πιεηνλφηεηά 

ηνπο ζηειερψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή εθπαίδεπζε.  

Δπί δεθαεηίεο νη απφθνηηνη ησλ κε θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ γηα λα ζεκειηψζνπλ 

επαγγεικαηηθφ δηθαίσκα,  ψζηε λα δηνξηζηνχλ σο εθπαηδεπηηθνί ζηε δεπηεξνβάζκηα, ζα 

έπξεπε λα  θνηηήζνπλ ζηελ Παηδαγσγηθή Σερληθή ρνιή (Π.Α.ΣΔ..) ηεο  ρνιήο 

Δθπαηδεχζεσο Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαηδεχζεσο  (.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ.), 

ε νπνία ηδξχζεθε ην 1959 (Ν.3971/1959). Ζ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ πηπρηνχρσλ ησλ 

κε θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ εμαζθαιηδφηαλ κε  εηήζηα θνίηεζε ζηε .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ., ε νπνία 

δελ ήηαλ αλψηαηε ζρνιή. Ζ θνίηεζε πηπρηνχρσλ Α.Δ.Η., φπσο π.ρ. νη Πνιπηερληθέο, ζε 

κηα ζρνιή ε νπνία δελ ήηαλ αλψηαηε, ζπληζηνχζε έλα νηνλεί παξάδνμν θαη 

ηξνθνδνηνχζε έλα είδνο απαμίσζεο ησλ παξερφκελσλ παηδαγσγηθψλ καζεκάησλ 

(Καζζσηάθεο, 2010). Ζ αλαθνινπζία απηή αίξεηαη ην 2002 (Ν.3027/2002, ΦΔΚ 

152Α/28.6.2002) κε ηελ ίδξπζε ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερληθήο 

Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.), σο κεηεμέιημε θαη αλαβάζκηζε  ηεο πξψελ .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ.. Ζ 

Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. είλαη αλψηαηε ζρνιή θαη νη απφθνηηνη ησλ κε θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ 

θνηηψληαο ζε απηήλ, επί έλα αθαδεκατθφ έηνο, απνθηνχλ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 

παηδαγσγηθή επάξθεηα. Δπεηδή φκσο, ε Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. δελ ήηαλ  πξαθηηθψο δπλαηφλ λα 

πξνζθέξεη ζε θάζε πεξίπησζε ζέζεηο ηζάξηζκεο κε ηνπο δηνξηδφκελνπο θαη‟ έηνο 

εθπαηδεπηηθνχο, ν Ν.3194/2003 (άξ. 8,§7) επέηξεςε ην δηνξηζκφ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

πηπρηνχρσλ, αθφκε θαη ρσξίο πηζηνπνηεκέλε επάξθεηα, γηα λα θαιπθζνχλ θελέο ζέζεηο 

θαη έθηαθηεο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.. 
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ε  φ,ηη αθνξά ζηνπο απνθνίηνπο ησλ ιεγνκέλσλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ, ζχκθσλα 

κε ηνλ Καζζσηάθε (2010), εμαηξνπκέλσλ ησλ απνθνίησλ ησλ ηκεκάησλ Φηινζνθίαο, 

Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ θαη ησλ ζπλαθψλ πξνο απηά 

ηκεκάησλ, ε ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ απνθνίησλ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα 

ζηειερψλνπλ ηε Μ.Δ., «είλαη απφ αλεπαξθήο έσο ππνηππψδεο». ηα πιείζηα ηκήκαηα 

ησλ ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ δηδάζθνληαλ ιηγνζηά παηδαγσγηθά καζήκαηα, ελψ ζηα ηκήκαηα 

ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ πξνζθεξφηαλ έλα κάζεκα -ζπλήζσο- επηιεγφκελν, ην νπνίν 

αθνξνχζε θαηά θχξην ιφγν ζηελ εηδηθή δηδαθηηθή ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ δε 

πξαθηηθή/δηδαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ήηαλ ππνηππψδεο ή θαη κεδεληθή (Ξσρέιεο, 

2000). Ο Καζζσηάθεο (2010), κάιηζηα, επηζεκαίλεη φηη παξά ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ 

Π.Π.Γ.Δ. ην 1997 (Ν.2525/97), ειάρηζηα απφ ηα ηκήκαηα ησλ ιεγνκέλσλ θαζεγεηηθψλ 

ζρνιψλ ελέηαμαλ, ζηε ζπλέρεηα, ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπο θάπνην επηιεγφκελν 

κάζεκα Παηδαγσγηθήο.  

 Δπνκέλσο, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γ.Δ., ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, θαηά θαλφλα, 

θαινχληαλ λα αλαδερηνχλ ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν, ρσξίο πξνγελέζηεξε επαξθή 

ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε (Ξσρέιιεο,1984) θαη  δηακφξθσλαλ ζηελ πνξεία, 

εκπεηξηθά, ηελ παηδαγσγηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

 

3.2.2. Θέζεηο ησλ θνκκάησλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Π.Γ.Δ. 

 

Απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 είρε επηζεκαλζεί ε αλαγθαηφηεηα 

κεηαξξπζκίζεσλ (Φξάγθνο, 1977  Ξσρέιιεο, 1978, φπ. αλαθ. ζην Καζζσηάθεο, 2010), 

ζε φ,ηη αθνξά ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ησλ νπνίσλ 

νη απφθνηηνη  ζηειέρσλαλ ηελ Γ.Δ. θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηελ παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε. 

ηελ ίδηα παξαδνρή ζπλέθιηλε θαη ην αλψηαην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γ.Δ., ε ΟΛΜΔ (ΟΛΜΔ, 1981 θαη 1982 ζην Καζζσηάθεο, 2010), ε 

νπνία αλαγλψξηδε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαηά ηηο αξρηθέο 

ζπνπδέο , φπσο θαη ηελ ζπλερή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Καζφιε ηε δεθαεηία ηνπ 

‟80 δηαηππψζεθαλ αλάινγνη πξνβιεκαηηζκνί θαη επηζεκάλζεηο (Μαξθαληψλεο θ.α.,1980 

 αθθάο,1981   Πνιπρξνλφπνπινο,1982  Φινπξήο,1983  Kazamias & Kassotakis, 1987  

φπ. αλαθ. ζην Καζζσηάθεο, 2010). Σα δχν κεγάια θπβεξλεηηθά θφκκαηα ηεο επνρήο, 

Νέα Γεκνθξαηία θαη ΠΑ.Ο.Κ., ελαιιαζζφκελα ζηελ εμνπζία,  ππνζηήξηδαλ ζηηο 

πξνεθινγηθέο εμαγγειίεο ηνπο αλάινγεο απφςεηο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1990 π.ρ., επί 

θπβεξλήζεσο Ν.Γ., ε πξφηαζε ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΠΔΠΘ ήηαλ : «Η εθπαίδεπζε φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ γίλεηαη ζηα Παλεπηζηήκηα. Πεξηιακβάλεη ηηο ζπνπδέο ζε 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηελ 

δηδαζθαιία, πνπ είηε πεξηέρνληαη ζην πξφγξακκα ηνπ εληαίνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπο, είηε 

απνθηψληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ εηήζηαο δηάξθεηαο» 

(ΤΠ.Δ.Π.Θ., 1990).  

Ζ επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη νη ζέζεηο ηεο Ο.Λ.Μ.Δ. ζπγθιίλνπλ 

θαηαξρήλ, δειαδή ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ε φ,ηη, φκσο, αθνξά ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο, ζα δηαθνξνπνηεζνχλ. Ζ πξφηαζε ηεο 

Ο.Λ.Μ.Δ. (Ο.Λ.Μ.Δ.,1992, φπ. αλαθ. ζην Καζζσηάθεο, 2010: 299) πεξηιάκβαλε ηα 

παξαθάησ θνκβηθά ζεκεία: 
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«1. Η επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη ζηα νηθεία ηκήκαηα ησλ 

Α.Δ.Ι. […], ρσξίο λα δηαθνξνπνηείηαη απφ απηήλ πνπ παξέρεηαη ζε φζνπο δελ ζα 

ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

2. Να ζπκπιεξσζνχλ ηα πξνγξάκκαηα ησλ Α.Δ.Ι. κε καζήκαηα ζε αληηθείκελα πνπ 

απνπζηάδνπλ ή δελ δηδάζθνληαη επαξθψο  (π.ρ. Αξραία Διιεληθά απφ κεηάθξαζε) 

3. Να δεκηνπξγεζνχλ ζηνπο ηνκείο Παηδαγσγηθήο ησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ, θαη, 

φπνπ απηνί δελ ππάξρνπλ, ζηα παηδαγσγηθά ηκήκαηα εηδηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ 

ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο, Κνηλσληνινγίαο θαη 

Γηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, ηα νπνία ζα νδεγνχλ ζηε ρνξήγεζε εηδηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 

Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Καηάξηηζεο. 

4. Να δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

5. Η αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηκήκαηα 

ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ […] θαη ε εηδηθή δηδαθηηθή ησλ δηαθφξσλ 

καζεκάησλ λα γίλεηαη απφ επηζηήκνλεο ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ, νη νπνίνη πξέπεη λα 

έρνπλ πξφζζεηε εηδίθεπζε ζηε δηδαθηηθή θαη επαξθή ζρεηηθή εκπεηξία». 

Σέινο, ε Ο.Λ.Μ.Δ. (1992, φπ. αλαθ. ζην Καζζσηάθεο, 2010) πξφηεηλε λα «ππάξμεη 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο 

Καηάξηηζεο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ ζηνπο θχξηνπο ηνκείο ηεο 

επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο ησλ θαζεγεηψλ, φζν θαη κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ», πξφηαζε 

ε νπνία  ζε κεηαγελέζηεξε θάζε έγηλε θαηαξρήλ δεθηή θαη απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ θαη απφ Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα. Ζ δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ζέζεηο ηεο Ο.Λ.Μ.Δ., έπξεπε λα είλαη έλα αθαδεκατθφ έηνο. Δπίζεο, 

πξφηεηλε λα ζεζπηζηεί ζχζηεκα ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ηεο βαζηθήο θαηάξηηζεο ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ. Θεσξνχζε δε  ηελ  απφθηεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ απηνχ «απαξαίηεηε  

πξνυπφζεζε γηα ην δηνξηζκφ ζηα ζρνιεία ηεο Γ.Δ., φηαλ δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο 

παξνρήο ηεο θαηάξηηζεο ζε φινπο φζνη ζα ην επηζπκνχλ».   

 

3.2.3. Οη ζέζεηο ησλ Α.Δ.Ι. γηα ηνλ ηξόπν ζεκειίσζεο ηεο Π.Γ.Δ.  

 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ Α.Δ.Η., ε εηδηθή επηηξνπή, ε νπνία ζπζηάζεθε ηελ πεξίνδν 

1991-1993, ζην πιαίζην ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, κε κέιε ηνπο Κνζκήηνξεο ησλ 

θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ θαη πξφεδξν ηνλ Γ. Μπακπηληψηε, παλεπηζηεκηαθφ θαη ηφηε 

πξφεδξν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (Π.Η.), πξνέβε ζε κηα ζεηξά εηζεγήζεσλ, νη 

νπνίεο έκεηλαλ θελφ γξάκκα, θαζψο ε Πνιηηεία δελ πξνρψξεζε ζε θακηά ελέξγεηα. ηελ 

επηηξνπή απηή νη Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο, ζεηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ ζπνπδψλ, κε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο ζζελαξά πεξηθξνχξεζαλ ηνλ αθαδεκατθφ-επηζηεκνληθφ  ραξαθηήξα ησλ 

Π.. θαη πξνέηαμαλ ηελ επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε θαη θαηάξηηζε ησλ απνθνίησλ ηνπο 

ζην αληηθείκελν ζπνπδψλ, παξά ηελ θαηαξρήλ κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ 

Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Δ.Κ.ΠΑ. π.ρ. πξφηεηλε έλα παξάιιειν κε ηελ εηδηθή 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε πξφγξακκα, ην νπνίν λα αξρίδεη απφ ην 3
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ θαη 

λα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη πξαθηηθή άζθεζε. Σν Ηζηνξηθφ-Αξραηνινγηθφ 

Σκήκα, αληίζεηα, εηζεγήζεθε ηε ζέζπηζε δηαηκεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζα 

δηδάζθνληαη εθείλα ηα αληηθείκελα πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο 

Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ φια ηα ηκήκαηα ηεο θηινζνθηθήο κε ην 40% 
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ησλ καζεκάησλ ηνπο. Καη ζε απηήλ φκσο ηελ πξφηαζε, παξά ην φηη είλαη θαηαξρήλ 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηεο Γ.Δ., ε έκθαζε δφζεθε, φπσο παξαηεξεί ν 

Καζζσηάθεο (2010), ζην „ηη‟ θαη φρη ζην „πψο‟ θαη, κάιηζηα, κε εηεξνβαξή, έλαληη ησλ 

άιισλ, πξφηαμε ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Ηζηνξίαο θαη πεξηνξηζκέλε ηελ 

παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε. 

Ζ Φηινζνθηθή Θεζζαινλίθεο πξφηεηλε έλα δηαηκεκαηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε 

ζθνπφ ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ, φρη φκσο, φπσο ηφληδε, εηο 

βάξνο ηεο εηδηθήο  επηζηεκνληθήο ζπγθξφηεζεο. Σν Σκήκα Φηινινγίαο εηζεγήζεθε  

ρσξηζηέο επεηεξίδεο δηνξηζκνχ, φπσο θαη ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ. Σα ηκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Κξήηεο δηαθψλεζαλ, επίζεο, κεηαμχ 

ηνπο: Σν ηκήκα Φηινινγίαο  θαη ην ηκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο πξφηεηλαλ έλα 

πξφγξακκα παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, ην νπνίν ζα παξαθνινπζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη 

κεηά ην πέξαο ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ ηνπο, ελψ ηα άιια Σκήκαηα δηαηχπσζαλ 

επηθπιάμεηο θαη δεζκεχηεθαλ λα θαηαζέζνπλ ζην κέιινλ κηα ζπγθξνηεκέλε πξφηαζε, 

αθνχ κειεηήζνπλ ην ζέκα. Οη Θενινγηθέο ζρνιέο ζεψξεζαλ φηη ε παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε ησλ Θενιφγσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζην πιαίζην επζχλεο ησλ ίδησλ ησλ 

Σκεκάησλ.  

Οη ρνιέο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Αζελψλ θαη Παηξψλ, αλ θαη αλαγλψξηζαλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, θαηέζεζαλ ζηελ επηηξνπή ηελ αληίζεζή 

ηνπο ζε θάζε αιιαγή ή παξέκβαζε πνπ εγθπκνλεί πεξηνξηζκφ ηεο απηνλνκίαο ησλ 

ηκεκάησλ λα θαζνξίδνπλ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ή πνπ επηθέξεη αιινίσζε ηεο 

θπζηνγλσκίαο ησλ Π.. Σελ ίδηα άπνςε ππνζηήξημαλ θαη ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη πξφηεηλαλ έλαλ εηήζην κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ 

εηδηθήο θαηάξηηζεο γηα ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γ.Δ.. 

Γεληθά, νη πξνηάζεηο ησλ Α.Δ.Η., ζπλέθιηλαλ σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα, 

δηαθνξνπνηήζεθαλ φκσο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πινπνηνχληαλ ηα 

πξνγξάκκαηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γ.Δ. (Καζζσηάθεο, 2010). 

3.3. 1997: Η ζεζκνζέηεζε ηνπ Π.Π.Γ.Δ. 

Σν 1997 ε ηφηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., ζην πιαίζην ηεο κεηαξξχζκηζεο 

Αξζέλε, κε ην Ν.2525/97, ζεζκνζεηεί ην Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο 

Δπάξθεηαο. Δλψ απηφ ζεζκνζεηείηαη, παξακέλεη θελφ γξάκκα θαη, φπσο ήδε 

επηζεκάλζεθε, ειάρηζηα απφ ηα ηκήκαηα ησλ ιεγνκέλσλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ 

αληαπνθξίζεθαλ θαη ελέηαμαλ ζην Π.. ηνπο θάπνην κάζεκα Παηδαγσγηθήο. Δθηφο απφ ηε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ  Π.Π.Γ.Δ., ν ίδηνο λφκνο εηζήγαγε κηα αθφκε θαηλνηνκία: θαηαξγεί ηελ 

επεηεξίδα σο ηξφπν δηνξηζκνχ ησλ θαζεγεηψλ θαη ηελ αληηθαζηζηά κε ηνλ δηαγσληζκφ 

πνπ ζα δηελεξγεί εθεμήο ην Α..Δ.Π.. Ο πξψηνο δηαγσληζκφο ηνπ Α..Δ.Π. γηα ηελ 

πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ έγηλε ην 1998, ελψ παξάιιεια γίλνληαλ δηνξηζκνί (κε 

παξαπιεξσκαηηθά πνζνζηά, αληηζηξφθσο κεηνχκελα) θαη απφ ηελ επεηεξίδα, βάζεη 

κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ.  
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3.3.1. 1997-2010: Άγνλε ξύζκηζε. Παλζπεξκία απόςεσλ θαη αληηδξάζεσλ. 

 

ηε ιείαλζε ησλ αληηζέζεσλ θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαηάιιεινπ εδάθνπο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απνδχζεθε, ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.), κε κηα 

ζεηξά πξσηνβνπιηψλ θαη ελεξγεηψλ (1999-2000). Δλδεηθηηθά, ζην πξφγξακκα εξγαζηψλ 

ηνπ πκπνζίνπ πνπ δηνξγάλσζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1999, ζπκπεξηιακβάλεηαη εηδηθή 

ελφηεηα κε ζέκα «Σν Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο». ην 

πιαίζην απηφ ην Κ.Δ.Δ., επίζεο, νξγάλσζε (1999) επηζηεκνληθφ ζπκπφζην ζηελ Πάηξα 

θαη ζπγθάιεζε ζχζθεςε εθπξνζψπσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ 

Καζεγεηηθψλ ρνιψλ. Αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο πήξαλ θαη άιινη θνξείο, φπσο ε 

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο. 

Ζ εηζεγεηηθή έθζεζε Καζζσηάθε-Κιάδε (1999, ζην Καζζσηάθεο 2010)  πξνο ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Κ.Δ.Δ., ην νπνίν αλέιαβε λα κειεηήζεη θαη λα πξνηείλεη 

ηξφπνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ, εζηίαδε  ζηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ, 

αθελφο, ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη, αθεηέξνπ, ζηελ 

αληαπφθξηζε θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ απφ ηα παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα, δεδνκέλνπ φηη ε δήηεζε γηα πηζηνπνίεζε απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αλακελφηαλ πςειή. Πξνηάζεθε, κάιηζηα, λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ηα 

πξνγξάκκαηα απηά απφ ην 3
ν
 Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο ( 2

ν
 Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ.). ε φ,ηη 

αθνξά ζηα πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Δ. πξφηεηλαλ λα νξγαλψλνληαη ζε θάζε 

Α.Δ.Η. δηαηκεκαηηθά, ππφ ηελ επνπηεία ησλ ίδησλ ησλ Α.Δ.Η., ηα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά 

καζήκαηα λα ηζνδπλακνχλ κε ην ¼ ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ιήςεο ηνπ πηπρίνπ (60 

ECTS), λα κπνξνχλ απηά ηα καζήκαηα λα ελζσκαησζνχλ ζην βαζηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, ρσξίο επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ζπνπδψλ, είηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ. Πξφηεηλαλ, επίζεο, φζνη δηέζεηαλ δηδαθηηθή εκπεηξία 

(αλαπιεξσηέο, σξνκίζζηνη, θιπ) λα νινθιεξψλνπλ ηα πξνγξάκκαηα απηά ζε δηάζηεκα 

κηθξφηεξν ησλ δχν εμακήλσλ θαη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο (Καζζσηάθεο, 2010) 

Μέρξη ην 2000 ην ζέκα ζπληεξήζεθε ζηελ επηθαηξφηεηα θαη απνηέιεζε αληηθείκελν 

δηαιφγνπ ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ζ Πνιηηεία φκσο δελ είρε ηε βνχιεζε λα ην πινπνηήζεη νχηε λα 

ζπκβάιεη ζηελ θάκςε ησλ αληηζηάζεσλ πνπ πξνέβαιε κεξίδα Παλεπηζηεκηαθψλ, 

θνηηεηηθψλ παξαηάμεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. ηε θάζε απηή, ε θαζηέξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηνπ Α..Δ.Π. -ελψ παξάιιεια  θαηαξγήζεθε ε  επεηεξίδα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ- θαη ε απαίηεζε ηεο Πνιηηείαο γηα πεξαηηέξσ πηζηνπνηεκέλα πξνζφληα 

ήγεηξαλ ζπδεηήζεηο θαη αληηζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαθχβεπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ πηπρηνχρσλ ησλ Σκεκάησλ απηψλ. Γεκηνπξγήζεθε ε πεπνίζεζε φηη κε 

ηνλ ηξφπν απηφ κεζνδεχνληαη απνθιεηζκνί απφ ηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζε. Μηα άιιε 

αλάγλσζε ζεσξνχζε  φηη είλαη κηα ηαθηηθή λα δηαρεηξηζηεί ε Πνιηηεία ηελ αλεξγία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε ην πξνζκεηξά ζηνπο αλέξγνπο εθείλνπο ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη 

ζπλδχαδαλ επηηπρία ζην δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π. θαη Π.Π.Γ.Δ. θαη φρη ην ζχλνιν ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζηηο επεηεξίδεο. Ζ ηειεπηαία κάιηζηα εξκελεία γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο 

επηδηψμεηο απηήο ηεο πνιηηηθήο  είρε δηαηππσζεί ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν θαη απφ 

επξσπαίνπο εθπαηδεπηηθνχο (Neave, 1998) . 

Γηαηππψζεθαλ, επίζεο, ελζηάζεηο γηα άληζε κεηαρείξηζε θαη επλντθή αληηκεηψπηζε 

απνθνίησλ πνπ ζε ζρέζε κε άιινπο είραλ ιάβεη ειάρηζηε παηδαγσγηθή εθπαίδεπζε. Οη 
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απφθνηηνη π.ρ. ηεο Π.Α.Σ.Δ..-.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο Πάηξαο κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο (2002)  ζπκθσλνχλ θαηαξρήλ κε ηνλ Ν.2525/97 θαη ηε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ Π.Π.Γ.Δ., σο έλα εξγαιείν ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

παηδείαο. Χζηφζν, δηαηππψλνπλ ελζηάζεηο γηα ηελ έκκεζε ππνβάζκηζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο, 

φηαλ δηαπηζηψλνπλ φηη ε επάξθεηα παξέρεηαη απφ νξηζκέλα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα κε 

ηελ παξαθνινχζεζε ειάρηζησλ καζεκάησλ παηδαγσγηθψλ: «Καζψο πιεζηάδεη ην 2003 

πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Ν2525/97 σο ην θαηαιεθηηθφ έηνο θαηά ην νπνίν ζα πξέπεη ηα Α.Δ.Ι. 

λα έρνπλ θαηαξηίζεη πξνγξάκκαηα ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο, δηάξθεηαο δχν 

αθαδεκατθψλ εμακήλσλ, κε ζηφρν ηε ρνξήγεζε ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, θάηη πνπ δελ έρεη 

πινπνηεζεί απφ θαλέλα Α.Δ.Ι., νξγηάδνπλ νη θήκεο γηα αλαγλψξηζε Παηδαγσγηθήο θαη 

Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο κε δπν καζήκαηα, ηα νπνία θάπνηεο ζρνιέο έρνπλ ήδε ελζσκαηψζεη 

ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο. Παξάιιεια ην ρξνληθφ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ Παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο πνπ πξνζθφκηζαλ νη νηθνλνκνιφγνη ζηνλ ΑΔΠ 

2000, ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε απφ ζηαδηαθέο εθπηψζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ 

καζεκάησλ, θαηαδεηθλχνπλ γηα κηα αθφκα θνξά φηη ε λνκνζεζία, φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ 

ζηελ παηδεία, θηηάρλεηαη γηα λα βαπθαιίδεη πξνζσξηλά θαη λα θαηαπαηείηαη ηειηθά
28

». 

Ο Καζζσηάθεο (2010) απνδίδεη ηελ ζηαζηκφηεηα απηή, αθελφο  ζηελ απνπζία 

εληαίαο ζηάζεο κεηαμχ ησλ Α.Δ.Η., ζηνλ αξλεηηζκφ θαη ηελ θαρππνςία νξηζκέλσλ 

παλεπηζηεκηαθψλ απέλαληη ζηνλ ιεγφκελν «παηδαγσγηζκφ», θαζψο κεξίδα 

παλεπηζηεκηαθψλ δελ ζεσξνχζε  ηα Παηδαγσγηθά ζπγθξνηεκέλε  επηζηήκε, θαη 

αθεηέξνπ, ζηελ πξφζεζή ηνπο λα δηαθπιάμνπλ ηνλ αθαδεκατθφ ραξαθηήξα ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ησλ ηκεκάησλ θαη λα ηα πξνζηαηεχζνπλ απφ ελδερφκελε 

κεηαηξνπή ηνπο ζε θαζεγεηηθέο-παηδαγσγηθέο ρνιέο. Ο θφβνο απηφο ζα δηαηππσζεί 

απεξίθξαζηα, εθ λένπ, ην 2016 απφ ηελ θνζκήηνξα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.  

Ζ απαμίσζε ησλ παηδαγσγηθψλ θαη ε αληίιεςε φηη ε αθαδεκατθφηεηα ησλ 

ζπνπδψλ εληζρχεη ην θχξνο ησλ απνθνίησλ, δελ είλαη ζηνηρείν ηεο απηναληίιεςεο κφλν 

ησλ Διιήλσλ  πηπρηνχρσλ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα εξγάδνληαη σο εθπαηδεπηηθνί, αιιά 

θαη ησλ Γάιισλ, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα ησλ Bourdieu θαη Passeron, ζηε 

δεθαεηία ηνπ ‟60:  «[…] θαζεγεηέο [παλεπηζηεκίνπ] θαη κέιινληεο θαζεγεηέο ζπκθσλνχλ 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κεηαμχ ηνπο θαη θαηαθξνλνχλ ηελ παηδαγσγηθή, δειαδή κηαλ απφ 

ηηο γλψζεηο πνπ ζπλδένληαη θαηά ηνλ πην εμεηδηθεπκέλν ηξφπν κε φ,ηη θάλνπλ θαη κε φ,ηη 

πξέπεη λα θάλνπλ» (Bourdieu, 1993: 121) Δπηπιένλ, ε Πνιηηεία – θαηά ηελ άπνςε ηνπ 

Καζζσηάθε (2010: 300)-, ρξεζηκνπνίεζε «ηηο δηαθσλίεο απηέο σο άιινζη γηα ηελ 

αδπλακία ηεο λα δψζεη ιχζε ζε έλα ρξφλην πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο». ινη 

ζπκθσλνχζαλ φηη είλαη αλαγθαία ε αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ  θαη ε Παηδαγσγηθή 

Καηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φηη ε πηζηνπνίεζή ηεο πξέπεη λα ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηα Παλεπηζηήκηα θαη φηη ηα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ δηαηκεκαηηθά. Οη 

δηαθσλίεο εληνπίζηεθαλ θπξίσο σο πξνο ηνλ θνξέα θαη ηελ πεξίνδν θνίηεζεο, ζην αλ ζα 

έπξεπε λα γίλνληαη παξάιιεια κε ηηο βαζηθέο ζπνπδέο ή κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

ηελ  αηειέζθνξε απηή πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φπσο φξηδε ν Ν.2525/1997, ν Καζζσηάθεο (φ.π.: 304) επηζεκαίλεη κηα 

                                                           
28
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αθφκε θξίζηκε παξάκεηξν, ε νπνία  ζρεηίδεηαη κε ηελ «απνπζία ζην λφκν απηφ 

εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ», ψζηε λα αξζνχλ ηα θαηά πεξίπησζε εκπφδηα. 

Απφ ην 2004 έσο ην 2010 ηα θπβεξλεηηθά θφκκαηα ζηηο πξνεθινγηθέο ηνπο 

εμαγγειίεο έθαλαλ, φπσο επηζεκαίλεη ν Καζζσηάθεο, γεληθφινγεο αλαθνξέο θαη νη 

πνιηηηθέο εγεζίεο άθεζαλ  λα αδξαλήζεη ην ζέκα ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο 

θαηάξηηζεο ησλ απνθνίησλ ησλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ. Χζηφζν, θάπνηεο ζρνιέο, φπσο ε 

ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθήο ή ην ηκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ 

Δ.Κ.Π.Α. εθπφλεζαλ θαη ππέβαιαλ πξνο έγθξηζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπο, ρσξίο ε Πνιηηεία λα αληαπνθξηζεί άκεζα γηα ηελ έγθξηζή 

ηνπο.  

 

3.3.2. 2008: Σν Πόξηζκα ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε γηα ην Π.Π.Γ.Δ.  

 

Σέινο, εμαηξεηηθφ  ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πφξηζκα
29

 ην νπνίν εμέδσζε, κεηά 

απφ αλαθνξέο ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ιφγσ ηεο 

ηεθκεξησκέλεο θαη νπζηαζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο. Μεηαμχ ησλ άιισλ, 

δηαπηζηψλεη ην πνιπδαίδαιν ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, ηελ αζάθεηα ζε φ,ηη αθνξά 

ζηα πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ε Πνιηηεία γηα κηα 

δεθαεηία (1997-2008) ρεηξίζηεθε ην ζέκα. Παξαηίζεηαη ην Γειηίν Σχπνπ
30

 (11
νο

 2008), 

ζην νπνίν εθηίζεηαη ε νπζία ηνπ πνξίζκαηνο:  

     Σελ εθινγίθεπζε θαη απινπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ξπζκίδεη ηνλ 

ηξφπν θηήζεο θαη  απφδεημεο ηεο παηδαγσγηθήο επάξθεηαο δεηά ν πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε κε ζρεηηθφ Πφξηζκά ηνπ πνπ απεχζπλε ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

     πγθεθξηκέλα, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ππήξμε απνδέθηεο αλαθνξψλ πνιηηψλ, 

ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηε δηακαξηπξία ηνπο γηα πξφζθνκκα 

πνπ ζπλαληνχλ ζηελ πξνζπάζεηα δηνξηζκνχ ηνπο ζε κφληκεο ζέζεηο ή ηελ πξφζιεςή 

ηνπο σο αλαπιεξσηέο / σξνκίζζηνη θαη ην νπνίν αθνξά ζην πηζηνπνηεηηθφ 

παηδαγσγηθήο επάξθεηαο. 

     Σν θξηηήξην ηεο παηδαγσγηθήο επάξθεηαο είλαη αζαθέο σο ηππηθφ πξνζφλ 

δηνξηζκνχ. Σν θξηηήξην απηφ θαζαπηφ, αιιά, θπξίσο, νη ηξφπνη απφδεημεο ηεο 

παηδαγσγηθήο επάξθεηαο ραξαθηεξίδνληαη απφ άλαξρε απνζπαζκαηηθφηεηα, 

αληηθάζεηο θαη πνιππινθφηεηα σο απνηέιεζκα αιιεπάιιεισλ ξπζκίζεσλ θαη 

αιιαγψλ, ρσξίο λα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο θαη εθθαζαξίζεηο ησλ 

πξντζρπνπζψλ ξπζκίζεσλ. 

     Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζπκπεξαίλεη φηη ην ΤΠ.Δ.Π.Θ. δελ έρεη ηεξήζεη 

απζηεξή θαη ζηαζεξή ζηάζε φζνλ θνξά ην πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθήο επάξθεηαο, 

ελψ δελ είλαη ζαθέο αλ ηειηθά πξέπεη νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί λα ην έρνπλ. Έηζη, 

αλ θαη γεληθψο ζεσξείηαη απαξαίηεην πξνζφλ δηνξηζκνχ θαη πξφζιεςεο, ε έιιεηςή 

ηνπ δελ απνηειεί θψιπκα, εθφζνλ ελ απνπζία ησλ ερφλησλ ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ 

δηνξίδνληαη θαη πξνζιακβάλνληαη νη κε έρνληεο απηφ, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

                                                           
29

 https://www.synigoros.gr/resources/ok2008-porisma-to-krithrio-ths-paidagwgikhs-eparkeias-

stis-proslhyeis-anaplhrwtwn-ekpaideytikwn.pdf (Αλάθηεζε 20-12-2015). 
 
30

 http://www.synigoros.gr/resources/6953_1_deltio_typou.pdf  (Αλάθηεζε 20-12-2015). 
 

https://www.synigoros.gr/resources/ok2008-porisma-to-krithrio-ths-paidagwgikhs-eparkeias-stis-proslhyeis-anaplhrwtwn-ekpaideytikwn.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/ok2008-porisma-to-krithrio-ths-paidagwgikhs-eparkeias-stis-proslhyeis-anaplhrwtwn-ekpaideytikwn.pdf
http://www.synigoros.gr/resources/6953_1_deltio_typou.pdf
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δελ δεηείηαη θαζφινπ. Χζηφζν, ε επηιεθηηθή απαίηεζή ηνπ σο ηππηθνχ πξνζφληνο 

θαηαιήγεη κεηαμχ άιισλ ζηελ αλαηξνπή ησλ απνηειεζκάησλ γξαπηψλ δηαγσληζκψλ 

κέζσ Α..Δ.Π.,  φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πξνθήξπμεο 10 Π/2006 (ΦΔΚ 500/24-8-2006). 

Σα ζηνηρεία θαζηζηνχλ θαλεξφ φηη απφ ην 1997 έσο θαη ην 2010, ε Πνιηηεία 

θαξθηλνβαηεί σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, ζρεηηθά κε ηελ 

θαηνρή ηνπ Π.Π.Γ.Δ. σο πξνζφληνο δηνξηζκνχ ζηε Γ.Δ.. Αληηζέησο, πξνβαίλεη ζε κηα 

ζεηξά απνζπαζκαηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη αλαβνιψλ/αλαζηνιψλ, νη νπνίεο απνηππψλνληαη 

ζηα λνκνζεηηθά θείκελα θαη ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηεο πεξηφδνπ (Κεθ. 4). Έγηλε 

θαλεξφ, επίζεο, πσο ππάξρεη κηα εγγελήο αδπλακία ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο λα πινπνηεί 

ηηο ζεζκνζεηεκέλεο απνθάζεηο ηεο θαη ηα λφκηκα, φηη πθίζηαηαη έλα έιιεηκκα ζηε 

δηαρείξηζε ησλ αληηξξήζεσλ θαη ησλ δηαθσληψλ θαη φηη απηέο δελ είλαη εθηθηφ πάληα λα 

ζπγθεξαζηνχλ ζην πιαίζην ελφο δηαιφγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πινπνηεζνχλ νη 

απνθάζεηο θαη λα εθαξκνζηνχλ νη λφκνη. Θα πξέπεη, δειαδή, λα ζεσξήζνπκε φηη ν λφκνο 

απηφο εηζήγαγε κηα θαηλνηνκία, ε νπνία δελ ήηαλ εθηθηφ λα πινπνηεζεί, παξά ηελ 

θαηαξρήλ ζπκθσλία φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πιεπξψλ, θαζψο εηζήρζε  ζε έλα 

αζχκβαην πξνο απηήλ πεδίν θαη ζην νπνίν, φρη κφλν ιφγσ ηεο εγγελνχο αδξάλεηαο ησλ 

ζεζκψλ, αιιά θαη γηα πνιινχο θαη πνηθίινπο ιφγνπο  νξαηνχο θαη κε, παξέκεηλε κεηέσξε 

ζε έλα πεδίν δπζηνπηθφ.  
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3.4. 2010-2017: Η πεξίνδνο ηεο θξίζεο.  

 

Σν 2010 ε λέα πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξνβαίλεη ζε κηα αθφκα 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε κε ην Ν.3848/2010. Ζ κεηαξξχζκηζε απηή, κε ηνλ ηίηιν 

«Νέν ρνιείν –Πξψηα ν καζεηήο», επαλέθεξε ην ζέκα ηεο Παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Με ην άξζ. 3 νξίδεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π. γηα 

δηνξηζκφ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη ηελ πηζηνπνηεκέλε παηδαγσγηθή θαη 

δηδαθηηθή επάξθεηα. ηε ζπλέρεηα, ν Ν.4186/2013 νξίδεη φηη φζνη εηζάγνληαη απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014 ζε παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ηα νπνία ηξνθνδνηνχλ ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νθείινπλ λα επηιέγνπλ καζήκαηα παηδαγσγηθψλ θαη λα 

πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή άζθεζε, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ κε ην πηπρίν ηνπο ηελ 

Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή επάξθεηα, ε νπνία ζπληζηά αλαγθαία πξνυπφζεζε, αλ 

επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ  ζηελ εθπαίδεπζε. Ο Ν.4186/2013 απνζαθελίδεη ιεπηνκεξψο 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ, ηφζν ηα πξνπηπρηαθά Π.. ησλ Παλεπηζηεκίσλ, 

ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ ζηνπο απνθνίηνπο ησλ ηελ επάξθεηα κε ην βαζηθφ πηπρίν, φζν θαη  

ηα παξερφκελα απφ ηα Α.Δ.Η. εηδηθά Πξνγξάκκαηα Πηζηνπνίεζεο πνπ απεπζχλνληαη ζε 

πηπρηνχρνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Καζζσηάθε (2010), δεθαηξία ρξφληα κεηά ηελ αξρηθή (1997) 

ζεζκνζέηεζε ηνπ Π.Π.Γ.Δ., ην 2010, ε λέα πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ «πξνζθξνχεη μαλά ζε παξφκνηεο αληηδξάζεηο» 

θαη αληηζέζεηο, φπσο απηέο αλαδχζεθαλ απφ ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο ζέζεηο ησλ 

Κνζκεηεηψλ ζηελ επηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε θαηά ηα έηε 1991-1993. Οη δηαθνξνπνηήζεηο 

θαη αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ ήηαλ, απφ ην 1997 έσο θαη ην 

2010, έλα παξακφληκν εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο λα 

εθαξκφζεη φ,ηη πξνεγνπκέλσο έρεη λνκνζεηήζεη.  

Μνινλφηη έρνπλ κεζνιαβήζεη πνιιά  ρξφληα απφ ηελ αξρηθή ζεζκνζέηεζε ηνπ 

Π.Π.Γ.Δ. (1997), ε πξνζαξκνγή ησλ Π.. ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ θαη πάιη δελ 

ήηαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο άκεζε, νχηε θαη ζηνλ ίδην βαζκφ (ν βαζκφο θαη ν ηξφπνο 

πξνζαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ  ησλ Α.Δ.Η. ζην Ν.4186/2013 απνηειεί κέξνο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ζα εθηεζεί ζην 5
ν
 θεθάιαην).  Παξά ηελ αλα-ζεζκνζέηεζε ηνπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Π.Γ.Δ. (2010), είηε κε ην βαζηθφ πηπρίν, είηε κε εηήζηα πξνγξάκκαηα 

πηζηνπνίεζεο, είηε κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, φπσο ιεπηνκεξψο φξηδε ν ελ ζπλερεία 

Ν.4186/2013, ε νηθνλνκηθή θξίζε άιιαμε δξακαηηθά φζα έσο ηφηε ζεσξνχληαλ 

δεδνκέλα. Οη δηνξηζκνί εθπαηδεπηηθψλ ειαρηζηνπνηήζεθαλ θαη δελ πξνθεξχρζεθε ζην 

κεηαμχ θαλέλαο δηαγσληζκφο  απφ ην Α..Δ.Π., ελψ νη ηειεπηαίεο πξνζιήςεηο 

εθπαηδεπηηθψλ έγηλαλ ην 2012. (Ο ηειεπηαίνο δηαγσληζκφο πξνθεξχρζεθε γηα ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2008 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε, ιφγσ ησλ γεγνλφησλ κεηά ηε δνινθνλία 

Γξεγνξφπνπινπ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009). 

 

3.4.1.  Οη ζέζεηο ησλ Α.Δ.Η. γηα ην Π.Π.Γ.Δ. θαη γηα ηα νξηδφκελα απφ ηνπο λφκνπο 

3848/2010 θαη  4186/2013 

Με έγγξαθφ ηνπ (Α.Π. 814/26/1/2010) ην Τπνπξγείν Παηδείαο δηαηχπσζε ηε ζέζε 

ηνπ θαη ηελ πξφζεζή ηνπ λα επαλαθέξεη ην δήηεκα ζην δηάινγν γηα ηελ παηδεία θαη 

δήηεζε απφ ηνπο Πξπηάλεηο λα γλσκνδνηήζνπλ ζρεηηθά κε ην Π.Π.Γ.Δ. Αλαθέξεηαη 

ζρεηηθά : «…Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ πξνηίζεηαη λα 



71 
 

πξνηείλεη ζηα Παλεπηζηήκηά καο έλα ιεηηνπξγηθφ ζρέδην γηα ηε βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ 

κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηα ηκήκαηά 

ηνπο κε ηελ παξαθνινχζεζε ελφο εηδηθνχ ζπλεθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηηο 

Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ην νπνίν ζα νδεγεί ζηελ απφθηεζε ελφο πηζηνπνηεηηθνχ 

παηδαγσγηθήο επάξθεηαο. […] Σα Παλεπηζηήκηα απνηεινχλ ηνπο θπζηθνχο θνξείο γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο. Θεσξνχκε φηη ε δεκηνπξγία ελφο εηδηθνχ θέληξνπ ή 

ε κεηεμέιημε ππάξρνληνο ζεζκνχ ζε θάζε Παλεπηζηήκην κε ζθνπφ ηε δηνξγάλσζε θαη 

ππνβνήζεζε ησλ Σκεκάησλ ζηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα ζεζκηθά φξγαλα Γηνίθεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηα ίδηα ηα 

Σκήκαηα ηα νπνία ζα ελδηαθεξζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, ζα ήηαλ δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε κηα 

κεγάιεο εκβέιεηαο θαηλνηνκία […] λα καο γλσξίζεηε ηηο απφςεηο ζαο γηα ην ζέκα, αθνχ 

ζπλελλνεζείηε κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ πνπ δπλεηηθά εκπιέθνληαη (Παηδαγσγηθά 

Σκήκαηα ηα νπνία εθπαηδεχνπλ γηα ηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε)». 

Ζ 64ε χλνδνο ησλ Πξπηάλεσλ κε ςήθηζκά31 ηεο (6
νο

 /2010) «ζεσξεί φηη ε 

πηζηνπνίεζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο απηή 

νξίδεηαη ζην ζρεηηθφ λφκν, ζα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. Πξνηείλεη ηελ ίδξπζε Κέληξσλ Πηζηνπνίεζεο Παηδαγσγηθήο θαη 

Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο (ΚΠ.Γ.Δ.) ζε φζα Παλεπηζηήκηα επηζπκνχλ θαη δχλαληαη λα 

νξγαλψζνπλ ζρεηηθά πξνγξάκκαηα». Δπηζεκαίλνπλ φηη ην Πηζηνπνηεηηθφ δελ ηαπηίδεηαη κε 

ην πηπρίν θαη εηζεγνχληαη λα ηζνδπλακεί κε 30 ECTS, φζα, δειαδή, αλαινγνχλ ζε έλα 

εμάκελν ζπνπδψλ. 

Ζ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο Π.Ο..Γ.Δ.Π. κε απφθαζή32 ηεο (16-6-2011) 

δηαηππψλεη ηελ θαη΄ αξρήλ ζπκθσλία ηεο γηα «ηελ αλάγθε γηα νπζηαζηηθή παηδαγσγηθή 

θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε ησλ απνθνίησλ ησλ ιεγφκελσλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ», αιιά 

δηαηππψλεη κηα ζεηξά απφ ελζηάζεηο. Γηαθσλεί κε νπνηαδήπνηε κνξθή  ηδησηηθνπνίεζεο 

θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο  ηεο θαηάξηηζεο: «Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο Π.Ο..Γ.Δ.Π., 

δειψλεη φηη δελ ζα αλερηεί ηε δηαθαηλφκελε επηζπκία ή επηδίσμε εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ 

δεκφζηνπ αγαζνχ ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

επαλαιακβάλνληαο ηε ζηαζεξή θαη αδηαπξαγκάηεπηε ζέζε ηεο φηη ε εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο θαη γίλεηαη κφλν ζηα Α.Δ.Ι.». Δπίζεο, 

επηζεκαίλεη θελά θαη αληηθάζεηο ζην λφκν θαη ζεσξεί πσο πιήηηεηαη ε απηνηέιεηα ησλ 

παλεπηζηεκίσλ: «Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην (Ν.3848/2010 (ΦΔΚ Α΄/71)) γηα ην 

Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο παξνπζηάδεη ζνβαξά θελά, απφδεημε ηεο 

πξνρεηξφηεηαο, κε ηελ νπνία ζπρλά ζπληάζζνληαη ηα λνκνζεηηθά θείκελα, ελψ ην θείκελν 

νδεγηψλ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα πξνο ηνπο Πξπηάλεηο (Α.Π. 46820 /Γ1 ζηηο 15-4-2011) 

έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε ηφζν κε ην ζρεηηθφ λφκν φζν θαη κε ην απηνδηνίθεην ησλ 

Α.Δ.Ι.». νβαξή είλαη επίζεο ε έλζηαζή ηεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εγθξίλνληαη ηα 

καζήκαηα: «Ο Ν.3848 νξίδεη φηη ηα πξνηεηλφκελα πξνγξάκκαηα απφ ηα Α.Δ.Ι. ζα 

εγθξηζνχλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ. Η 

δηάηαμε απηή είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Δίλαη ζεζκηθά θαη επηζηεκνληθά πξσηνθαλέο, 

πξνγξάκκαηα αλσηάησλ ζρνιψλ λα αμηνινγνχληαη απφ έλαλ κε ηζνδχλακν θνξέα 

                                                           
31

 http://www.uth.gr/static/miscdocs/synodoi/64syn_2_Paidagwgiki_Eparkeia.pdf (Αλάθηεζε 5-3-

2016). 
32

 http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=641&Itemid=238 

(Αλάθηεζε 5-3-2016). 

 

http://www.uth.gr/static/miscdocs/synodoi/64syn_2_Paidagwgiki_Eparkeia.pdf
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=641&Itemid=238
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ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε δηνξηδφκελε δηνίθεζε. Η απφθαζε γηα ηα απαηηνχκελα καζήκαηα ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη κφλν απφ ηα Α.Δ.Ι.». 

 

3.4.2.  Οη αληηδξάζεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη θνηηεηηθώλ παξαηάμεσλ. 

 

ηαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 ε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο αλαθνίλσζε ηελ 

πξφζεζή ηεο γηα αλα-ζεζκνζέηεζε ηνπ Π.Π.Γ.Δ., ην πληνληζηηθφ Χξνκηζζίσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ θαη ε Παλειιήληα Έλσζε Αδηνξίζησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζε θνηλή ηνπο 

θαηαγγειία ραξαθηεξίδνπλ σο «θάκπξηθα ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο εθπαίδεπζεο
33

» ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο Π.Γ.Δ., ηελ παξαιιειίδνπλ κε ηα ζεκηλάξηα Δηδηθήο Αγσγήο πνπ 

απεπζχλνληαλ ζε αδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θαηνλνκάδνπλ ηελ Έλσζε Διιήλσλ 

Φπζηθψλ. Ζ Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθψλ θαηαγγέιιεηαη, επίζεο, απφ ηελ Παλειιήληα 

Έλσζε Καζεγεηψλ Γεξκαληθήο Γιψζζαο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη απφ 

ηελ Ο.Λ.Μ.Δ., σο θνξέαο ν νπνίνο ζπεχδεη λα εθκεηαιιεπηεί ηελ αλαζθάιεηα ησλ 

άλεξγσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ ζπλαθφινπζε  δήηεζε ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, φηη ην 

πεξηερφκελν ησλ ζεκηλαξίσλ δελ πιεξνί πξνδηαγξαθέο πςεινχ επηπέδνπ, φηη 

δηνξγαλψλνληαη ηα ζεκηλάξηα κε ηε ρξήζε απφ ηνλ ηδησηηθφ θνξέα δνκψλ θαη ππνδνκψλ 

ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη φηη ην θφζηνο είλαη ππεξβνιηθά πςειφ (1700-2200€) (Α΄ 

Δ.Λ.Μ.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο
34

, 2010). 

ε δεκνζίεπκα ζηελ εθεκεξίδα «Σα Νέα» (13-6-2010)
35

 ν εθπαηδεπηηθφο 

εξεπλεηήο Υξήζηνο Κάηζηθαο, παξαζέηεη ηε δήισζε (22-12-2009) ηεο ηφηε Τθππνπξγνχ 

Παηδείαο : «ζα θαηαξγεζνχλ ηα αθξηβνπιεξσκέλα ζεκηλάξηα ησλ 400 σξψλ σο πξνζφλ 

δηνξηζκνχ, πνπ απνηεινχλ εκπαηγκφ ηφζν γηα ηελ επηκφξθσζε πνπ παξέρνπλ, φζν θαη γηα 

ηνπο θαηφρνπο αλαγλσξηζκέλσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζηελ εηδηθή αγσγή». Δπηζεκαίλεη, 

επίζεο, φηη ην πεξηερφκελν ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο  

είλαη πάληα ζε ζηελή ζπλάθεηα κε ηα θξηηήξηα δηνξηζκνχ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, γεγνλφο πνπ ζπληζηά κηα κνξθή «ηδησηηθνπνίεζεο» ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ 

πξνζφλησλ, ηα νπνία κέρξη πξφηηλνο δηαζθαιίδνληαλ κε ηα πηπρία ησλ Παλ/κίσλ, ζην 

πιαίζην ηεο δσξεάλ παηδείαο. Ζ Ο.Λ.Μ.Δ. θαη ε Γ.Ο.Δ., ν χιινγνο Μεηεθπαηδεπκέλσλ 

Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγψλ ηνπ Μαξαζιείνπ θαη ινηπνί ζχιινγνη επηζεκαίλνπλ φηη ν 

δεκφζηνο έιεγρνο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη αλχπαξθηνο θαη φηη νη πνηνηηθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ζεκηλαξίσλ απηψλ φιν θαη ζπξξηθλψλνληαη. 

Οη αληηδξάζεηο ησλ θνηηεηηθψλ ζπιιφγσλ  θαη παξαηάμεσλ επηθεληξψζεθαλ  ζηνλ 

ηζρπξηζκφ φηη εληαηηθνπνηνχληαη νη ζπνπδέο, φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν  αίξεηαη ν εληαίνο 

ραξαθηήξαο ηνπ  πηπρίνπ, φηη ηα πηπρία ζα  δηαθξίλνληαη ζε εξεπλεηηθά θαη 

εθπαηδεπηηθά. ζνη δηαθσλνχλ δηαβιέπνπλ, επίζεο, αιιαγέο θαη σο πξνο ηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ, ηα νπνία πιένλ ζα δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ην αλ ν θνηηεηήο επηιέγεη ην ζψκα ησλ καζεκάησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ 

παηδαγσγηθή επάξθεηα ή φρη.  

                                                           
33

 http://www.tanea.gr/news/greece/article/4579397/?iid=2 (Αλάθηεζε 25-1-2-16). 

 
34

 http://1elmeait.blogspot.gr/2010/04/blog-post_20.html (Αλάθηεζε 25-1-2-16). 

 
35

 http://www.tanea.gr/news/greece/article/4579397/?iid=2 (Αλάθηεζε 25-1-2-16). 

 

http://www.tanea.gr/news/greece/article/4579397/?iid=2
http://1elmeait.blogspot.gr/2010/04/blog-post_20.html
http://www.tanea.gr/news/greece/article/4579397/?iid=2
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Γεκνζηεχκαηα
36

 ζε θνηηεηηθά blog (2010-2016), -απφ φιν ην θάζκα ησλ πνιηηηθψλ 

παξαηάμεσλ θαη αληηιήςεσλ-, δηαηππψλνπλ αληηξξήζεηο θαη ακθηζβεηνχλ ηα θίλεηξα ηεο 

ζεζκνζέηεζεο ηνπ Π.Π.Γ.Δ. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη είλαη αληηθαηηθφ λα ελδηαθέξεηαη ε 

Πνιηηεία γηα ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ ηελ άιιε λα 

ζπληεξεί αληηπαηδαγσγηθέο κεζφδνπο ή πξαθηηθέο, φπσο ε απνζηήζηζε θαη νη 

Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζηα Παλ/κηα. Άιιεο αλαγλψζεηο, βιέπνπλ ηελ 

πξφζεζε ηεο Πνιηηείαο λα απνθιείζεη ρηιηάδεο απνθνίηνπο απφ ην δηθαίσκα ηνπ 

δηνξηζκνχ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε θαη ηελ επηδίσμε λα παξνπζηάζεη ηα πνζνζηά αλεξγίαο 

ησλ απνθνίησλ ησλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ κηθξφηεξα απφ φ,ηη είλαη ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο, εξκελεία πνπ επαλεηιεκκέλσο απφ ηελ θαζηέξσζε ηνπ Α..Δ.Π. πνιινί 

επηθαινχληαη, φρη κφλνλ νη θνηηεηηθέο νξγαλψζεηο. Μία αθφκε αλάγλσζε, ζρεηηθή  κε ηα 

εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ζεσξεί πσο ην Π.Π.Γ.Δ. πινπνηεί κε άξξεην ηξφπν πνιηηηθέο πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ ππνλφκεπζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ κέζα απφ πξαθηηθέο 

ζπλερνχο κεηαθίλεζεο ηνπ πήρε ησλ πξνζφλησλ, ψζηε λα δηαζπαζηεί ν εληαίνο, φζν 

ίζρπε ε επεηεξίδα, θιάδνο ησλ θαζεγεηψλ ζε ππννκάδεο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο απηνπξνζδηνξίδνληαη δηαθνξνπνηνχκελεο απφ 

ην επξχηεξν ζψκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ νπνίσλ νκάδσλ ηα 

επαγγεικαηηθά/εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ζηε ζπλέρεηα, αλαγλσξίδνληαη κέζα απφ 

ξπζκηζηηθέο θαη λνκνζεηηθέο ad hoc παξεκβάζεηο ηεο  Πνιηηείαο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ην εμήο ζρήκα: Οη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

δεκηνπξγνχλ δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα. ζνη δελ αληαπνθξίλνληαη ζε απηά, 

δηαθσλνχλ θαη αζθνχλ πίεζε γηα λα εμαηξεζνχλ, δηεθδηθψληαο θαη επηηπγράλνληαο εηδηθή 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε. ζνη, φκσο, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ξχζκηζε είλαη πξφζπκνη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα πξνζφληα απηά. Σα πξνζφληα απηά δελ πηζηνπνηνχληαη ζε θάπνηα θάζε 

απφ ηα πξνπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Ζ αγνξά 

αληαπνθξίλεηαη θαη θαιχπηεη ην θελφ κε ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ησλ πξνζφλησλ πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε δηνξηζκνχ. Ζ ππεξπξνζθνξά απνθνίησλ 

απμάλεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη αξθεηνί απνθαζίδνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα ζεκηλάξηα 

απηά, γηα λα απμήζνπλ ηα πξνζφληα ηνπο. ζνη πηζηνπνηήζεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζπγθξνηνχλ κηα λέα νκάδα πίεζεο, ε νπνία επηδηψθεη ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηθχξσζε 

ησλ ζεκηλαξίσλ απηψλ απφ ην θξάηνο κε  κηα λέα λνκνζεηηθή  ξχζκηζε, ε νπνία ζα 

θαηνρπξψλεη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

 

  

                                                           
36

 http://antigeitonies.blogspot.gr/2015/10/blog-post_69.html (Αλάθηεζε 26-2-16). 

   http://www.csd.uoc.gr/~sfeyds/DAP_gia_PPDE.htm (Αλάθηεζε 26-2-16). 

http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/pistopoiitiko-paidagogikis-eparkeias-pollapla-katagmata-sta-

aei (Αλάθηεζε 26-2-16). 

   https://antiplhroforhsh.wordpress.com/2010/04/24/ (Αλάθηεζε 26-2-16). 
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3.4.3.  2015-2016: Σν Π.Π.Γ.Δ θαη ε Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ αληηθείκελν 

Δζληθνύ Γηαιόγνπ. 

 

Ζ άλνδνο γηα πξψηε θνξά ζηελ εμνπζία ηνπ ΤΡΗΕΑ (2015), θπζηθψ ησ ιφγσ, 

ζεκαίλεη θαη αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή
37

, θαζψο θαη απηφ ην θφκκα, φπσο θαη 

ηα πξνεγνχκελα,  ζα επηρεηξήζεη λα εθαξκφζεη ηηο δηθέο ηνπ πξνεθινγηθέο εμαγγειίεο, 

φιεο ή κέξνο ηνπο.  

Ζ λέα πνιηηηθή εγεζία  ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην  2015, θαιείηαη λα πάξεη ζέζε 

ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο Π.Γ.Δ. θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

απνθνίησλ, χζηεξα απφ ζρεηηθή εξψηεζε θαη πξφηαζε 18 βνπιεπηψλ ηεο 

πκπνιίηεπζεο
38

 (26-3-2015): «Σν Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο 

Δπάξθεηαο λα δίλεηαη  ζε φινπο ηνπο απνθνίηνπο θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ ησλ Α.Δ.Ι. ηεο 

ρψξαο». Εεηνχλ «λα απνθαηαζηαζνχλ ηα θαηαθεξκαηηζκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 

ησλ απνθνίησλ ησλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ φισλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη λα 

δηαηεξεζεί ν εληαίνο ραξαθηήξαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ψζηε λα κε δηαζπάηαη ην 

θνηηεηηθφ ζψκα». εκεηψλνπλ, επίζεο, ζηελ εξψηεζή ηνπο φηη «δεδνκέλσλ ησλ δπζκελψλ 

ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κε ηελ  αλεξγία λα καζηίδεη θαη ηνλ θιάδν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηα Σκήκαηα Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. θαη ηεο Θξάθεο κε ηελ ηαθηηθή ηνπο 

απηή […] σζνχλ ηνπο απνθνίηνπο αλαπφθεπθηα ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

ζε επί πιεξσκή ζεκηλάξηα θαη θάζε είδνπο ηαρχξξπζκα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

ζπλερνχο θαηάξηηζεο, κε ακθίβνιε ηελ αλαγλψξηζή ηνπο. Έηζη, ηειηθά,  νη πηπρηνχρνη 

πέθηνπλ ζχκαηα ελφο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαη κηαο δηα βίνπ «αμηνιφγεζεο» πνπ, 

νπζηαζηηθά, αθπξψλεη ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία». 

Σν θείκελν πνπ θαηέζεζαλ, έθαλε εηδηθή κλεία ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ.. Οη βνπιεπηέο θαίλεηαη φηη πηνζεηνχλ ηελ άπνςε φζσλ ζεσξνχλ 

φηη ην πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο δηαζπάηαη, εθφζνλ κέξνο θαη φρη ην ζχλνιν ησλ απνθνίησλ 

επηιέγεη ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα. Ζ θαηαγγειιφκελε δηάζπαζε ηνπ πηπρίνπ, ζέκα ην 

νπνίν είρε ιάβεη ιίγα ρξφληα πξηλ έθηαζε, είρε απαζρνιήζεη ηνλ Σχπν θαη είρε 

πξνθαιέζεη πνηθίιεο θαη έληνλεο αληηδξάζεηο εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ
39

.  

Ο Τπνπξγφο ζηελ απάληεζή
40

 ηνπ (22-4-2015)  θάλεη αλαθνξά ζηηο 12 Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο αλαγλσξίζηεθε ε «ρνξήγεζε» ηεο Π.Γ.Δ. απφ εθείλα ηα Παλ/θά 

Σκήκαηα ηα νπνία αηηήζεθαλ, φπσο π.ρ. ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. θαη ην 

Ηζηνξηθφ-Αξραηνινγηθφ Σκήκα ηνπ Δ.Κ.Π.Α., ηα νπνία  δηαζθαιίδνπλ ηελ Π.Γ.Δ. ζε 

φζνπο εηζήρζεζαλ θαηά ηα Αθαδεκατθά έηε 2013-2014 θαη εθεμήο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.4186/2013. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππνγξακκίδεηαη ε πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα 

δηεπθνιχλεη ηα Σκήκαηα λα δηαζθαιίζνπλ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ 

ηνπο, ζε φ,ηη αθνξά ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπο ζηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζε. ρεηηθά κε ην ζέκα 

                                                           

37
 http://www.esos.gr/arthra/38042/ypoyrgos-epanexetazoyme-ti-nomothesia-gia-pistopoiitiko-

paidagogikis-kai-didaktikis (Αλάθηεζε 20-2-16). 

38
 https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/erotisi_eparkeia.pdf  (Αλάθηεζε 28-2-16). 

 
39

 http://www.alterthess.gr/content/katalipsi-sto-tmima-filologias-toy-apth  (Αλάθηεζε 12-2-16). 
40

 https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/apantrisi_eparkeia.pdf  (Αλάθηεζε 18-2-

16). 
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ηνπ πηπρίνπ ηνπ ηκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ., ε απάληεζε ηνπ Τπνπξγνχ πηνζεηεί 

ζε πιείζηα ζεκεία απηνιεμεί ην ζθεπηηθφ θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία κε ηελ νπνία 

απάληεζαλ θαζεγεηέο ηνπ Α.Π.Θ. (31-3-2015)
41

 ζηελ αλσηέξσ εξψηεζε/πξφηαζε ησλ 

18 βνπιεπηψλ ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ηάζζεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ Σκήκαηνο, λα είλαη ζηελ 

θξίζε ηνπ θνηηεηή αλ ζα παξαθνινπζήζεη ηα απαηηνχκελα καζήκαηα, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεη καδί κε ην πηπρίν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο Π.Γ.Δ.. 

ηνλ αληίπνδα ησλ απφςεσλ απηψλ, νξηζκέλνη Παλεπηζηεκηαθνί δηα ηνπ Σχπνπ
42

 

(2015),  ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζχλδεζε ηνπ πηπρίνπ κε ηα εμ αξρήο απζηεξά 

πξνζδηνξηζκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ, ζηελ νπζία εμππεξεηεί ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη φηη ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ δελ πξέπεη λα είλαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο, αιιά ζηε ζεξαπεία ηεο  επηζηήκεο. 

Θεσξνχλ, επίζεο, φηη ε αληίζεηε άπνςε, ελψ θαίλεηαη πξννδεπηηθή, δελ είλαη, αθνχ κε 

άξξεην ηξφπν εμαξηά άκεζα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Α.Δ.Η. απφ ηελ νηθνλνκία θαη 

ηα ζηνηρίδεη κε ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. ε αληίζηνηρε ινγηθή θηλείηαη θαη ην 

Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ., κέιε ηνπ νπνίνπ ζε επηζηνιή ηνπο (31-3-2015)
43

, κε ηελ 

νπνία απαληνχλ ζηνπο (αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο) 18 βνπιεπηέο ηεο πκπνιίηεπζεο, 

θάλνπλ ηελ εμήο δηάθξηζε ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ηνπ 

Σκήκαηνο: «Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ θηινιφγνπ δελ ηαπηίδνληαη απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν κε ηνλ θιάδν ησλ Φηινιφγσλ ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ02)».  

Μηα άιιε άπνςε
44

, επίζεο απφ ην ρψξν ησλ παλεπηζηεκίσλ, ππνζηεξίδεη φηη ην 

αίηεκα γηα παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθηξάπεθε ππφ ηελ 

επίδξαζε κηαο θξνληηζηεξηαθήο αληίιεςεο γηα ην δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π., απφ ηελ 

απνζπαζκαηηθή ζχιιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πηζηνπνίεζεο, απφ ηελ πξνζθνιιεκέλε 

ζε παιαηφηεξεο αληηιήςεηο άπνςε γηα ην ζρνιείν, ηε δηνίθεζή ηνπ θαη ην ξφιν ηνπ, απφ 

κηα κεραληζηηθή ζεψξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Οη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο άπνςεο 

ζεσξνχλ φηη ε Π.Γ.Δ. ζα κπνξνχζε λα ππεξεηήζεη κηα νιηζηηθή αληίιεςε γηα ην ζρνιείν 

θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη, επνκέλσο, λα ζπκβάιεη ζηελ κεηάβαζε ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ςεθηαθή επνρή, ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ζηε 

ζπκκεηνρηθή δηαθπβέξλεζε.  

Παξά ην φηη νξηζκέλα Α.Δ.Η. πξνζάξκνζαλ πιήξσο ηα Π.. ζηα νξηδφκελα απφ ηνλ 

Ν.4186/2013, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Π.Γ.Δ., θαη άιια ελέηαμαλ ζην Π.. νξηζκέλα 

καζήκαηα Παηδαγσγηθψλ θαη Γηδαθηηθήο (φπσο πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, Κεθ.5), είλαη θαλεξφ φηη ην ζέκα ηεο Π.Γ.Δ. παξακέλεη αλνηρηφ
45

, φρη 

κφλν, γηαηί ε παλζπεξκία ησλ απφςεσλ δελ νδεγεί ην φιν ζχζηεκα ζε κηα ηζνξξνπία, 

αιιά θαη γηαηί ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απφ ηα Σκήκαηα ησλ Α.Δ.Η. δελ ππήξμε θαζνιηθή. 

                                                           
41

 http://www.esos.gr/arthra/37668/oi-8-apantiseis-toy-tm-filologias-toy-apth-stoys-18-voyleytes-

poy-katethesan-erotisi (Αλάθηεζε 26-4-16). 
42

http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/pistopoiitiko-paidagogikis-eparkeias-pollapla-katagmata-sta-

aei (Αλάθηεζε 26-4-16). 

43
http://www.esos.gr/arthra/37668/oi-8-apantiseis-toy-tm-filologias-toy-apth-stoys-18-voyleytes-

poy-katethesan-erotisi  (Αλάθηεζε 10-3-16). 

44
 http://www.avgi.gr/article/5607432/paidagogiki-kai-didaktiki-an-eparkeia-tou-sxoleiou-kai-

ton-ekpaideutikon  (Αλάθηεζε 26-4-16). 

45
 http://www.alfavita.gr/arthron/koinonia/pistopoiitiko-paidagogikis-eparkeias-ti-apofasise-i-

synodos-ton-prytaneon#ixzz4UcGCSJYZ  (Αλάθηεζε 10-3-16). 
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Οξηζκέλα, κάιηζηα, ηνλ ηήξεζαλ πξνζρεκαηηθά, εληάζζνληαο ζην Π.. έλα ή δχν 

καζήκαηα. Ζ πξνθήξπμε ηνπ «Δζληθνχ θαη Κνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ Παηδεία» 

(2015-2016) απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο έδσζε  εθ λένπ βήκα λα εθθξαζηνχλ νη 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα έλα επξχηεξν απφ ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα 

πεδίν, απηφ ηεο «Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ». 

ην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Γηαιφγνπ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή
46

 θαηέζεζε έλα αξρηθφ 

θείκελν  εξγαζίαο
47

, ζην νπνίν δηαηππψλεη ηελ άπνςε πσο ε αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε επηκφξθσζή ηνπο πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο «έλα άξξεθην ζπλερέο 

πξνζαξκνζκέλν ζηε θηινζνθία ηνπ  Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ Δθπαηδεπηηθνχ 

(Δ.Π.Π.Δ.)» (:5). ην Πφξηζκα ηνπ Δζληθνχ θαη Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ γηα ηελ Παηδεία
48

,  

ε Δθπαίδεπζε θαη ε ζπλερήο Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχληαη αλαγθαίεο 

πξνυπνζέζεηο θαη δήηεκα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, ψζηε λα κπνξεί ην ζρνιείν λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ησλ κεγάισλ αιιαγψλ ηεο επνρήο καο.  

 

3.4.3.1. Σν Πόξηζκα ηεο Δπηηξνπήο Δζληθνύ Γηαιόγνπ. 

 

ην θεθάιαην ε «Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ», ε αξκφδηα Δπηηξνπή πξνβαίλεη 

ζηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

πηζηνπνίεζήο ηεο:  

 «Έσο ηψξα, ην ηνπίν απφθηεζεο ηεο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο επάξθεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ ζηελ α/βάζκηα θαη ζηε β/άζκηα είλαη άλαξρν θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφ» (ζ. 42). […] «Γελ ππάξρεη κηα εληαία πνιηηηθή γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζηελ α/βάζκηα φζν θαη ηε β/βάζκηα εθπαίδεπζε. 

Η ζεζκνζέηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ παηδαγσγηθήο επάξθεηαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο β/βάζκηαο δελ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ην ηνπίν. Δπίζεο, ε ζεζκνζέηεζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ ΑΔΠ (γηα ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελνπ ηνπ νπνίνπ ε Δπηηξνπή έρεη 

ζεκαληηθνχο ελδνηαζκνχο) δελ είρε επίδξαζε ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ» (ζ. 43). 

Χο πξνο ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Α.Δ.Η. κέζσ ησλ νπνίσλ δηαζθαιίδεηαη ε 

Π.Γ.Δ. ην πφξηζκα αλαθέξεη φηη κεηαμχ νκνεηδψλ Σκεκάησλ δηαπηζηψζεθαλ κεγάιεο 

δηαθνξέο  

«ζην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ, αιιά θαη ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο» (: 54) 

θαη φηη «αξθεηά Σκήκαηα θαη ρνιέο επηδίσμαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζην αίηεκα ηνπ 

λφκνπ πξνρσξψληαο ζε αιιαγέο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη εηζάγνληαο έλαλ 

αξηζκφ θαη’ επηινγήλ καζεκάησλ, ε παξαθνινχζεζε ησλ νπνίσλ, θαηά ηεθκήξην, ζα 

νδεγεί ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο επάξθεηαο. Σα καζήκαηα 

απηά δελ απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο, αιιά ηα επηιέγνπλ κφλν φζνη 

πξνηίζεληαη λα επηιέμνπλ ην θαζεγεηηθφ επάγγεικα». Δπίζεο, «ελίνηε απαηηείηαη ε 

παξαθνινχζεζε πνιχ κηθξνχ αξηζκνχ καζεκάησλ παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο ηα 

                                                           
46

 «ππιψλεο εζληθνχ δηαιφγνπ»:  Δζληθή Δπηηξνπή Γηαιφγνπ,  Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ 

Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο θαη ην Δ..Τ.Π. 
47

 http://dialogos.minedu.gov.gr/wp-

content/uploads/2016/03/arxiki_ekpaideysi_kai_epimorfosi_ekpkwn.pdf  (Αλάθηεζε 10-

9-2016). 
48

 http://dialogos.minedu.gov.gr/wp-

content/uploads/2016/04/PORISMATA_DIALOGOU_2016.pdf  (Αλάθηεζε 10-9-2016). 
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νπνία δελ είλαη ζρεδηαζκέλα ζε ζπλάξηεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο, ελψ ππάξρνπλ ηκήκαηα πνπ δελ ζεσξνχλ φηη νη θνηηεηέο ηνπο ρξήδνπλ 

δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο επάξθεηαο.[…] Λίγεο είλαη νη πεξηπηψζεηο ηκεκάησλ 

πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε, γλψζεηο 

παηδαγσγηθήο θαη εηδηθήο δηδαθηηθήο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πξφθεηηαη θπξίσο 

γηα ηα ηκήκαηα μέλσλ γισζζψλ θαη θηινινγηψλ […]» (ζ. 42). 

Δπνκέλσο, ε γεληθή εηθφλα πνπ απνηππψλεηαη ζην πφξηζκα είλαη φηη  

Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ δηακνξθψζεθαλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ηα 

ηκήκαηα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ ζεζκνχ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κφλν θαη’ φλνκα 

δηαθνξεηηθά απφ απηφ πνπ ήηαλ πξηλ. Έηζη, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ππνςήθηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Οη δηαθνξέο είλαη ζε πνιιά επίπεδα: ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηελ θχζε 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, ζηνπο ηξφπνπο θαη 

ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θνηηεηψλ, ζηηο απαηηήζεηο θαη ηελ 

ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηε θχζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην ζρνιείν, θηι. Σέινο, 

πνιινί κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνχλ ηελ απφθηεζε δηπιψκαηνο 

παηδαγσγηθήο επάξθεηαο ζε ακθηβφινπ πνηφηεηαο πξνγξάκκαηα παλεπηζηεκίσλ 

άιισλ ρσξψλ ή ζηελ ειεχζεξε αγνξά» (ζει.43). «Δπίζεο, νξηζκέλα Σκήκαηα ή 

ρνιέο δεκηνχξγεζαλ εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ απφθηεζε ηεο Παηδαγσγηθήο θαη 

Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο γηα απνθνίηνπο ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιψλ κε δίδαθηξα. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά είλαη άιινηε εμακεληαία θαη άιινηε εηήζηα (ζ. 42). 

Σν πφξηζκα εηζάγεη εκθαηηθά δχν λέα  δεηνχκελα απφ ηελ Δθπαίδεπζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ, ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν:  

«Οη θνηηεηέο θαηά θαλφλα εθπαηδεχνληαη γηα λα έρνπλ δηδαθηηθή επάξθεηα ζε 

έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ζπαληφηεξα ζε έλα δηεπηζηεκνληθφ πεδίν, ην νπνίν σο 

εθπαηδεπηηθνί ζα θιεζνχλ λα ππεξεηήζνπλ. Σέινο, ζηηο επηκέξνπο ζρνιέο δελ 

αλαπηχζζεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ε θνπιηνχξα ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν» (ζ.42). 

ε ζχγθξηζε κε ηα ηζρχνληα ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ην πφξηζκα αλαθέξεη φηη «Η 

Διιάδα είλαη ίζσο ε ηειεπηαία ρψξα ζηελ Δ.Δ. ζηελ νπνία ην πηπρίν ζε έλα γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ζεσξείηαη ηθαλφ πξνζφλ γηα ηελ παξνρή πνηνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ» 

(ζ. 43). 

Οη πξνηάζεηο ηνπ πνξίζκαηνο γηα ηε δηαζθάιηζε «πνηνηηθήο θαη νπζηαζηηθήο 

παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο» αθνξνχλ ζηα Π.. ησλ Α.Δ.Η., ζηνλ ηξφπν 

δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  θαη ζηελ επηκφξθσζε, αθελφο, ησλ πξσηνδηνξηδνκέλσλ 

θαη, αθεηέξνπ, ζηε ζπλερή επηκφξθσζε ησλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δηδηθφηεξα, ε 

επηηξνπή εηζεγείηαη:  

i. Η απφθηεζε παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο πξέπεη λα παξακείλεη 

έξγν απνθιεηζηηθά ησλ Α.Δ.Ι. γηαηί ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κέξνο κηαο 

επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο, ζπλπθαζκέλεο κε ηελ έξεπλα (ζ.43). 

ii. Η  αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαηά βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο, θαη, θαηά γλσζηηθή πεξηνρή. Σν επηζπκεηφ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δελ κπνξεί παξά λα ζπλαξζξψλεηαη κε ην επηζπκεηφ πξνθίι ηνπ καζεηή θαη κε ην 

επηδησθφκελν πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ (ζ.44). 

iii. Γηα λα ππάξμεη κηα ζπλεθηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, 

πηζηνπνίεζεο, έληαμεο ζην επάγγεικα θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε 

πνιηηεία νθείιεη λα ζεζκνζεηήζεη έλα δπλακηθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ (Π.Π.Δ.). Σν Π.Π.Δ. κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ξπζκηζηηθφ εξγαιείν 
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κηαο ζπλεθηηθήο εθπαηδεπηηθήο θαη επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο (ζ. 44). «[…] έλα 

Π.Π.Δ. δελ είλαη παλάθεηα, νχηε απφ κφλν ηνπ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα, 

ηελ ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, […] είλαη έλα αλαγθαίν εξγαιείν πνπ, καδί κε 

άιιεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο, κπνξεί λα ελδπλακψζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ δηα βίνπ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ» (ζ.45). 

iv. Δίλαη έξγν ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ζην πιαίζην ηεο απηνλνκίαο 

ηνπο λα ζρεδηάζνπλ κε ηέηνην ηξφπν ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ, κέζα απφ ην ΠΠΔ, ζηηο πξνζδνθίεο ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην επάγγεικά ηνπο» 

(ζ. 45). Σα Α.Δ.Η. ζα είλαη αξκφδηα γηα «ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα πξνγξάκκαηα αξρηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ επηζπκεηήο αλαινγίαο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο 

άζθεζεο.[…] Πξνθαλψο ε νξγάλσζε δελ κπνξεί λα είλαη νκνηφκνξθε. Η έληαμε 

ησλ καζεκάησλ θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ νδεγνχλ ζηελ παηδαγσγηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζα εθηείλεηαη είηε ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ νξίνπ ησλ ζπνπδψλ είηε ζε επηπιένλ ρξφλν. Χζηφζν, απηφ 

πνπ ζα είλαη κηα sine qua non ζπλζήθε ζα είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη 

δηδαθηηθήο επάξθεηαο ζην πηπρίν κέζα απφ ην παξάξηεκα (Supplement) πνπ ην 

ζπλνδεχεη, έηζη φπσο ηελ πξνζδηνξίδεη ε πνιηηεία»(ζ. 45). 

v. Ζ Πνιηηεία είλαη αξκφδηα γηα «ηνλ πξνζδηνξηζκφ θξηηεξίσλ γηα ηελ 

επηινγή θαη πξφζβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην επάγγεικα, […] ηελ απνζαθήληζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, […] ην κεηαζρεκαηηζκφ ζηε δηδαθηηθή θνπιηνχξα. […] 

Δλαπφθεηηαη ζηελ πνιηηεία [...] λα θαζνξίζεη ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη 

επηινγήο γηα ηελ είζνδν ζην επάγγεικα πνπ ζήκεξα γίλεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ ηνπ 

Α..Δ.Π. ή ζην κέιινλ απφ κηα βειηησκέλε εθδνρή ηνπ (ζηεξηγκέλε ζην Π.Π.Δ
49

.)» 

(ζ. 45). 

vi. «Γηεηήο ππνρξεσηηθή εηζαγσγηθή επηκφξθσζε φζσλ πξσην-δηνξίδνληαη 

ζηελ εθπαίδεπζε κεηά ηηο εμεηάζεηο ηνπ Α..Δ.Π.» (ζ. 42). 

ηελ επηηξνπή δελ επεηεχρζε  νκνθσλία σο πξνο ην αλ ζα ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά 

ε επάξθεηα ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ ησλ ιεγνκέλσλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ 

ή κφλνλ ζε φζνπο ην επηζπκνχλ. Βαζηθφ επηρείξεκα ηεο πξψηεο άπνςεο ήηαλ  ν θφβνο 

γηα ηελ «αληίδξαζε πνπ πξνβιέπεηαη εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ» (ζ. 46). 

Σέινο, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ηε δεκηνπξγία ρνιψλ Δθπαίδεπζεο ζε επίπεδν 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, νη νπνίεο «ζα εζηηάδνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία απηψλ πνπ 

επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ζηελ εθπαίδεπζε. Οη ρνιέο ζα απνηεινχληαη απφ ηα ηξέρνληα 

Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο θαη Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπο Σνκείο Παηδαγσγηθήο (ζηα 

παλεπηζηήκηα πνπ ππάξρνπλ)». Θα έρνπλ σο «αληηθείκελν ηε δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή 

επάξθεηα, πάληα εκθνξνχκελα απφ ην Π.Π.Δ
50

.». Θα έρνπλ, επίζεο, «απμεκέλν ξφιν» 

ζηελ επηκφξθσζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη ησλ Παηδαγσγηθψλ Καζνδεγεηψλ. «Η 

ρνιή ζα έρεη εξεπλεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, φπσο θαη νη άιιεο ζρνιέο θαη ηα 

παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, αιιηψο ζα θηλδπλεχεη λα κεηαηξαπεί ζε παξαγσγηθή δνκή θαη λα 

απαμησζεί.[…] Η ρνιή ζπγθεληξψλνληαο απηά ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζα 

                                                           
49

 Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο 
50

 Πιαίζην Πξνζφλησλ Δθπαηδεπηηθνχ 



79 
 

θαιιηεξγεί ηελ θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζήκεξα απνπζηάδεη ζηηο ιεγφκελεο 

«θαζεγεηηθέο ζρνιέο». Απηφο ν ζρεδηαζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αξρή, πξνθεηκέλνπ 

λα κπεη ηάμε ην πιήζνο ησλ (ζπρλά αλαμηφπηζησλ) κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί άλαξρα θαη πιεζσξηζηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα (ζ.46). Σέινο, «Σα 

κεηαπηπρηαθά απηά πξνγξάκκαηα ζα αλαγλσξίδνληαη σο ζεκαληηθφ εθφδην κέζσ 

απμεκέλεο κνξηνδφηεζεο απφ ηελ πνιηηεία ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ. Η 

κεγάιε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα άιια κεηαπηπρηαθά (ηα νπνία ζα αλαγλσξίδνληαη επίζεο κε 

κηθξφηεξε κνξηνδφηεζε) ζα είλαη ε εζηίαζε ζηελ πξαθηηθή άζθεζε κεγάιεο έθηαζεο» (ζ. 

46). 

 

3.4.3.2. Οη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ηνπ Πνξίζκαηνο. Πξνηάζεηο, ηόρνη, 

Υξνλνδηαγξάκκαηα ηεο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

ησλ Δθπαηδεπηηθώλ. 

 

Οη θαηαζηαηηθέο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ηνπ Πνξίζκαηνο (ην νπνίν παξνπζηάζακε 

ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ππνελφηεηα) δειψλνληαη ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

«Να εθπαηδεχνληαη [νη κέιινληεο εθπαηδεπηηθνί] λα βιέπνπλ ην ζρνιείν σο 

«θείκελν» πνπ έρεη δηακνξθσζεί ηζηνξηθά θαη λα κπνξνχλ λα παξεκβαίλνπλ/ σζνχλ 

ζε αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη κε βάζε ην θεληξηθφ ζρέδην. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

θαηαλννχλ φηη ην ζρνιείν θνπβαιάεη ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφζν ζηηο δνκέο αιιά 

θαη ζπρλά ζηε ινγηθή ηνπ. Η ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο βνεζάεη ζεκαληηθά 

ζην λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ θαιχηεξα ηφζν ην ζρνιηθφ ρξφλν θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ (ζην ζχλνιφ ηνπ θαη φρη κφλν ζηα καζήκαηα) φζν θαη ην πψο 

αμηνπνηνχλ ηνλ εμσζρνιηθφ ρξφλν ησλ παηδηψλ» (ζ. 49). 

i. «Όια ηα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ ζπλνιηθνχ ηχπνπ αιιαγέο πνπ ζα 

επεξεάδνπλ «ηε γξακκαηηθή» ησλ ηζρπνπζψλ πξαθηηθψλ θαη δνκψλ θαη ζα επλννχλ 

ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ» (ζ.49). 

ii.  «ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε) νη 

εθπαηδεπηηθνί καζαίλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ σο άλσ αξρψλ, θαζψο θαη πψο λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα, ηα παηδηά θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα 

λα θαιιηεξγήζνπλ απηέο ηηο αξρέο θαη ηηο αληίζηνηρεο λννηξνπίεο ζην πεξηβάιινλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο» (ζ. 109). 

iii. «Η ζπνπδαηφηεξε πξνυπφζεζε θαη ε γνληκφηεξε κέζνδνο ψζηε λα θεξδεζεί 

ε κάρε γηα ην Φαληαζηαθφ ηεο Παηδείαο παξά ηνπο εμσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο είλαη ε 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν πξψην πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη ζπλεπψο είλαη ε 

ζπγθξφηεζε ηνπ Φαληαζηαθνχ ηεο Παηδείαο κε ηξφπν πνπ λα ζπκβάιεη ζηελ 

αλάπηπμε κηαο δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο. Απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη εθ ηνπ κεδελφο» 

(ζ. 115). 

 Ο Δζληθφο Γηάινγνο γηα ηελ Παηδεία, ζην επίπεδν ηεο απνηχπσζεο ηεο 

ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Δ., κε ηα επίζεκα 

θείκελα πνπ παξήγαγε, νδεγήζεθε θαη (καο) νδεγεί ζηηο παξαθάησ δηαπηζηψζεηο: Σα 

Π.. ησλ Α.Δ.Η. ραξαθηεξίδνληαη απφ αλνκνηνγέλεηα, ρανηηθφηεηα θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. Γελ εθαξκφδνπλ φια ηα Σκήκαηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη, 

επνκέλσο, εκθαλίδνληαη πηπρηνχρνη κε πηζηνπνηεκέλε Π.Γ.Δ., ρσξίο λα έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη επαξθή αξηζκφ καζεκάησλ θαη ρσξίο λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

δηδαθηηθή άζθεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.  
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ε φ,ηη αθνξά ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε Πνιηηεία ζεσξεί ηελ 

Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ άκεζε πξνηεξαηφηεηα θαη ζεκειηαθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ζρνιείνπ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

πξνεηνηκάδνληαη, θαηά ηηο ζπνπδέο ηνπο, λα αληαπνθξηζνχλ ζε Α.Π. ηεο Β/ζκηαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη δηαζεκαηηθφηεηα. Σν πξφηαγκα απηφ 

ζεκαηνδνηεί επηζήκσο φηη ε Πνιηηεία αλακέλεη  κηα αληίζηνηρε ζηξνθή θαη ζηε 

θηινζνθία ησλ Π.. ησλ Α.Δ.Η., δειαδή απφ ηελ αθαδεκατθφηεηα ζηε δηαζεκαηηθφηεηα, 

φπσο απηή πινπνηείηαη, δηα ηεο αλαπιαηζίσζεο ηεο γλψζεο, ζηε Β/ζκηα, πξάγκα πνπ 

απνηειεί, απφ ην 1997 έσο θαη ζήκεξα, ην ζεκείν έληαζεο κεηαμχ ηνπο θαη  αηηία γηα ηελ 

πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ην Π.Π.Γ.Δ. 

λφκσλ. 

Σελ επζχλε ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πξνηείλεηαη λα ηελ έρνπλ ηα 

Α.Δ.Η., ηα νπνία νθείινπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηα Π.. ηνπο ζην Πιαίζην Πξνζφλησλ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ (Π.Π.Δ.), φπσο απηά ζα νξηζηνχλ απφ ηελ Πνιηηεία. Γηαθξίλνληαη 

ηέζζεξηο  θάζεηο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: ε αξρηθή, κε ην βαζηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ε θνίηεζε ζηηο ρνιέο Δθπαίδεπζεο ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ εηδίθεπζεο κε εληζρπκέλε έλαληη ησλ άιισλ κνξηνδφηεζε, ε δηεηήο εηζαγσγηθή 

επηκφξθσζε ησλ πξσηνδηνξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη εθηφο απφ 

ζέκαηα δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθψλ θαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο γεληθφηεξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. δηνίθεζε) θαη,  ηέινο, ε ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ 

ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Καηά ην Πφξηζκα, ην ζρνιείν ζπληζηά «θείκελν». Μπνξνχκε λα  δηαβάζνπκε πίζσ 

απφ απηφ ζεσξεηηθέο επηινγέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην ζρνιείν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηζηνξηθφηεηα, είλαη εκπνηηζκέλν απφ ζηξψκαηα ζεκαζηψλ, θαηαζθεπάδεηαη θαη αλα-

θαηαζθεπάδεηαη. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη θαη λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ 

εληφο ηνπ «Φαληαζηαθνχ ηεο Παηδείαο» κέζσ ηεο δηθήο ηνπ Δθπαίδεπζεο. Γειψλεηαη 

ξεηά φηη «νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα κάζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ παξαπάλσ αξρψλ», 

δειαδή λα θαηαζθεπαζηνχλ, ψζηε λα θαηαζθεπάζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηαπηφηεηεο, λα 

γλσξίζνπλ ηε «γξακκαηηθή» ησλ δνκψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ, ηε γξακκαηηθή ησλ 

θπξίαξρσλ – αληηιακβαλφκαζηε–  θσδίθσλ, ψζηε λα επηηεινχλ ην ξφιν ηνπο, ν νπνίνο  

έηζη ζα «ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο» (ζ. 115). 

Ζ  Γηαξθήο Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο, αθνχ έιαβε ππφςε 

ηεο φζα αλαθέξνληαη ζην Πφξηζκα, κε ην θείκελφ ηεο «Δζληθφο θαη Κνηλσληθφο Γηάινγνο 

γηα ηελ Παηδεία- Γηαπηζηψζεηο, Πξνηάζεηο θαη Υξνλνδηαγξάκκαηα Τινπνίεζεο
51

» ( Μάηνο 

2016) ζηελ Δλφηεηα ΗΗΗ «Δθπαίδεπζε/ Μεηεθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ» (ζ. 54-59) 

πξνρσξεί ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:  

 «ΠΡΟΣΑΗ 01: Καζηέξσζε πηζηνπνηεηηθνχ παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο 

επάξθεηαο ζηα Α.Δ.Ι. γηα ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ».  

 «ΠΡΟΣΑΗ 02: πζηεκαηηθή θαη δηαξθήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ». 

Ζ Δπηηξνπή αλαπηχζζεη ην ζθεπηηθφ βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνθξίλεη ε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Δ. λα έπεηαη ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ θαη λα κελ εληάζζεηαη ζηελ 

αξρηθή θνίηεζε: «Η επηηξνπή ζεσξεί ζθφπηκν ην πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθήο θαη 

                                                           
51

 https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/epitropi_morfotikon_ypotheseon_-

_diapistoseis.pdf  (Αλάθηεζε 10-9-2016). 
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δηδαθηηθήο επάξθεηαο λα ιακβάλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ θαη φρη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, ψζηε λα απνηειεί κηα ζπλεηδεηή επηινγή θάζε πηπρηνχρνπ 

πνπ επηζπκεί λα εξγαζζεί σο εθπαηδεπηηθφο. πλεπψο, ε βαζηθή επηζηεκνληθή επάξθεηα 

πνπ ιακβάλεη θάζε πηπρηνχρνο κε ην πέξαο ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ (πηπρίν) παξακέλεη φρη 

απιψο αλαιινίσηε αιιά θαη πεξηζζφηεξν εληζρπκέλε, δεδνκέλνπ φηη επηθεληξψλεηαη ζηελ 

επηζηήκε νινθιεξσηηθά θαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο θαηά ηε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ 

βαζηθνχ πηπρίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην επηζπκεί, εμεηδηθεχεη ηηο πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηελ εθπαίδεπζε πιένλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηεο/ηνπ κε έλα εμεηδηθεπκέλν γη’ απηφλ ην 

ζθνπφ εηδηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. 

Ο θχθινο ζπνπδψλ δχλαηαη λα είλαη κνλνεηήο θαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ λα 

απνηειείηαη απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο Θεκαηηθέο Πεξηνρέο/Δλφηεηεο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ 

ην Ν.4186/2013» (φ.π.: 57). 

Οη αλσηέξσ ζηφρνη εληάζζνληαη ζε κεζν/καθξνπξφζεζκα ρξνλνδηαγξάκκαηα σο 

εμήο: 

Μεζνπξφζεζκνη  ζηφρνη (Γεθέκβξηνο 2016 - Μάηνο 2018) : 

 «Θεζκνζέηεζε θνίηεζεο ζε πξνγξάκκαηα πνπ ρνξεγνχλ Πηζηνπνηεηηθφ 

Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο ζηνπο ππνςήθηνπο Δθπαηδεπηηθνχο» (ζ. 9). 

 Η κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα θαη δηαξθή αλάγθε, ε 

νπνία πξέπεη λα εληαρζεί ζε έλα «εζληθφ ζχζηεκα δηαξθνχο επηκφξθσζεο» ( ζ. 9). 

Μαθξνπξφζεζκνη ζηφρνη( 6
νο

 2018- 5
νο

 2022): 

 «Γηακφξθσζε εληαίαο πξφηαζεο κε ηε ζπκβνιή ησλ Ιδξπκάησλ Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ θαζηέξσζε πηζηνπνηεηηθνχ παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο 

ζηα Α.Δ.Ι. γηα ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ».(ζ. 11) 

 

3.4.3.3. Η αληίδξαζε ηνπ Δ.Κ.Π.Α. ζην πόξηζκα ηεο Δπηηξνπήο Δζληθνύ Γηαιόγνπ 

γηα ηελ Παηδεία.  

 

Ζ Κνζκεηεία ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Δ.Κ.Π.Α.),   ζηε πλεδξίαζε ηεο 28εο Ηνπλίνπ 2016, κε αθνξκή 

ηα παξαπάλσ θείκελα ηνπ Δζληθνχ Γηαιφγνπ, απνθάζηζε νκφθσλα λα πξνβεί ζηε 

ζχληαμε ελφο νθηαζέιηδνπ θεηκέλνπ - παξέκβαζε
52

 ζρεηηθά κε ηελ Π.Γ.Δ. Πξνβαίλεη ζε 

κηα  εθηελή θξηηηθή φζσλ ππνζηεξίδνληαη ζηα θείκελα ηνπ Δζληθνχ Γηαιφγνπ, εληνπίδεη 

αζάθεηεο θαη αληηθάζεηο  θαη ππνζηεξίδεη φηη δελ απνδίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή  εηθφλα ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ Α.Δ.Η.. Δπηζεκαίλεη φηη εηδηθά ηα Π.. ησλ 

Σκεκάησλ  ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ  Δ.Κ.Π.Α ζην ζχλνιφ ηνπο πξνζθέξνπλ 

Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή θαηάξηηζε ζηνπο απνθνίηνπο ησλ, θαιιηεξγνχλ ηελ 

θνπιηνχξα ηεο εθπαίδεπζεο κε καζήκαηα ζεκαηνινγίαο ζπλαθνχο κε ηελ νξγάλσζε, ηε 

δηνίθεζε θαη ηε θχζε ηνπ ζρνιείνπ, θαη, εμ νξηζκνχ, κε ηελ επξχηεηα ησλ 

επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζεξαπεχνληαη, ππεξεηνχλ ηελ αξρή ηεο 

δηεπηζηεκνληθφηεηαο. Δπίζεο, δηαηππψλεηαη ε δηαθσλία ηεο  γηα ηε δεκηνπξγία  ρνιψλ 

Δθπαίδεπζεο, θαζψο θξίλεη φηη δελ πθίζηαηαη θελφ, ψζηε λα θαιπθζεί απφ ηέηνηεο 

ζρνιέο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν, αλ ε ιεηηνπξγία ηνπο ζπλδπαζηεί κε ην θιείζηκν ή ηε 

                                                           
52

 https://www.esos.gr/arthra/45240/paremvasi-tis-filosofikis-toy-ekpa-gia-tin-paidagogiki-kai-

didaktiki-eparkeia (Αλάθηεζε 10-9-2016).  
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ζπγρψλεπζε Σκεκάησλ. Ζ πξφηαζε ηεο Κνζκεηείαο είλαη λα παξακείλεη ζε ηζρχ ην 

ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, θαζψο θξίλεη φηη ε εθαξκνγή ηνπ δηαζθαιίδεη ηελ 

παηδαγσγηθή  θαη δηδαθηηθή επάξθεηα ησλ πηπρηνχρσλ πνπ ζα εξγαζηνχλ ζηε Β/ζκηα 

Δθπαίδεπζε. 

Σν θείκελν θάλεη εηδηθή κλεία ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π., θαζψο ζην Πφξηζκα 

ηεο Δπηηξνπήο Δζληθνχ Γηαιφγνπ είρε ππνζηεξηρζεί φηη ν δηαγσληζκφο δελ επέδξαζε 

ζεηηθά ζηελ Π.Γ.Δ. ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν αληεπηρείξεκα πνπ δηαηππψλεη ε Κνζκεηεία 

ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο είλαη: «Ο δηαγσληζκφο ηνπ Α..Δ.Π. θπζηθά θαη επέδξαζε ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ απνηέιεζε θίλεηξν θαη αθνξκή λα μεθηλήζεη δηάινγνο 

γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα, ν νπνίνο θαη νδήγεζε ζηελ αλακφξθσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Δ.Κ.Π.Α., πνπ δπλάκεη νδεγνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη ήδε πεξηγξαθεί θαη ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ θάζε Σκήκαηνο». 

Μεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα ε  82ε ζχλνδνο ησλ Πξπηάλεσλ  (14-10-2016) 

εηζεγείηαη
53

 «λα παξαηαζεί ν ρξφλνο γηα ηε κε απαίηεζε Πηζηνπνηεηηθνχ Παηδαγσγηθήο 

θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο θαη γηα θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζηα Παλεπηζηήκηα απφ ην έηνο 

2013 θαη κεηά, κέρξηο φηνπ ην δήηεκα ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο ησλ 

απνθνίησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ λα αληηκεησπηζηεί κε κηα ζπλνιηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε». 

Απνκέλνπλ νη νξηζηηθέο απνθάζεηο ηεο Πνιηηείαο θαη κηα λέα λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε
54

 γηα ηα δχν βαζηθά δεηήκαηα: Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο θαη 

ηξφπνο δηνξηζκνχ ηνπο. 

3.5. ύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα. 

Απηφ πνπ γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ παξαπάλσ παξνπζίαζε ησλ θεηκεληθψλ 

επξεκάησλ ζηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο θαη ζηηο Ηζηνζειίδεο 

επίζεκσλ θνξέσλ ηεο Πνιηηείαο είλαη φηη ε Πηζηνπνίεζε ηεο Παηδαγσγηθήο θαη 

Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επί είθνζη έηε, απφ ην 1997 έσο θαη ζήκεξα, 

απνηειεί αληηθείκελν αιιεπάιιεισλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Πνιηηείαο, φπσο ηεθκαίξεηαη θαη απφ ηα επξήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 4. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ Π.Π.Γ.Δ. κε ην δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π. ζεκαηνδφηεζε ηελ απαίηεζε 

ηεο Πνιηηείαο λα ζεζπίζεη θξηηήξηα πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ επαγγεικαηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο κε ηα επξσπατθά πξφηππα. 

Ζ εμ αξρήο αληίζηαζε ησλ Παλ/κίσλ ζηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ 

(2525/1997, 4838/2010, 4186/2013), ζεκειηψζεθε κε κηα ζεηξά απφ επηρεηξήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ απηνλνκία θαη ζηελ απηνηέιεηά  ηνπο, ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε λα 

θαηαξηίδνπλ ηα πεξηερφκελα θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. 

Έγηλε, επίζεο, θαλεξφ φηη, ελψ ε δηθή ηνπο πξνζπάζεηα ήηαλ λα δηαηεξήζνπλ ηνλ 

αθαδεκατθφ ραξαθηήξα ηνπο, ρσξίο λα ραιαξψζνπλ ηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ 

                                                           
53

 https://www.esos.gr/arthra/46880/oi-13-apofaseis-tis-synodoy-prytaneon ( Αλάθηεζε 15-9-2-

16). 
54 Δπηθαηξνπνίεζε (20-8-2017) : Η πνιηηεία δίλεη λέα  παξάηαζε: ύκθσλα κε  Ν.4485/4-8-2017 δελ 

είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηνρή Π.Π.Γ.Δ. γηα ηνπο απνθνίηνπο πνπ εηζήρζεζαλ ζηηο ιεγόκελεο 

θαζεγεηηθέο ζρνιέο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2013-2014, όπσο όξηδε ν Ν.4186/2013, αιιά (είλαη 

ππνρξεσηηθή) γηα ηνπο εηζαρζέληεο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2015-2016. 

(http://www.lit.auth.gr/node/5591). 
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αληηθεηκέλσλ, παξάιιεια, νη απφθνηηνί  ηνπο απαηηνχζαλ λα δηαζθαιίζνπλ κέζσ ηνπ 

πηπρίνπ ηνπο ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζή ηνπο  ζηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζε. Γελ ζα 

ήηαλ θαζφινπ βέβαην φηη ην πηπρίν ελφο θηινιφγνπ ή ελφο καζεκαηηθνχ ζα είρε αλάινγε 

δήηεζε απφ ηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο θαη, ζηε ζπλέρεηα, πξννπηηθέο λα απνξξνθεζεί 

απφ ηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, αλ δελ ππήξρε ε Β/ζκηα.  ε κηα άιιε ζπλζήθε, φπνπ 

νη απφθνηηνη ησλ Σκεκάησλ απηψλ ζα ήηαλ αξηζκεηηθά ιηγφηεξνη θαη ζα είραλ 

αθαδεκατθέο, εξεπλεηηθέο  θαη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ζε πεδία ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, θαη φρη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε Β/ζκηα, γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη δελ ζα αηζζάλνληαλ εγθισβηζκέλνη ζε απηφλ ηνλ κνλφδξνκν πνπ γίλεηαη 

φιν θαη πην απαηηεηηθφο (Π.Π.Γ.Δ.,Α..Δ.Π.) κέρξη ηνλ κφληκν δηνξηζκφ ηνπο. Ζ 

εμάξηεζε ησλ Σκεκάησλ ησλ απνθαινχκελσλ «θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ» απφ έλα θνηλφ ην 

νπνίν, επί δεθαεηίεο, επηζπκεί ηελ θξαηηθή αζθάιεηα θαη κνληκφηεηα, ζε κηα θάζε 

(δεθαεηίεο ‟70 θαη ‟80) έληνλεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο, θπξίσο κέζσ ησλ 

αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ, δελ επέηξεςε ζηα ίδηα ηα Α.Δ.Η. λα απεγθισβηζηνχλ απφ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε αγνξά εξγαζίαο 

είλαη θαηεμνρήλ θξαηηθή, αθφκα θαη ζηελ ηδησηηθή ηεο έθθαλζε, θαζψο ην θξάηνο 

θαζνξίδεη ην πιαίζην θαη ηα πεξηερφκελα ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ ξπζκίδεη ηελ θξαηηθή/δεκφζηα εθπαίδεπζε. Ζ ελδνζηξέθεηα/εληξνπία πνπ 

εθδειψλνπλ ηα Α.Δ.Η., φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε κέγηζηε δπλαηή ζπξξίθλσζε 

ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ Π.., ζπληζηά κηα ιαλζάλνπζα κνξθή άξλεζεο 

απηνχ ηνπ αγνξαίνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ Π... Κάζε ηέηνηα πξνζαξκνγή, κε ηελ 

αληίζηνηρε ραιάξσζε ησλ ζπλφξσλ, απνηειεί, γη‟ απηά, θαη κηα κνξθή εθρψξεζεο ρψξνπ 

θαη ρξφλνπ (ECTS), κηα απνκείσζε ηνπ «επηζηεκνληθνχ» πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο 

εμεηδίθεπζεο θαη ηεο εξεπλεηηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαπιαηζίσζε ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο θαη ησλ ζπνπδψλ ησλ ελειίθσλ ζην πεδίν καζεζηαθήο σξίκαλζεο ησλ αλειίθσλ 

καζεηψλ ηεο Β/ζκηαο, αλ θαη θαζαπηφ ζπληζηά κηα επηζηήκε, είλαη γηα ηα πνηθίια 

ηκήκαηα ησλ Α.Δ.Η. κηα αλαγθαζηηθή ζηξνθή ζε έλα πεδίν ην νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφ σο 

εθ-ηξνπή ηνπ αθαδεκατθνχ ξφινπ ηνπο.  

Αξθεηά απφ απηά ηα Σκήκαηα, φπσο πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο (Κεθάιαην 3) θαη ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ζην θεθάιαην 5, 

ηζνξξφπεζαλ κε κηα ρξπζή ηνκή: 30 πεξίπνπ ECTS απφ ηα 240, ην 1/8 ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηνπ θφξηνπ ησλ ζπνπδψλ, παξαρσξήζεθε γηα λα θαηνρπξσζεί ν ειάρηζηνο δπλαηφο 

κέζνο φξνο θφζηνπο, κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ησλ Α.Δ.Η. σο αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ 

ηαγκέλσλ ζηελ ζεξαπεία ησλ επηζηεκψλ (θάζεησλ ιφγσλ, θαηά ηνλ Bernstein (2000)) θαη 

ησλ θαζφια λφκηκσλ πξαγκαηηζηηθψλ πξνζδνθηψλ ησλ πνιππιεζψλ απνθνίησλ γηα 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. 
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Κεθάιαην 4. Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην ξύζκηζεο ηεο Παηδαγσγηθήο θαη 

Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο Πηζηνπνίεζεο. 

 

ην Κεθάιαην απηφ ζα εθηεζνχλ ηα επξήκαηα ηνπ 2
νπ

 εξεπλεηηθνχ ζθέινπο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Παξνπζηάδνληαη νη Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε ε 

Πνιηηεία απφ ην 1997 έσο ην 2017 θαη αθνξνχλ ζηελ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή 

Δπάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο. Γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηνπο ζεκειηψδεηο 

λφκνπο, ελψ ζε κνξθή πίλαθα έρεη θαηαγξαθεί ην ζχλνιν ησλ ξπζκηζηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη αιιαγψλ ζηηο νπνίεο πξνρψξεζε ε Πνιηηεία ζην 

δηάζηεκα απηφ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπζηεκαηηθά νη δηαδηθαζίεο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε Π.Γ.Δ.: α) κε θνίηεζε ζηε 

.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ./Α..ΠΑΗ.Σ.Δ., β) κε ην βαζηθφ πηπρίν, γ) κε Μ.Π.. (ή κε ζπλαθέο 

Γηδαθηνξηθφ) θαη δ) κε παξαθνινχζεζε εηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πηζηνπνίεζεο, φπσο 

απηά νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη απφ ην λφκν. 

Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηηο παξαηεξήζεηο καο. 

4.1.Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην ξύζκηζεο ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 

ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

πσο ήδε επηζεκάλζεθε (ζην 2
ν
 θαη ζην 3

ν
 Κεθάιαην), ε αλαδήηεζε θαη ε 

νξγάλσζε ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά φισλ ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, απφ ην 1997 έσο ην 

2017, απνδείρηεθε κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ ζρεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ. Έγηλε αθνινπζψληαο ηηο εζσηεξηθέο παξαπνκπέο/αλαθνξέο ησλ λνκνζεηηθψλ 

θεηκέλσλ ζε άιινπο λφκνπο, δηαηάμεηο θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. Κξίλακε αλαγθαία ηε 

δηαζηαχξσζε ησλ δηθψλ καο επξεκάησλ κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έδσζε ζπλδξνκεηηθή 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα αλαδήηεζεο, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη λνκηθνί. εκεηψλνπκε 

φηη νη δχν θαηάινγνη δελ ηαπηίδνληαλ, πξάγκα πνπ δείρλεη φηη ε αζθαιέζηεξε κέζνδνο 

θαηαγξαθήο είλαη λα αθνινπζεί θαλείο ηηο δηαδξνκέο/παξαπνκπέο ησλ ίδησλ ησλ λφκσλ. 

 

4.1.1. Ν.2525/1997: Ο ηδξπηηθόο λόκνο γηα ην Π.Π.Γ.Δ./ Νόκνο πιαίζην ηεο 

κεηαξξύζκηζεο Αξζέλε/ 1
ε
 παξάηαζε ηεο ππνρξεσηηθήο ηζρύνο ηνπ Π.Π.Γ.Δ. 

 

Σν Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο (Π.Π.Γ.Δ.) 

ζεζκνζεηήζεθε   ην 1997 κε ην Νφκν 2525/1997 (ΦΔΚ 188Α΄/23-9-1997). 

ην άξζξν 6 «Γηνξηζκνί Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο», ζηελ §4 νξίδεηαη ην Π.Π.Γ.Δ. σο  πξναπαηηνχκελν ηππηθφ πξνζφλ ησλ 

ππνςεθίσλ Δθπαηδεπηηθψλ,  γηα πξφζιεςε ή  κφληκν δηνξηζκφ ζηελ  Πξσηνβάζκηα θαη 

ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Με ην αλσηέξσ άξζξν, επίζεο, θαηαξγήζεθε  ε 

Δπεηεξίδα, ζηελ νπνία νη πηπρηνχρνη ησλ ιεγνκέλσλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ απηνδηθαίσο  

ελεγξάθνλην  θαη  βάζεη ηεο νπνίαο δηνξίδνληαλ. Αλη‟ απηήο, ν λφκνο νξίδεη ην Αλψηαην 

πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.), σο αξκφδην γηα ηηο πξνζιήςεηο ζηνλ 

επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (Ν.2190/1994, ΦΔΚ 28Α/3-3-1994), λα  πξνθεξχζζεη αλά 

δηεηία, κε αθεηεξία ην έηνο 1998, δηαγσληζκφ γηα ηελ πξφζιεςε Δθπαηδεπηηθψλ. Οη 
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επηηπρφληεο ζ΄ απηφλ εληάζζνληαη ζε πίλαθεο δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξνβιέπεηαη δε 

νξηζκέλε κεηαβαηηθή πεξίνδνο (1998 - 2002), έσο ηελ πιήξε θαηάξγεζε ηεο επεηεξίδαο 

θαη  ηελ θαζηέξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Α..Δ.Π. σο απνθιεηζηηθήο δηαδηθαζίαο 

δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ  δηαγσληζκφ ξεηψο  πξνυπνζέηεη (άξ. 6 §4 

Ν.2525/1997) ηελ θαηνρή ηνπ Π.Π.Γ.Δ.. Απφ ηελ παξαπάλσ δηάηαμε, (άξζ. 6 §4)  γηα ηελ 

θαηνρή Π.Π.Γ.Δ.,  εμαηξνχληαη νη απφθνηηνη Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ησλ νπνίσλ ην 

πξνπηπρηαθφ  Πξφγξακκα πνπδψλ ζεσξείηαη  φηη εμαζθαιίδεη  Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα, 

νη θάηνρνη Παηδαγσγηθνχ Πηπρίνπ ηεο .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. θαη νη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ ή 

Γηδαθηνξηθνχ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο. 

Σν άξζξν 6 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ νξίδεη, επίζεο, ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ηνπ 

Π.Π.Γ.Δ.: κε ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο 

άζθεζεο, δηάξθεηαο δχν αθαδεκατθψλ εμακήλσλ. Καηά ην λφκν ην  πξφγξακκα 

θαηαξηίδεηαη απφ ηα Α.Δ.Η., εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη κπνξνχλ λα  ην 

παξαθνινπζήζνπλ νη ππνςήθηνη/ελ δπλάκεη εθπαηδεπηηθνί, είηε παξάιιεια κε ηηο 

βαζηθέο ζπνπδέο ηνπο είηε κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

ηελ §7 ηνπ άξζ. 6 δηεπθξηλίδεηαη φηη ζην δηαγσληζκφ ζα γίλνληαη δεθηνί νη 

ππνςήθηνη θαη ρσξίο ην Π.Π.Γ.Δ., γηα κία πεληαεηία απφ ηεο ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ λφκνπ, 

έσο, δειαδή,  ην έηνο 2002. 

 

4.1.2. Ν.3255/2004: 2
ε
 παξάηαζε ηεο ππνρξεσηηθήο ηζρύνο ηνπ Π.Π.Γ.Δ. γηα ην 

δηαγσληζκό ηνπ ΑΔΠ. 

Με ην άξζξν 6, §1 ηνπ Ν.3255/2004 (ΦΔΚ 138/Α/22-7-2004) «Θέκαηα 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  ε νξηδφκελε απφ 

ηνλ  Ν.2525/1997 πξνζεζκία ησλ πέληε εηψλ (1998-2002), θαηά ηελ νπνία ην Π.Π.Γ.Δ. 

δελ ήηαλ απαξαίηεην γηα δηνξηζκφ ή πξφζιεςε ζηε δεπηεξνβάζκηα,  παξαηείλεηαη απφ ηε 

ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο παξάηαζεο κέρξη 31 Απγνχζηνπ 2007, δειαδή απφ ην 2002 έσο 

ην 2007.   

4.1.3. Ν.3848/2010 : «Νέν ρνιείν-Πξώηα ν καζεηήο». 

 

Ο Ν.3848/2010 (ΦΔΚ 71Α΄) είλαη ν λφκνο πιαίζην γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κε ηίηιν «Νέν ρνιείν-Πξψηα ν καζεηήο». 

Ο αλσηέξσ λφκνο ζην Κεθάιαην Α΄ «Κάιπςε ζέζεσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη  δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» ζηα άξζξα 1 θαη 2 νξίδεη, φπσο θαη ν 

Ν.2525/1997, φηη νη θελέο ζέζεηο θαη νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα θαιχπηνληαη απφ ηνπο επηηπρφληεο ζην δηαγσληζκφ ηνπ 

Α..Δ.Π.. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπφζεζε είλαη ε πηζηνπνηεκέλε 

Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.  πγθεθξηκέλα, 

εθφζνλ νη ππνςήθηνη δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ε Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα πηζηνπνηείηαη  κε : 

α) «βεβαίσζε πεξί επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ  

ηνπιάρηζηνλ εμακεληαίαο δηάξθεηαο, ην νπνίν παξέρεηαη απφ ηκήκα  Αλσηάηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (Α.Δ.Ι.) ή απφ νκάδεο ζπλεξγαδφκελσλ ηκεκάησλ ηνπ ηδίνπ ή 

πεξηζζνηέξσλ Α.Δ.Ι.».  
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β) «κε ηε θαηνρή πηπρίνπ ηκήκαηνο Α.Δ.Ι., ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ νπνίνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ πξνο ηνχην αλαγθαία ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη πξαθηηθή άζθεζε», 

γ) κε ηελ θαηνρή πηπρίνπ Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ Α.Δ.Η., 

δ) κε ηελ θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηηο 

επηζηήκεο ηεο αγσγήο,  

ε) κε ηελ θαηνρή παηδαγσγηθνχ πηπρίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Σερληθήο ρνιήο 

(ΠΑ.ΣΔ.) ή ηεο Αλσηέξαο ρνιήο Δθπαηδεπηηθψλ Σερλνιφγσλ Μεραληθψλ  

(Α..Δ.ΣΔ.Μ.) ηεο πξψελ ρνιήο Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο θαη 

Σερληθήο Δθπαίδεπζεο (.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ.) ή ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.). 

4.1.4. Ν.4186/2013: Πιαίζην θαη πεξηερόκελν ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ηα νπνία 

εμαζθαιίδνπλ ην Π.Π.Γ.Δ.. 

 

Ο κεηαγελέζηεξνο Ν.4186/2013 (ΦΔΚ 193Α΄/17-9-2013) αληηθαζηζηά (άξζ.36 

§22,πεξ.α έσο ε) ηα αληίζηνηρα εδάθηα ηνπ Ν.3848/2010, ρσξίο λα αιιάδεη ηελ νπζία 

ηνπο. Οξίδεη φηη έλα Πξφγξακκα πνπδψλ, γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία ζεσξεηηθή 

θαηάξηηζε θαη πξαθηηθή άζθεζε, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη  δηδαθηηθά αληηθείκελα, 

ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηηο εμήο ζεκαηηθέο πεξηνρέο :  

 «1. Θέκαηα εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο.  

  2. Θέκαηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. 

  3. Δηδηθή δηδαθηηθή θαη πξαθηηθή άζθεζε». 

Οη δηαδηθαζίεο  ηηο νπνίεο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα Α.Δ.Η., γηα ηελ πξνο ηνχην 

πξνζαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπο, είλαη: 

α) εηζεγεηηθή πξφηαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η.,  

β) γλσκνδφηεζε ηνπ Η.Δ.Π., θαη 

γ) έθδνζε δηαπηζησηηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε 

νπνία ζα έρεη ηζρχ γηα φζν δηάζηεκα ην Πξφγξακκα πνπδψλ, σο πξνο απηφ ην ζθέινο 

ηνπ, δελ ηξνπνπνηείηαη.  

Δπίζεο, νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πηζηνπνίεζεο ηεο 

παηδαγσγηθήο επάξθεηαο, παξακέλνπλ θαη‟ νπζίαλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ην 

Ν.3848/2010 :  ην πξφγξακκα αμηνινγείηαη θαηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, θάζε ηέζζεξα έηε, θαηά ηηο δηαηάμεηο (άξζ. 1-9) ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ Α.Δ.Η. λφκνπ (Ν.3374/2005 (ΦΔΚ 189 Α΄). 

Ο ίδηνο λφκνο, επίζεο, απνζαθελίδεη φηη ηα ηκήκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ 

Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα είλαη ηα : 

 Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 Σκήκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία  

 Σκήκαηα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο – Φπρνινγίαο 

 Σκήκαηα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο 

 

Ο Ν.4186/2013 (άξζ.36 πεξ. ε)  νξίδεη φηη νη νηθείεο δηαηάμεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο, κε αλαπξνζαξκνγή ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ησλ Α.Δ.Η.,  ζα έρνπλ ηζρχ γηα ηνπο εηζαρζέληεο  ζε Σκήκαηα 

Α.Δ.Η. απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014 θαη εθεμήο. Γηα ηνπο πξν ηνπ αθαδεκατθνχ 
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έηνπο 2013-2014  εηζαρζέληεο ζα είλαη ζε ηζρχ νη θείκελεο πξν ηνπ Ν. 3848/2010 

δηαηάμεηο
55

.  

 

 

4.2. Ζ Αλσηάηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) σο 

θνξέαο Π.Γ.Δ. 

4.2.1 . Ν. 3027/2002: Ίδξπζε ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερληθήο 

Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.). 

ε φ,ηη αθνξά ζηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα ησλ απνθνίησλ ησλ  κε θαζεγεηηθψλ 

ηκεκάησλ, εμαθνινπζεί θαηά ην δηάζηεκα (1997-2007) λα ηζρχεη ην πξνεγνχκελν 

θαζεζηψο, θαηά ην νπνίν ε επάξθεηα εμαζθαιηδφηαλ κε θνίηεζε ζηα ηκήκαηα ηεο 

.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. θαη απφ ην 2002 κε θνίηεζε ζηελ  Α..ΠΑΗ.Σ.Δ., ε νπνία δηαδέρεηαη ηελ 

πξψελ .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. (Ν.3027/2002, ΦΔΚ 152 Α/28-06-2002). 

 Δηδηθά γηα ηε .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ., ν Ν.2525/1997 νξίδεη φηη ν ζθνπφο θαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΠΑ.ΣΔ. ηεο .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. ζα επαλαθαζνξηζηεί κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ, κεηά ηε ιήμε ηεο πεληαεηνχο κεηαβαηηθήο 

πεξηφδνπ 1997-2002 (άξζ. 6 §8).  

Ο λφκνο 3687/2008 (ΦΔΚ 159Α΄/1-8-2008) «Θέκαηα πξνζσπηθνχ Τ.Π.Δ.Π.Θ. θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» αλαθεξφκελνο ζηελ πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ ( άξζξν 5 

§3) ζέηεη σο πξνυπφζεζε ηελ θαηνρή Π.Π.Γ.Δ. θαη, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, νξίδεη φηη «φπνπ αλαθέξεηαη πηπρίν παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ηεο .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ.,  

εθεμήο λνείηαη βεβαίσζε ηξίκελεο παηδαγσγηθήο επηκφξθσζεο ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.» (άξζ. 5 

§4  πεξ. α). 

Πέληε ρξφληα αξγφηεξα, ν  λφκνο 4186/2013 (ΦΔΚ 193Α΄/17-9-2013) ηξνπνπνηεί 

κηα ζεηξά δηαηάμεηο ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ 3027/2002 (ΦΔΚ 152Α΄/28-06-2002) πνπ 

αθνξνχλ ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Ζ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ., ζε αληίζεζε κε ηελ πξψελ .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ, 

είλαη Αλψηαηε ρνιή, θαη ζε απηήλ, κεηαμχ ησλ άιισλ ηκεκάησλ, ιεηηνπξγεί θαη 

«Παηδαγσγηθφ Σκήκα» (άξζ.29 §1 πεξ. α). «Η ρνιή, κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, 

νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ Σκεκάησλ ηεο, 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα ή απηνρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα δηάξθεηαο έσο δχν 

αθαδεκατθψλ εμακήλσλ: αα) παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, γηα εθπαηδεπηηθνχο ή ππνςήθηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ββ) επηκφξθσζεο ή εμεηδίθεπζεο, εθπαηδεπηηθψλ ή κε» (άξζ.29 §1 πεξ. 

ε). Σα πξνγξάκκαηα απηά εμαζθαιίδνπλ Π.Π.Γ.Δ..  

Σέινο, ε Α..ΠΑΗ.Σ.Δ., σο εμέιημε ηεο πξψελ .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ., δηαηεξεί ηνλ δηηηφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο, ηνλ Σερλνινγηθφ θαη ηνλ Παηδαγσγηθφ. πσο επηζεκαίλεηαη ζηνλ 

Οδεγφ πνπδψλ ηεο ρνιήο
56

 (ζ. 8), νη δχν απηέο θαηεπζχλζεηο ζεσξνχληαη 

απηνδχλακεο, αιιά θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο. «Σν Παηδαγσγηθφ ηκήκα ηεο  έρεη σο 

θχξηα απνζηνιή ηελ παξνρή επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηνπο θνηηεηέο ησλ Σερλνινγηθψλ 

ηκεκάησλ ζηνπο ηνκείο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο (Παηδαγσγηθή, Γηδαθηηθή, Φπρνινγία, 

πκβνπιεπηηθή, Ξέλε Γιψζζα) θαη ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, 

                                                           
55 Δπηθαηξνπνίεζε (20-8-2017) : Η πνιηηεία δίλεη λέα  παξάηαζε: ύκθσλα κε  Ν.4485/4-8-2017 δελ 

είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηνρή Π.Π.Γ.Δ. γηα ηνπο απνθνίηνπο πνπ εηζήρζεζαλ ζηηο ιεγόκελεο 

θαζεγεηηθέο ζρνιέο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2013-2014, όπσο όξηδε ν Ν.4186/2013, αιιά (είλαη 

ππνρξεσηηθή) γηα ηνπο εηζαρζέληεο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2015-2016. 

(http://www.lit.auth.gr/node/5591). 

56
 http://www.aspete.gr/νδεγφο ζπνπδψλ 2015/16   

http://www.lit.auth.gr/node/5591
http://www.aspete.gr/index.php/el/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%83_/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD.html
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Υεκεία). Παξάιιεια, ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα παξέρεη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζηα Δηήζην 

Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο (Δ.Π.ΠΑΙ.Κ.)». Σν πξφγξακκα ιεηηνπξγεί ζε 

Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ησάλληλα, Ζξάθιεην Κξήηεο, Βφιν, άπεο Ρνδφπεο, 

Ρφδν/Νφηην Αηγαίν, Μπηηιήλε/ Βφξεην Αηγαίν, Κνδάλε/ Γπηηθή Μαθεδνλία θαη Άξγνο/ 

Πεινπφλλεζν θαη απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπ πηπρηνχρνπο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 

ε φ,ηη αθνξά ζηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα ησλ εηδηθνηήησλ κε παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, 

αξθεί Βεβαίσζε ηξίκελεο παηδαγσγηθήο επηκφξθσζεο ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ηνπο απνθνίηνπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

ζηειερψλνπλ ηελ Σερλνινγηθή θαη Δπαγγεικαηηθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

4.2.2. Πηζηνπνίεζε ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο κε θνίηεζε ζηελ 

Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. 

 

Οη απφθνηηνη ησλ κε θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ εμαζθαιίδνπλ ηελ Π.Γ.Δ. κε ην πηπρίν 

παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ηεο Α.ΠΑΗ.Σ.Δ.. Ζ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. δηαδέρηεθε ηε .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ., 

ζηελ νπνία θνηηνχζαλ νη απφθνηηνη παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ  κε αληηθείκελν ηηο 

ιεγφκελεο ζεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο επηζηήκεο. Ζ δηάξθεηα ησλ παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ 

ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. είλαη έλα αθαδεκατθφ έηνο. 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα θαίλεηαη πνηεο εηδηθφηεηεο Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο 

θαζεγεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

δηαγσληζκφ ηνπ  Α..Δ.Π. θαη ην δηνξηζκφ ηνπο,  Π.Π.Γ.Δ. απφ ηελ Α.ΠΑΗ.Σ.Δ.. 

 

Πίλαθαο 1_4.2.2.1. Δηδηθόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ Β/ζκηαο νη νπνίνη απνθηνύλ Π.Γ.Δ. κε θνίηεζε ζηελ  

Α.ΠΑΙ.Σ.Δ. 

Δηδηθόηεηεο Π.Δ. (Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο) Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

ΠΔ09 Οηθνλνκνιφγνη  

 

 

Απαηηείηαη πηπρίν 

παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ 

ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. (πξψελ 

.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ.) ή πηπρίν 

πνπ αληηθαζηζηά απηφ ηεο 

Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. 
 

ΠΔ10 Κνηλσληνιφγνη 

ΠΔ12.01 Πνιηηηθνί Μεραληθνί 

ΠΔ12.02 Αξρηηέθηνλεο 

ΠΔ12.03 Σνπνγξάθνη 

ΠΔ12.04 Μεραλνιφγνη 

ΠΔ12.05 Ζιεθηξνιφγνη 

ΠΔ12.07 Ναππεγνί 

ΠΔ12.08 
Υεκηθνί Μεραληθνί - 

Μεηαιιεηνιφγνη 

ΠΔ12.10 Φπζηθνί Ραδηνειεθηξνιφγνη 

ΠΔ12.11 
Μεραληθνί Παξαγσγήο θαη 

Γηνίθεζεο 

ΠΔ12.12 

Μεραληθνί 

Κισζηνυθαληνπξγίαο (θαηαξγήζεθε 

λ.4172/2013) 

ΠΔ12.13 Πεξηβαιινληνιφγσλ 

ΠΔ19 (πιελ απνθνίησλ  

Γηδαθηηθήο ηεο 

Σερλνινγίαο θαη 

Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ή 

Φεθηαθψλ πζηεκάησλ) 

Πιεξνθνξηθήο Α.Δ.Η. 
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Πίλαθαο 2_ 4.2.2.2. Π.Γ.Δ. απνθνίησλ Σ.Δ. 

Δηδηθόηεηεο ΣΔ (Σερλνινγηθήο  

Δθπαίδεπζεο) 

Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

ΣΔ01.01 έσο ΣΔ01.37 Βεβαίσζε ηξίκελεο παηδαγσγηθήο 

επηκφξθσζεο ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. 

 

     

Πίλαθαο 3_ 4.2.2.3. Π.Γ.Δ. απνθνίησλ Γ.Δ. 

Δηδηθόηεηεο ΓΔ (Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο) 

Παηδαγσγηθή επάξθεηα 

ΓΔ01.01 έσο ΓΔ01.18 Βεβαίσζε ηξίκελεο παηδαγσγηθήο 

επηκφξθσζεο ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. 

 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηνπ πιαηζίνπ Πηζηνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Δ. γηα ηνπο 

απνθνίηνπο ησλ ιεγνκέλσλ «θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ».  

4.3.  Ννκνζεηηθό πιαίζην ηεο Π.Π.Γ.Δ. κέζσ ηνπ βαζηθνύ πηπρίνπ. 

Οη παξαδνζηαθά απνθαινχκελεο «θαζεγεηηθέο ζρνιέο» δηαζθαιίδνπλ ζηνπο 

απνθνίηνπο ηνπο νη νπνίνη εηζήρζεζαλ κέρξη θαη ην Αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 ηελ 

παηδαγσγηθή επάξθεηα κε ην βαζηθφ πηπρίν. Δπνκέλσο, νη εηδηθφηεηεο πνπ εηζήρζεζαλ 

ζηα αληίζηνηρα Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα πξν ηνπ 2013, δελ απαηηείηαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Π.Π.Γ.Δ.. 

Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9, παξ. 6 ηνπ Ν.3848/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ. 22, πεξ. ε ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν.4186/2013 (βι. ελφη. 4.1.5. ηνπ παξφληνο Κεθ.), 

θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα, γηα φινπο ηνπο εηζαρζέληεο ζε 

Σκήκαηα Α.Δ.Η. απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013−2014 θαη εθεμήο.  

ζνη έρνπλ εηζαρζεί θαη θνηηνχλ ζε Σκήκαηα Α.Δ.Η. απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 

2013−2014  θαη εθεμήο «νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη απφ ηα νηθεία Σκήκαηα γηα ηα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα-καζήκαηα πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ πηζηνπνηεκέλε παηδαγσγηθή θαη 

δηδαθηηθή επάξθεηα, θαηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο». 

Οη ζπνπδαζηέο ησλ παξαδνζηαθά «θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ» θαινχληαη λα 

δηακνξθψλνπλ θαηάιιεια ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο, ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ 

απαηηνχκελν αξηζκφ καζεκάησλ Παηδαγσγηθψλ θαη Γηδαθηηθήο θαη, παξάιιεια, λα 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη Γηδαθηηθή Άζθεζε, γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ Π.Γ.Δ., ε νπνία 

ζπληζηά  πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π.. 

Ζ δηάηαμε απηή πξνθάιεζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 

ζπνπδαζηέο, απνθνίηνπο, δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, θαζψο ζεσξήζεθε 

φηη αλαηξέπεη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, φηη  δηαζπά ηα εληαία Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

θαη κεηαηξέπεη ηα  παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ζε ηκήκαηα δχν ηαρπηήησλ (ην ζέκα ησλ 

πνηθίισλ απφςεσλ θαη αληηδξάζεσλ εθηέζεθε ζην Κεθάιαην 3). 

χκθσλα κε ηελ Τ.Α. 63486/Δ2/12-4-2017 (ΦΔΚ1315Β΄/13-4-17) «γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ ζρνιηθνχ έηνπο 2017-2018 

εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηάθξηζε ησλ πηπρηνχρσλ ζε 

Καζεγεηηθψλ θαη κε Καζεγεηηθψλ ρνιψλ (παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.1894/1990, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3194/2003) γηα ηνπο εηζαρζέληεο 

πξηλ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014.  
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Δηδηθφηεξα, Καζεγεηηθέο ρνιέο λννχληαη ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, ησλ νπνίσλ 

νη πηπρηνχρνη δηνξίδνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 12, 13 θαη 14 ηνπ λ.1566/1985, ρσξίο ηελ απαίηεζε πξφζζεηνπ πηπρίνπ ή 

πηζηνπνηεηηθνχ παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ ησλ θιάδσλ ΠΔ01 

Θενιφγσλ, ΠΔ02 Φηινιφγσλ, ΠΔ03 Μαζεκαηηθψλ, ΠΔ04,Φπζηθψλ, ΠΔ05 Γαιιηθήο 

Γιψζζαο, ΠΔ06 Αγγιηθήο Γιψζζαο, ΠΔ07 Γεξκαληθήο Γιψζζαο, ΠΔ08 Καιιηηερληθψλ 

Μαζεκάησλ, ΠΔ11 Φπζηθήο Αγσγήο, ΠΔ15 Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, ΠΔ16 Μνπζηθήο 

(ΠΔ16.01, ΠΔ16.02 πηπρηνχρσλ Παλεπηζηεκίσλ), ΠΔ32 Θεαηξηθψλ πνπδψλ, ΠΔ33 

Μεζνδνινγίαο, Ιζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (ΜΙΘΔ), ΠΔ34 Ιηαιηθήο Γιψζζαο, 

ΠΔ40 Ιζπαληθήο Γιψζζαο, νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη 

Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, πνπ εληάζζνληαη ζηνλ θιάδν ΠΔ19 

Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίσλ, θαζψο θαη νη πηπρηνχρνη Αλψηεξεο ρνιήο Δθπαηδεπηηθψλ 

Σερλνιφγσλ Μεραληθψλ (Α..Δ.ΣΔ.Μ.) ηεο .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. θαη ηεο Αλσηάηεο ρνιήο 

Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) θιάδνπ ΠΔ17 (παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ.3194/2003, φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη»
57

 . 

Αλαιπηηθά νη εηδηθφηεηεο θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
58

 

Πίλαθαο 4_4.3.1.1. Δηδηθόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ Β/ζκηαο νη νπνίνη απνθηνύλ Π.Γ.Δ. κε ην βαζηθό πηπρίν. 

Δηδηθόηεηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) κε πηζηνπνηεκέλε  

Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα κε  ην βαζηθό πηπρίν 

ΠΔ01 Θενιφγνη (απφθνηηνη ησλ Σκεκάησλ Θενινγίαο θαη Κνηλσληθήο Θενινγίαο) 

ΠΔ02 Φηιφινγνη 

ΠΔ03 Μαζεκαηηθνί 

ΠΔ04 ΠΔ04.01 Φπζηθνί, ΠΔ04.02 Υεκηθνί, ΠΔ04.04 Βηνιφγνη, ΠΔ04.05  Γεσιφγνη 

ΠΔ05 Γαιιηθήο Γιψζζαο 

ΠΔ06 Αγγιηθήο Γιψζζαο 

ΠΔ07 Γεξκαληθήο Γιψζζαο 

ΠΔ08 Καιιηηερληθψλ 

ΠΔ11 Φπζηθήο Αγσγήο 

ΠΔ12.10 Ζιεθηξνληθνί Μεραληθνί Φπζηθνί Ραδηνειεθηξνιφγνη 

ΠΔ15 Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο 

ΠΔ16 Μνπζηθήο ΠΔ16.01 θαη ΠΔ16.02 πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίσλ 

ΠΔ17 ΠΔ17.01, ΠΔ17.02, ΠΔ17.03, ΠΔ17.04 Πηπρηνχρνη Αλψηεξεο ρνιήο Δθπαηδεπηηθψλ 

Σερλνιφγσλ Μεραληθψλ (Α..Δ.ΣΔ.Μ.) ή Πηπρηνχρνη Αλσηάηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) 

ΠΔ19  Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ 

 ζπζηεκάησλ ηνπ Παλ/κίνπ Πεηξαηψο 

ΠΔ32 Θεαηξηθψλ πνπδψλ 

ΠΔ33 Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (Μ.Η.Θ.Δ.) 

ΠΔ34 Ηηαιηθήο Γιψζζαο 

ΠΔ40 Ηζπαληθήο Γιψζζαο 

 

 

Αλαιπηηθά59 ηα ηδξχκαηα θαη ηα Σκήκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο πνπ παξέρνπλ 

Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα κε ην πηπρίν παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

                                                           
57

 Αλαιπηηθά, ζηα παξαξηήκαηα ηεο εγθπθιίνπ, ζειίδεο 53θ.ε. 
58

 Σειεπηαία επηθαηξνπνίεζε 14/8/2017 
59

 Γεκνζηεπκέλν ζην ΦΔΚ 2492/2017 
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Πίλαθαο 5_ 4.3.1.2. Σκήκαηα Α.Δ.Ι. πνπ παξέρνπλ παηδαγσγηθή επάξθεηα κε ην πηπρίν (αξ. 2, §3, πεξ. β΄ 

Ν.3848/2010 /γηα εηζαρζέληεο ζε Α.Δ.Ι. από ην αθαδεκατθό έηνο 2013-2014 θαη εθεμήο). 

ΦΟΡΔΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΗ 

ΦΔΚ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

Τ.Α. 

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (Γ.Π.Θ.)/ Σκήκα 

Διιεληθήο Φηινινγίαο 

208496/Γ2/22-12-

2014 

ΦΔΚ3637Β‟/31-

12-2014 

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (Γ.Π.Θ.)/ Σκήκα 

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ 

(Σ.Δ.Φ.Α.Α.) 

208494/Γ2/22-12-

2014 

ΦΔΚ3637Β‟/31-

12-2014 

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (Γ.Π.Θ.)/ Σκήκα 

Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο 

90193/Γ2/02-06-

2016 

ΦΔΚ1745Β‟/15-

06-2016 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

(Δ.Κ.Π.Α.) / Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

212285/Γ2/30-12-

2014 

ΦΔΚ3685Β‟/31-

12-2014 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

(Δ.Κ.Π.Α.) / Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

171121/Γ2/22-10-

2014 

ΦΔΚ2977Β‟/04-

11-2014 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

(Δ.Κ.Π.Α.) / Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο 

212286/Γ2/30-12-

2014 

ΦΔΚ3685Β‟/31-

12-2014 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

(Δ.Κ.Π.Α.) / Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

Αζιεηηζκνχ (Σ.Δ.Φ.Α.Α.) 

90189/Γ2/02-06-

2016 

ΦΔΚ1762Β‟/16-

06-2016 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

(Δ.Κ.Π.Α.) /Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ 
1536/Γ2/08-01-2015 

ΦΔΚ82Β‟/19-01-

2015 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

(Δ.Κ.Π.Α.) / Σκήκα Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο 

1535/Γ2/08-01-2015 
ΦΔΚ82Β‟/19-01-

2015 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

(Δ.Κ.Π.Α.) / Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο 

131801/Γ2/20-08-

2014 

ΦΔΚ2433Β‟/12-

09-2014 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

(Δ.Κ.Π.Α.) / Σκήκα Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

171118/Γ2/22-10-

2014 

ΦΔΚ2986Β‟/05-

10-2014 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

(Δ.Κ.Π.Α.) / Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ 
1530/Γ2/08-01-2015 

ΦΔΚ82Β‟/19-01-

2015 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

(Δ.Κ.Π.Α.) / Σκήκα Φηινινγίαο 

131803/Γ2/20-08-

2014 

ΦΔΚ2433Β‟/12-

09-2014 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο(Π.Θ.) /Σκήκα Δπηζηήκεο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σ.Δ.Φ.Α.Α.) 

212287/Γ2/30-12-

2014 

ΦΔΚ3685Β‟/31-

12-2014 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (Π.Θ.) /Σκήκα 

Πιεξνθνξηθήο 

194542/Γ2/15-11-

2016 

ΦΔΚ3815Β‟/28-

11-2016 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο(Π.Θ.) /Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 

κε Δθαξκνγέο ζηελ Βηνταηξηθή 

194542/Γ2/15-11-

2016 

ΦΔΚ3815Β‟/28-

11-2016 

  

  



92 
 

4.4. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη πνπ εμαζθαιίδνπλ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα. 

Οη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ (θαη ηα Γηδαθηνξηθά) ζηνπο νπνίνπο 

αλαγξάθεηαη ξεηψο ην πεδίν «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» θαη ηα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ «ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ εληάζζεηαη επίζεο ζην επηζηεκνληθφ 

πεδίν ησλ επηζηεκψλ ηεο Αγσγήο» (Ν.4186/2013)  εμαζθαιίδνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο 

Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα. χκθσλα κε ηελ Τ.Α. 132812/Δ2/28-8-2015 

(ΦΔΚ 1842Β΄/26-8-2015) θαηαξηίζηεθε ν αλαιπηηθφο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί θαη 

επηθαηξνπνηήζεθε
60

 κε βάζε ηελ Τ.Α. 63486/Δ2/12-4-2017 (ΦΔΚ1315Β΄/13-4-17).  

Αθνινπζεί  ν πίλαθαο ζηνλ νπνίν απνηππψλνληαη. 

Πίλαθαο 6_ 4.4. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο θαηόρνπο ηνπο Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή 

Δπάξθεηα. 

Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη 

πνπ εμαζθαιίδνπλ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα   

ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 132812/Δ2/28-8-2015 (ΦΔΚ 1842Β/26-8-2015) 

Δθπαηδεπηηθόο 

Φνξέαο 

Σίηινο 

 Οη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ ζηνπο νπνίνπο 

αλαγξάθεηαη ξεηώο ην πεδίν «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο». 

 

Δλδεηθηηθά: 

Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο 

(Α.Π.Θ.) 

Δπηζηεκώλ 

Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο 

 

 

 

Παηδαγσγηθό 

Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

 

ΠΜ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο : 

1.Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή  

2. Πνιηηηζκηθέο πνπδέο θαη πεξηβάιινληα Αγσγήο γηα ην παηδί  

3. Αηζζεηηθή Αγσγή: ζεσξία θαη δξάζεηο  

4. Γεκηνπξγηθή γξαθή θαη εθδνηηθή παξαγσγή γηα ην παηδί: απφ ην 

ζρνιηθφ ζην εμσζρνιηθφ βηβιίν  

5. Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.): Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε 

 

 

Π.Μ.. ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο : 

1. Κνηλσλία, Δθπαίδεπζε θαη Παηδαγσγηθή  

2. Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο  

3. Θεηηθέο Δπηζηήκεο θαη Γηδαθηηθέο ηνπο 

 Έρνπλ εγθξηζεί θαη πηζηνπνηνχλ ηελ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα ηα θάησζη 

Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΜΠ), ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ εληάζζεηαη ζην 

επηζηεκνληθφ πεδίν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο. 

 

Οηθνλνκηθό 

Παλ/κην Αζελώλ 

(Ο.Π.Α.) 

«Πξφγξακκα πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο 

Δθπαίδεπζεο» 

 

Διιεληθό Αλνηρηό 

Παλ/κην 

(Δ.Α.Π.) 

«πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» 

Παηδαγσγηθό 

Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπ/ζεο (Π.Σ.Γ.Δ.) 

ηνπ Δζληθνύ θαη 

Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α.) 

Α. Σνκέαο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο: 

 

• «Δθαξκνζκέλε Παηδαγσγηθή» (Γηδαθηηθή − Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, 

Δθπαίδεπζε ελειίθσλ, πλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε) 

• «πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή» κε εηδίθεπζε ζε δεηήκαηα πνηφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο 

• «Κνηλσληνβηνινγία, Νεπξνεπηζηήκεο θαη Δθπαίδεπζε» 

Β. Σνκέαο Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο: 

 

• «Δηδηθή Αγσγή, Λνγνζεξαπεία − πκβνπιεπηηθή» 

                                                           
60  Αλάθηεζε ζηηο 14/8/2017 

https://www.eduguide.gr/grad/program/aristoteleio-pms-epistimes-tis-agogis,1225
https://www.eduguide.gr/grad/program/aristoteleio-pms-stis-epistimes-tis-agogis,565
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Γ. Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ: 

 

• «Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο – Λνγνηερλία − Θέαηξν θαη Δθπαίδεπζε». 

• «Ηζηνξία θαη δηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο − Λανγξαθία θαη πνιηηηζκφο». 

• «Κνηλσληνινγία ηεο Δξγαζίαο: πνιηηηθέο Αγνξάο Δξγαζίαο – Μεηνλφηεηεο − 

Παηδηθή Ζιηθία». 

 

Γ. Σνκέαο Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο: 

 

• «Μαζεκαηηθά ζηελ Δθπαίδεπζε (Ηζηνξία, Φηινζνθία θαη Γηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ)». 

• «Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε». 

Δ. Σνκέαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, Σερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο: 

 

• «Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Δθπαίδεπζε». 

χκπξαμε 

Π.Σ.Γ.Δ.−Σ.Δ.Ι. 

Πεηξαηά 

 

• «Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη αλάπηπμε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ» 

 

Σκήκα Δπηζηεκώλ 

ηεο Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο θαη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ 

ρεδηαζκνύ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ 

1. Μνληέια ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθψλ 

Μνλάδσλ, 

2. Φχιν θαη λέα εθπαηδεπηηθά θαη εξγαζηαθά πεξηβάιινληα ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο, 

3. Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε  

4. Παηδηθφ Βηβιίν θαη Παηδαγσγηθφ Τιηθφ 

Σκήκα Φεθηαθώλ 

πζηεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηώο 

 

«Γηδαθηηθή ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθά πζηήκαηα» 

Σκήκα 

Φηινζνθίαο, 

Παηδαγσγηθήο θαη 

Φπρνινγίαο ηνπ 

Δ.Κ.Π.Α. 

 

«Θεσξία, Πξάμε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ» 

Σκήκα 

Δθπαίδεπζεο θαη 

Αγσγήο ζηελ 

Πξνζρνιηθή 

Ηιηθία 

(Σ.Δ.Α.Π.Η.) ηνπ 

Δ.Κ.Π.Α. 

1. Δθπαίδεπζε θαη Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

2. Δηδηθή Αγσγή 

3. Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

Πξνζζήθε βάζεη ηεο  Τ.Α. 63486/Δ2/12-4-2017 (ΦΔΚ1315Β΄/13-4-17) 

 (Δπηθαηξνπνίεζε 14/8/2017) 

Σκήκα Δπηζηεκώλ 

ηεο Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο θαη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ 

ρεδηαζκνύ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ 

(Τ.Α. 128075/Γ1/2-8-2016, ΦΔΚ 2780 Β΄/5-9-2016) 

 

1. Νέεο Μνξθέο Δθπαίδεπζεο θαη Μάζεζεο 

2. Γηδαθηηθή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε: Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε 

3. Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

Παλ/κην Πει/ζνπ, 

Σκήκα Κνηλσληθήο 

θαη Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο 

(Τ.Α. 79927/Γ2/18-05-2016, ΦΔΚ 1527 Β΄/30-05-2016) 

 

«Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Τιηθφ: Σππηθή, Άηππε θαη Απφ Απφζηαζε 

Δθπαίδεπζε (πκβαηηθέο θαη e-Μνξθέο)» 

Παλ/κην Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, 

Παηδαγσγηθό 

Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

128082/Γ1/2-8-2016 Τ.Α. (ΦΔΚ 2676 Β΄/29-8-2016) 

 

«Ηζηνξία, Σνπηθή Ηζηνξία Έξεπλα θαη Γηδαθηηθή» 
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Δπίζεο κε:   

Πξάμε αλαγλψξηζεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο ηνπ 

θαζεγεηή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ 

πκβνχιην Αλαγλψξηζεο 

Δπαγγεικαηηθψλ 

Πξνζφλησλ (.Α.Δ.Π) 

Π.Γ.38/2010 
ΦΔΚ78Α΄/25-05-

2010 

Πηπρίν ηεο Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο 

Αθαδεκίαο Θεζζαινλίθεο 
Δ.Π.Α.Θ. 

άξζξν 66, παξ.2 

ηνπ λ.4310/2014 

ΦΔΚ258 Α΄/8-12-

2014 

 

4.5. Δηδηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ Παηδαγσγηθή θαη 

Γηδαθηηθή Δπάξθεηα. 

ηελ ελφηεηα απηή  ζα αλαθεξζνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζηφρνη ησλ 

Δηδηθψλ Πξνγξακκάησλ Πηζηνπνίεζεο ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο, ηα 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην Αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ελδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηα πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. θαη ηνπ Παλ/κίνπ 

Κξήηεο.  

Σα Πξνγξάκκαηα Πηζηνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Δ. νξγαλψλνληαη, ιεηηνπξγνχλ θαη 

νδεγνχλ ζηε ιήςε  ηνπ Π.Π.Γ.Δ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 3 πεξ. α΄ ηνπ Ν. 

3848/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 36 παξ. 22 πεξ. α΄ ηνπ Ν. 4186/2013 θαη ην 

ζρεηηθφ Φήθηζκα ηεο 64εο πλφδνπ ησλ Πξπηάλεσλ ησλ Δζληθψλ Παλεπηζηεκίσλ. 

Φνξείο πινπνίεζεο είλαη κεκνλσκέλα ή ζπλεξγαδφκελα Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα θαη 

ρνιέο. Απεπζχλνληαη «ζε πηπρηνχρνπο ειιεληθψλ Α.Δ.Ι. ή θαηφρνπο ηζφηηκσλ ηίηισλ 

αιινδαπήο (αλαγλσξηζκέλσλ απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηδάμνπλ αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γεληθή, Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Β΄/ζκηα Δθπαίδεπζε), 

θαζψο θαη ζε φζνπο εξγάδνληαη ή πξνηίζεληαη λα εξγαζζνχλ ζε ζεζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ζε δνκέο Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο. Σα εηδηθά απηά 

πξνγξάκκαηα κπνξνχλ, επίζεο, λα παξαθνινπζήζνπλ θαη ήδε ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνί 

ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα αλαλεψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηα 

αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ζηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα» (Δ.Κ.Π.Α., Οδεγφο 

πνπδψλ 2016-17: 6)
61

. 

πσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 4186/2013, άξζξν 36, παξ. 22, 

εδ. β, ε Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή επάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

εμαζθαιίδεηαη κε ηελ χπαξμε δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο 

ζεκαηηθέο πεξηνρέο  (ην παξαζέηνπκε μαλά γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο):  

1. Θέκαηα εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο,  

2. Θέκαηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, 

3. Δηδηθή δηδαθηηθή θαη πξαθηηθή άζθεζε. 

Οη ζηφρνη πνπ ζέηεη π.ρ. ην πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. εθηίζεληαη 

εθηελψο (φ.π.: 5-6) ζηνλ Ο... Υξεζηκνπνηνχληαη φξνη νη νπνίνη παξαπέκπνπλ ζηελ 

αθεηεξηαθή παξαδνρή φηη έρεη αιιάμεη ην πιαίζην νξηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Αλαγλσξίδεηαη ην αίηεκα γηα  κηα  επηθαηξνπνηεκέλε αληίιεςε γηα ηελ 

παηδαγσγηθή θαη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ε αλάγθε λα πξνζαξκνζηνχλ 

                                                           
61 http://www.ergastirio-eparkeia.ppp.uoa.gr/ (αλάθηεζε ζηηο 8/7/2016). 

http://www.ergastirio-eparkeia.ppp.uoa.gr/
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εθπαηδεπηηθνί θαη παηδαγσγηθέο ζηνπο λένπο θαηξνχο  δειψλεηαη ξεηά θαη εκθαηηθά. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ  αλάιεςε απηήο ηεο παηδαγσγηθήο επζχλεο είλαη ε θαηαλφεζε θαη ε 

άξζξσζε θξηηηθνχ ιφγνπ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νιηζηηθή. 

Ζ δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη δχν εμάκελα, δειαδή έλα αθαδεκατθφ 

έηνο. Δλδεηθηηθά, ην Πξφγξακκα Π.Γ.Δ. ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο
62

 «είλαη εηήζηαο δηάξθεηαο 

440 σξψλ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζε ζπλνιηθά 2 εμάκελα.[…] Σα καζήκαηα πινπνηνχληαη 

κε κηθηνχ ηχπνπ εθπαίδεπζε πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο δηα δψζεο ζπλαληήζεηο ζην 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο […] θαη εμ απνζηάζεσο καζήκαηα (ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε 

εθπαίδεπζε)».ηηο 440 ψξεο δελ ζπλππνινγίδεηαη  ν ρξφλνο κειέηεο θαη πξνεηνηκαζίαο. 

Σα ECTS ηνπ Πξνγξάκκαηνο Π.Γ.Δ. ηνπ Δ.Κ.Π.Α. είλαη 24, ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. 

είλαη 60 θαη ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο 62. Γχν πξνγξάκκαηα (Δ.Κ.Π.Α. θαη Παλ/κην Κξήηεο) 

πξνβιέπνπλ ηε ζπγγξαθή Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα εηδηθά 

βξαρπρξφληα πξνγξάκκαηα Π.Γ.Δ. 

 

Πίλαθαο 7_ 4.5. Δηδηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα. 

Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, θαζώο θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ εμακεληαίαο δηάξθεηαο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα 

(πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξ. 2 ηνπ Ν. 3848/2010) 

 

Πξφγξακκα πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλ/κίνπ 

Αζελψλ (ΟΠΑ) 

 

(Τ.Α. 39460/Γ2/21−3−2013 (ΦΔΚ 689 Β΄/26−3−2013)) 

Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο Απνθνίησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο 

 

 

Τ.Α 17785/Γ2/07.02.2014 (ΦΔΚ 378 Β΄/18.02.2014) 

Δηδηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 

 Παξέρεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Σκεκάησλ: α) Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, β) 

Φηινινγίαο θαη γ) Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

 

 

(Τ.Α. 110507/Γ2/15−07−2014 (ΦΔΚ 2030 Β΄/25−07−2014)) 

Πξφγξακκα πνπδψλ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) 

 

2ν) 

Τ.Α. 115139/Γ2/22−07−2014 (ΦΔΚ 2073 Β΄/30−07−2014) 

Δπίζεο
63

:  

«Δηδηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο» ην νπνίν παξέρεηαη απφ ην 

Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην 

 

(Τ.Α. 133978/Γ2/17-8-2016 (ΦΔΚ 2816 Β΄/7-9-2016)) 

 

4.6. Γελεαινγηθόο πίλαθαο ηνπ Π.Π.Γ.Δ. (1995-2017). 

πσο έγηλε θαλεξφ, απφ ην 1997, ζε φια ηα λνκνζεηηθά θείκελα θαη ζε φιεο ηηο 

ζρεηηθέο κε ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, ην 

Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο αλαθέξεηαη  σο 

                                                           
62

 http://www.katartisi.org/ (αλάθηεζε ζηηο 8/7/2016). 
63

 Δπηθαηξνπνίεζε 14/8/2017 

http://www.katartisi.org/
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πξναπαηηνχκελν, παξά ην φηη ε πινπνίεζή  ηνπ επηδέρηεθε  αιιεπάιιειεο αλαβνιέο. Ζ 

δπζθνιία λα εκπεδσζεί ε  Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα σο πξναπαηηνχκελν θαη ηππηθφ 

πξνζφλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηππψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα  

(Πίλαθαο 4.6.), ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεηαη ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά ην πιήζνο ησλ  

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ελεξγεηψλ ηεο Πνιηηείαο θαη απνηππψλεη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ Ννκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηφ.  

Πίλαθαο 8_ 4.6. Ννκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο πεξηόδνπ 1995-2017 γηα ηελ Π.Γ.Δ. ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

 Νόκνη θαη Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο   

1995 Π.Γ. 118/1995 ΦΔΚ Α-76 

«Πξνζόληα δηνξηζκνύ ΠΔ19 θαη 

ΠΔ20» 

Απαηηείηαη Πηπρίν Παηδαγσγηθψλ 

πνπδψλ ηεο ΔΛΔΣΔ ή πηπρίν 

Νεπηαγσγνχ ή Γαζθάινπ ή Καζεγεηή 

 

1996   

1997 Ν.2525/1997(ΦΔΚ Α΄188) Άξζξν 6 

§§1-3 

 

«Γηνξηζκνί εθπαηδεπηηθώλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» 

Καηάξγεζε Δπεηεξίδαο θαη θαζηέξσζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ ΑΔΠ.  

Θεζκνζέηεζε ηνπ Π.Π.Γ.Δ. σο 

πξναπαηηνχκελνπ πξνζφληνο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ 

ΑΔΠ. 

Αλαβνιή ηεο ηζρχνο ηνπ ζρεηηθνχ 

λφκνπ έσο ην 2002 

 

 

Ν.3687 («Θέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

Κεθάιαην Α’ Θέκαηα Πξνζσπηθνχ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (ΦΔΚ 159/1-8-2008 

1998   

1999   

2000 Ν.2834/2000 (ΦΔΚ 160Α΄/2000) 

πκκεηνρή ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ 

ΑΔΠ, δηνξηζκφο ή πξφζιεςε σο 

αλαπιεξσηψλ ή σξνκηζζίσλ  ησλ 

ΠΔ19 θαη ΠΔ210 θαη ρσξίο Π.Π.Γ.Δ. 

Ν.2817/2000  ΦΔΚ 78 Α/2000 

«Δθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» 

Άξζξν 3.Οξγαλσηηθά ζέκαηα 

πξνζσπηθνχ εηδηθήο αγσγήο. 

Απαηηείηαη πηπρίν ΠΑΣΔ/ΔΛΔΣΔ 

γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ΣΔΗ 

 

2001  Τ.Α. Γ5/492 ΦΔΚ 45 Β/2001 

«Πξνζόληα δηδαζθαιίαο ηεο 

Διιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο»  

Τ.Α. Γ2/13934/12-2-2001 (ΦΔΚ 204 

Β/2001) 

«ύζηαζε λέσλ θιάδσλ» 

ΠΔ32,ΠΔ33,ΠΔ12.13,ΠΔ18.39,ΠΔ18.40, 

ΠΔ18.41. 

Απαηηείηαη Π.Π.Γ.Δ. 

 

 

2002 Ν.3027/2002 (ΦΔΚ 152 Α/28-6-2002) 

Άξζ. 4 : Ιδξπηηθόο λόκνο 
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Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. 
Άξζ. 7: «Γηαδηθαζία δηνξηζκψλ 

εθπαηδεπηηθψλ»                              

(ΑΔΠ/επεηεξίδα) 

2003   

2004 Ν.3255/2004 (ΦΔΚ Α΄138/22-7-2004) 

Παξάηαζε έσο 31.08.2007 ηεο 

πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία δελ 

απαηηείηαη ην ΠΠ.Γ.Δ. ζηνλ ΑΔΠ 

 

2005 Ν.3374/2005  (ΦΔΚ 189/Α'/2-8-2005)  
“Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε. χζηεκα 

κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο 

πηζησηηθψλ κνλάδσλ - Παξάξηεκα 

δηπιψκαηνο” 

Ο λφκνο αθνξά θαη ζε ξπζκίζεηο ησλ 

πξνγξακκάησλ πηζηνπνίεζεο ηεο 

παηδαγσγηθήο επάξθεηαο. 

 

2006  ΤΑ 132284/Γ2  (ΦΔΚ 1861 Β΄/2006) 

«ύζηαζε θιάδνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο» 

ΠΔ 42 (Γξακαηηθήο Σέρλεο, αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο) : απαηηείηαη ΠΠ.Γ.Δ. 

2007 Π.Γ.199/2007(Φ.Δ.Κ.226/14-9-2007) Τ.Α. 140340/ ΦΔΚ 2400 Β/ 2007 

ύζηαζε θιάδσλ ΠΔ18 ( : από 18.01 

έσο 18.41) 

Απαηηείηαη παηδαγσγηθή επάξθεηα, αιιά 

νξίδεηαη κεηαβαηηθή πεξίνδνο.  

2008 Ν.3687/2008  (ΦΔΚ 159Α΄/3-8-2008) 

«Θέκαηα Πξνζσπηθνύ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

Άξζ. 5 §4.α « ηελ πεξίπησζε ηζ΄ ηεο 

§8 ηνπ άξζ. 14 ηνπ Ν 1566/1985, φπνπ 

αλαθέξεηαη πηπρίν παηδαγσγηθψλ 

ζπνπδψλ ηεο ΔΛΔΣΔ, εθεμήο λνείηαη 

βεβαίσζε ηξίκελεο επηκφξθσζεο 

Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.» 

Ζ §3 ηνπ άξζ.20 ηνπ Ν3475/2006 

(ΦΔΚ 146 Α) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

πληζηάηαη θιάδνο ΣΔ16. Απαηηείηαη 

ηξίκελε παηδαγσγηθή επηκφξθσζε 

Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.  

 

Τ.Α 239/2008  ΦΔΚ 328 Β/ 28.2.2008 

«Κιάδνη εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο»/ 

Πξνζόληα  

Σξνπνπνηεηηθή ηεο ΤΑ 13934/Γ2/12-2-

2001 (ΦΔΚ 204 Β/2001) 

Απαηηείηαη Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

 

2009  Τ.Α. 177 /2009 (ΦΔΚ 950 Β/2009) 

Τ.Α. 62978/Γ2/2009 (ΦΔΚ 1068 

Β/2009) 

«ύζηαζε εηδηθόηεηαο ΠΔ17.12» 

Απαηηείηαη Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

Τ.Α. 76014/Γ2/2009  (ΦΔΚ 1382 Β 

/2009) 

«ύζηαζε εηδηθνηήησλ 

ΠΔ17.13.ΠΔ17.14» 

2010 Ν. 3879/2010 ( ΦΔΚ 163 Α/21-9-

2010) 

«Αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

θη ινηπέο δηαηάμεηο» 

Ν.3848/2010  (ΦΔΚ 71 Α/19-5-2010) 

Π.Γ.38/2010 (ΦΔΚ 78 Α΄/25-5-2010) 

Πξνζαξκνγή λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

ηνπ ΔΚ γηα ηελ αλαγλψξηζε 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ/Πξάμε 

αλαγλψξηζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

Τ.Α .20778/Γ2/2010( ΦΔΚ 696 Β/2010) 

« Καηαλνκή εηδηθνηήησλ ζηνλ θιάδν 

ΠΔ18» (ΠΔ18.44) 

Τ.Α .145487/Γ2/2010 ( ΦΔΚ 

1932Β,2010) 

«Αλαγλώξηζε ηνπ Πηπρίνπ ηνπ ηνκέα  

Time-Based Media  ηνπ Παλ/κίνπ  

Central Lancashire ηεο Αγγιίαο γηα 

δηνξηζκό ζηε Γεπηεξνβάζκηα» 

ΓΔΝ  ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ Παηδαγσγηθή 
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πξνζφληνο ηνπ θαζεγεηή Β/ζκηαο 

Δθ/ζεο ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ απφ ην 

πκβνχιην Αλαγλψξηζεο 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ 

(.Α.Δ.Π.) 

 

Δπάξθεηα 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν Πηπρίν ε 

Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν3848/2010 ( άξζ.2 §3) 

απαηηείηαη κε ηελ ηξνπνπνηεηηθή Τ.Α. 

43325/18.04.2012 (ΦΔΚ 1549 Β/ 

8.5.2012) 

 

2011   

2012 Ν. 4390/2012 (ΦΔΚ 222 Α/12-11-

2012) 

Με ηελ πεξ. 1α  ηεο ππνπαξαγξάθνπ 

ζ2 ηνπ άξζ.1 αληηθαζηζηά ηελ §1 ηνπ 

άξζ.2 ηνπ Ν 3848/2010 : « Σν ΑΔΠ 

πξνθεξχζζεη θαη δηελεξγεί θάζε ηξία 

έηε δηαγσληζκφ γηα ηελ θαηάξηηζε 

πίλαθα θαηάηαμεο εθπαηδεπηηθψλ […] 

κε ζθνπφ ην δηνξηζκφ ή ηελ πξφζιεςή 

ηνπ ζηελ Α/ζκηα θαη ηε Β/ζκηα 

εθπαίδεπζε» 

Τ.Α. 43325/Γ2/18-4-2012   (ΦΔΚ 

1549Β΄/ 8-5-2012) 

Σξνπνπνηεηηθή ηεο ΤΑ 145487/Γ2/2010 

( ΦΔΚ 1932 Β΄/2010), (βι. έηνο 2010) 

2013 4186/2013 (ΦΔΚ 193
 
Α /17-9-2013)   

Πξνγξάκκαηα Πηζηνπνίεζεο 

Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.. 

(Με ην άξζ. 36 §22α αληηθαζηζηά ην β΄ 

εδάθην ηεο πεξ. α ηνπ 3848/2010, ηελ 

πεξ. β΄ θαη ηελ πεξ.γ΄) 

Ν. 4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α΄/23-7-

2013)  

 Άξζ. 82:  θαηάξγεζε  θιάδσλ θαη 

νξγαληθψλ ζέζεσλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΔΠΑΛ, 

ΔΠΑ,ΗΔΚ)) 

Τ.Α.39460/Γ2/21-3-13 (ΦΔΚ 689Β) 

Έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλ/κίνπ 

Αζελψλ 

Τ.Α.218 (ΦΔΚ-2481 Β/2013) 

Πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ ζε ΔΠΑ θαη 

ΗΔΚ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ. Γελ 

απαηηείηαη Π.Γ.Δ. 

Τ.Α. 90893/Γ1/2013 (ΦΔΚ1686Β΄/9-7-

2013) 

«Δμαζθάιηζε ηεο παηδαγσγηθήο 

επάξθεηαο ησλ θαηφρσλ Μεηαπηπρηαθψλ 

Σίηισλ πνπδψλ απφ ηα Μεηαπηπρηαθά 

Πξνγξάκκαηα ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ 

Δ.Κ.Π.Α.» 

2014 Ν. 4310/2014 ( ΦΔΚ 258 Α/ 8-12-

2014) 

Άξζ. 66 §2 : Πξνζζέηεη ζηνλ 

3848/2010 ηελ πεξίπησζε ζη΄ ζηελ  §3 

ηνπ άξζ. 2 φηη  ε Παηδαγσγηθή 

Δπάξθεηα δηαζθαιίδεηαη  «κε ηελ 

θαηνρή πηπρίνπ ηεο Δηδηθήο 

Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο 

Θεζζαινλίθεο ( Δ.Π.Α.Θ.)»  

 

Τ.Α.39460/Γ2/21-3-2014 (ΦΔΚ 689 Β 

΄/26-3-2014)  
«Έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 

ηνπ Ο.Π.Α.» 

 Τ.Α. 17785/Γ2/7-2-2014 (ΦΔΚ 

378Β΄/18-2-2014) 
 « Έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 

ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο» 

Τ.Α. 110507/Γ2/22-7-2014 (ΦΔΚ 

2030Β΄/25-7-2014  
« Έγθξηζε ηνπ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 

ηνπ ΔΚΠΑ» 

Τ.Α.115139/Γ2/22-7-2014 (ΦΔΚ2073 

Β΄/30-7-2014  
«Έγθξηζε ηνπ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 

ηνπ ΑΠΘ» 

Τ.Α. 7414/Γ2/ 2014 (ΦΔΚ 115 Β/2014) 
«Κξηηήξηα επηινγήο θαη θαηάηαμεο 

πξνζσπηθνχ ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο 

πνπ έρεη ηεζεί ζε δηαζεζηκφηεηα» 

1α. Βεβαίσζε ηξίκελεο παηδαγσγηθήο 

επηκφξθσζεο ΑΠΑΗΣΔ γηα ΣΔ 01 θαη 

ΓΔ01 

1β. Πηπρίν Παηδαγσγηθψλ πνπδψλ 
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ΠΑΣΔ /ΔΛΔΣΔ ή Πηζηνπνηεηηθφ 

Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 

ηεο ΑΠΑΗΣΔ ή ηζνδχλακνο ηίηινο 

Τ.Α. 110/2014 ( ΦΔΚ 2030 Β/2014) 

« Έγθξηζε ηνπ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο 

Δπάξθεηαο παξερφκελεο  κε ηε 

ζπλεξγαζία  ηκεκάησλ ηνπ ΔΚΠΑ» 

Τ.Α. 208496/Γ2?22-12-14 (ΦΔΚ 

3637Β΄/31-12-2014)  
Σν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο 

Φηινινγίαο θαη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ 

(Σ.Δ.Φ.Α.Α.) ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 

Παλ/κίνπ Θξάθεο παξέρνπλ 

Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

Τ.Α. 212285/Γ2/30-12-2014(ΦΔΚ 3685 

Β΄/31-12-2014) 
Σν Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ παξέρεη 

Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

Τ.Α. 171121/Γ2/22-10-2014 (ΦΔΚ 2977 

Β΄/04-11-2014) Σν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο 

Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ 

ΔΚΠΑ παξέρεη Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

Τ.Α. 212286/Γ2/30-12-2014 (ΦΔΚ 

3685Β΄/31-12-2014  
Σν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ 

παξέρεη Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

Τ.Α. 131801/Γ2/20-8-2014 (ΦΔΚ 

2433Β΄/12-9-2014)  
Σν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ παξέρεη 

Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

Τ.Α. 171118/Γ2/22-10-2014 (ΦΔΚ 

2986Β΄/5-10-2014)  
Σν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Ηηαιηθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ 

παξέρεη Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

Τ.Α. 131803/Γ2/20-8-2014 (ΦΔΚ 

2433Β΄/12-9-2014) Σν πηπρίν ηνπ 

Σκήκαηνο  Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ 

παξέρεη Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

Τ.Α. 212287/Γ2/30-12-2014(ΦΔΚ 3685 

Β΄/31-12-2014 Σν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο  

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

Αζιεηηζκνχ (Σ.Δ.Φ.Α.Α.) ηνπ Παλ/κίνπ 

Θεζζαιίαο παξέρεη Παηδαγσγηθή 

Δπάξθεηα 

 

 

 

2015  Τ.Α. 1535/Γ2/08-01-2015 (ΦΔΚ 82 

Β΄/19-01-2015)  
Σν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο  Ηζπαληθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ 

παξέρεη Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

Τ.Α. 1536/Γ2/08-01-2015 (ΦΔΚ 82 

Β΄/19-01-2015)   
Σν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο  Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ παξέρεη Παηδαγσγηθή 

Δπάξθεηα 

Τ.Α. 1530/Γ2/08-01-2015 (ΦΔΚ 82 
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Β’/19-01-2015)  
Σν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο  Μνπζηθψλ 

πνπδψλ  ηνπ ΔΚΠΑ παξέρεη 

Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

 

Τ.Α. 119392/Δ2/24-7-2015 

Τ.Α. 132812/Δ2/28-8-2015 ( ΦΔΚ 

1842Β/26-8-2015) 

 Πξφζθιεζε αλαπιεξσηψλ γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2015-2016
64

 

 

2016  Τ.Α. 90193/Γ2/2-6-2016 (ΦΔΚ 1745 

Β΄/15-6-2016)  
Σν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο  Ηζηνξίαο θαη 

Δζλνινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλ/κίνπ 

Θξάθεο παξέρεη Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

Τ.Α. 90189/Γ2/2-6-2016 (ΦΔΚ 1762 

Β΄/16-6-2016)   
Σν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο  Δπηζηήκεο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ 

(Σ.Δ.Φ.Α.Α.) ηνπ ΔΚΠΑ παξέρεη 

Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

Τ.Α. 194542/Γ2/15-11-2016 (ΦΔΚ 3815 

Β΄/28-11-2016)  
Σν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο  Πιεξνθνξηθήο 

θαη ην πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηελ 

Βηνταηξηθή ηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο 

παξέρνπλ Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα 

Τ.Α.133978/Γ2/17-8-2016 (ΦΔΚ 2816 

Β΄/7-9-2016 ) 

«Έγθξηζε ηνπ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Πηζηνπνίεζεο ηεο Παηδαγσγηθήο 

Δπάξθεηαο ηνπ Υαξνθνπείνπ Παλ/κίνπ» 

2017 ( χκθσλα κε  δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο ην δήηεκα ηεο Παηδαγσγηθήο θαη 

Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο έρεη πξνβιεθζεί λα 

ξπζκηζηεί νξηζηηθά κε εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

πνιπλνκνζρεδίνπ, ην νπνίν πξνηίζεηαη λα 

εηζεγεζεί εληφο ηνπ 2017.) 

Ν.4485 (ΦΔΚ 114/4-8-2017) 

Τπνρξεσηηθή ε θαηνρή ηνπ Π.Π.Γ.Δ 

γηα ηνπο εηζαρζέληεο απφ ην αθαδ. έηνο 

2015-2016 θαη εθεμήο. 

Τ.Α. 63486/Δ2/12-4-2017 

(ΦΔΚ1315Β΄/13-4-17 

«Πξφζθιεζε αλαπιεξσηψλ 2017-2018»  

(αλάθηεζε ζηηο 14-8-2017) 

 

 

4.7. πδήηεζε θαη θαηαιεθηηθέο επηζεκάλζεηο γηα ην πιαίζην ζεζκνζέηεζεο θαη 

εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηώλ Π.Π.Γ.Δ.  

Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ Π.Π.Γ.Δ. κε ην Ν. 2525/1997 δελ νδήγεζε ζηελ άκεζε 

εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Ζ κεηαβαηηθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία 

αλαζηέιιεηαη νιηθψο ή κεξηθψο ε ηζρχο ηνπ, ηειηθά, παξαηείλεηαη έσο ην 2007. Οη 

πνηθίιεο αληηδξάζεηο θαη ε αληίζηαζε πνπ πξνέβαι(ι)αλ φιεο νη εκπιεθφκελεο πιεπξέο, 

φπσο έγηλε θαλεξφ ζην Κεθάιαην 3,  είραλ σο απνηέιεζκα ε Πνιηηεία λα αλαδηπιψλεηαη 

θαη λα πξνβαίλεη ζε λνκνζεηηθέο πξάμεηο θαη ζε ξπζκίζεηο επί ησλ ξπζκίζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο: Α.Δ.Η., θνηηεηέο, 

                                                           
64 http://didefth.gr/new/category/kathigites/anaplirwtes/ (αλάθηεζε ζηηο 15/4/2016) 
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εθπαηδεπηηθνί, ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο, ζπκθσλνχλ επί ηεο αξρήο φηη ε Παηδαγσγηθή 

θαη ε Γηδαθηηθή θαηάξηηζε είλαη ζεκειηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ην επίπεδν ηνπ ιφγνπ ζπγθιίλνπλ, αιιά 

δελ ππάξρεη θνηλφο ηφπνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ απαηηνχληαη ζηα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Α.Δ.Η., νχηε νη ζπλζήθεο είλαη ψξηκεο γηα ηελ ζπγθξφηεζε 

κηαο θνηλά απνδεθηήο δηαδηθαζίαο δηαιφγνπ ησλ εκπιεθνκέλσλ.   

Με ηνπο λφκνπο 3848/2010 θαη 4186/2013 (θαη ηνλ πιένλ πξφζθαην Ν.4485/4-8-

2017), σζηφζν, νινθιεξψλνληαη, ίζσο κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνθξπζηαιιψλνληαη, 

δχν βαζηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηε ζηειέρσζε ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ 1
ε
 είλαη 

ε παγίσζε ζην επίπεδν ηεο λνκνζεζίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Π.Π.Γ.Δ. θαη ε 

2
ε
 είλαη ε θαζηέξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Α..Δ.Π., ε επηηπρία ζηνλ νπνίν απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ην δηνξηζκφ θαη, επνκέλσο, ηε κνληκνπνίεζε ζηε Γεκφζηα Δθπαίδεπζε. 

Ο δηαγσληζκφο ηνπ Α..Δ.Π., παξά ηηο αξρηθέο αληηξξήζεηο θαη αληηδξάζεηο, κέζα 

ζε κηα δεθαεηία θαζηεξψζεθε σο κεραληζκφο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηαδηαθά ηζρπξνπνηήζεθε θαη έγηλε απνδεθηφο, θπξίσο κεηαμχ ησλ 

λεσηέξσλ ειηθηαθά ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ, σο ζεζκηθή δηαδηθαζία επηινγήο. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπξξίθλσζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

Β/ζκηαο θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο (θαη κε ηελ αχμεζε ηνπ σξαξίνπ) ησλ ήδε 

ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ, είρε σο ζπλέπεηα ηε ξήμε απηήο ηεο δχζθνιεο, αιιά, θαηά 

θάπνην ηξφπν, γξακκηθήο εμέιημεο, θαζψο ν ηειεπηαίνο δηαγσληζκφο ηνπ Α..Δ.Π. 

πξνθεξχρζεθε ην 2008 θαη νη πξνζιήςεηο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ ειαρηζηνπνηήζεθαλ.  

Ζ Πνιηηεία, επί δεθαεηίεο, ζπκπιεξψλεη ην δπλακηθφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε 

αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δλδεηθηηθά, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-

2016  αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη θαιχπηνπλ  ην 16% ησλ πάγησλ αλαγθψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
65

. Έλα απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πάγηαο πνιηηηθήο 

θαηά ηηο ηξεηο  ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάξγεζε ηεο επεηεξίδαο θαη 

ηελ θαζηέξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Α..Δ.Π., είλαη ε θαηάξηηζε Πηλάθσλ 

Αλαπιεξσηψλ, θαη΄ νπζίαλ ππν-επεηεξίδσλ, εηο αληηθαηάζηαζηλ ηεο παιαηάο επεηεξίδαο  

ησλ απνθνίησλ ησλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ, κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ πξνυπεξεζία. Δπί έηε 

ήηαλ, ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, θνηλφρξεζηνη θαη δφθηκνη νη λενινγηζκνί 

«δεθαεμακελίηεο», «ηξηαθνληακελίηεο»,  «επηηπρφληεο αζεπίηεο», «δηνξηζηένη  αζεπίηεο», 

πνηθίινη, δηαζηαπξνχκελνη ζπλδπαζκνί, εηδηθά ζηε δεπηεξνβάζκηα κε ηελ πιεζψξα ησλ 

εηδηθνηήησλ. ηελ πξσηνβάζκηα ππήξρε θαη ε επηπιένλ δηάθξηζε «δηεηνχο θνηηήζεσο», 

«ηεηξαεηνχο θνηηήζεσο», «δηεηνχο εμνκνησζέληεο», θιπ. Οη λένη απηνί Πίλαθεο 

Αλαπιεξσηψλ  ιεηηνπξγνχζαλ κεηαμχ ηνπο παξαπιεξσκαηηθά, δηακνξθψλνληαο έλα 

πεδίν ην νπνίν ραξαθηεξηδφηαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ απζαίξεηε δηάζπαζή ηνπ, παξά απφ 

νκνηνγέλεηα θαη ζπλνρή. Ζ ίδηα ε Πνιηηεία παξήγαγε έλα απνξξπζκηζκέλν πεδίν 

επαγγεικαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνζδνθηψλ, δηθαησκάησλ θαη -φπσο απφ ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ ρψξν επαλεηιεκκέλσο είρε θαηεγνξεζεί- έλα πεδίν πξφζθνξν ζε 

ζπλαιιαγέο θαη θνκκαηηθφ έιεγρν, παξά ηε ζρεηηθά ζηαζεξή ζηφρεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο εηθνζαεηίαο απηήο λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε επαγγεικαηηθή 

ηαπηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο. 

                                                           
65

 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο 
http://didefth.gr/new/wp-content/uploads/teachers_1516.png (αλάθηεζε 5-8-2016). 
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Αλαπφθεπθηα, θάζε πξνζπάζεηα ξχζκηζεο απηήο ηεο ηερλεηήο Βαβέι πξνζθξνχεη 

ζε κηα πιεζψξα  επαγγεικαηηθψλ «κηθξν-ηαπηνηήησλ», δειαδή ζε ηερλεηέο, 

επθαηξηαθέο, πξνζσξηλέο ηαπηφηεηεο,  ηζρπξέο σζηφζν, γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε 

ιεγφκελε «αδηνξηζηία». Σαπηφηεηεο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα  απνξξνθεζνχλ 

θαη λα αθνκνησζνχλ απφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δηνξηζκέλνπ, ηνπ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Θα είρε ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί πψο απηέο νη «κηθξν-ηαπηφηεηεο» επεξεάδνπλ ηελ 

απηναληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ σο εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ην Λφγνπ πνπ αξζξψλεη, ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο, αιιά θαη πψο απηέο επεξεάδνπλ ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ, φπσο απηή 

αληαλαθιάηαη ζηα δεκνζηεχκαηα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Σν πψο νη ζπγθεθξηκέλεο 

«κηθξν-ηαπηφηεηεο» επεξέαζαλ ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη πξαθηηθέο ηεο  

Πνιηηείαο, ζεσξνχκε φηη έγηλε θαλεξφ απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ θαη απφ 

φζα εθηέζεθαλ ζην Κεθάιαην 3. 

Δπνκέλσο, ε θαζηέξσζε ηνπ Π.Π.Γ.Δ. είλαη θπζηθφ λα ζπληζηά κηα «πεξηπέηεηα» 

θαη ε άκεζε θαη θαζνιηθή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ λα πξνζθξνχεη ζηηο αζπλέρεηεο 

πνπ πξνθάιεζαλ ε θαηάξγεζε ηεο επεηεξίδαο, ε παξαηεηακέλε κεηαβαηηθή πεξίνδνο 

1997 – 2002, αξρηθά , θαη 2002-2007, ζηε ζπλέρεηα, νη παιηλσδίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο πάλσ ζηα πξναπαηηνχκελα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε θαζηέξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηνπ Α..Δ.Π σο κηαο παγησκέλεο δηαδηθαζίαο γηα ην δηνξηζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη θνξεζκέλεο επεηεξίδεο, π.ρ. ησλ Μαζεκαηηθψλ, θαηά ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, έθαλαλ νξαηφ ην αδηέμνδν γηα ρηιηάδεο απνθνίηνπο ησλ 

θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ. Ζ αληζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, είλαη ην 

απνηέιεζκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, 

θαζψο απηή απφ ηε δεθαεηία ηνπ  1990 ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα καμηκαιηζηηθή ηάζε  

δεκηνπξγίαο λέσλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ ζην πιαίζην ηεο απνθέληξσζεο ησλ 

Α.Δ.Η.. Ζ εθπαηδεπηηθή απηή πνιηηηθή ζην πεδίν ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο  

ζπλδπάζηεθε  κε ηελ αληίιεςε φηη ηα παλεπηζηήκηα ζπληζηνχλ κνριφ νηθνλνκηθήο
66

, 

πξσηίζησο αλάπηπμεο
67

 ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο απηά ηδξχνληαη.  

Σν θαηά πφζν απηή  ε αληίιεςε δηθαηψζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα, είλαη 

αληηθείκελν κηαο άιιεο κειέηεο. Οη ππεξπξνζθνξά πηπρηνχρσλ ήηαλ αλαγθαίν λα 

ξπζκηζηεί θαη  ξπζκίζηεθε κε κηα ελδηάκεζε δηαδηθαζία, κεηαμχ πηπρίνπ θαη δηνξηζκνχ, 

ην δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π. Σν Π.Π.Γ.Δ. ζ‟ απηήλ ηελ κεηάβαζε ζεκαηνδνηνχζε επί ηεο 

νπζίαο ηελ απαίηεζε γηα θαηάξηηζε ησλ απνθνίησλ πάλσ ζε δεηήκαηα παηδαγσγηθήο θαη 

δηδαθηηθήο, φρη κφλν γηαηί είλαη ζεκειηαθή απηή ε γλψζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά 

είλαη θαη ζχκθσλε κε ηε δηεζλή πξαθηηθή θαη κε ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο ζε δεηήκαηα 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο. Χζηφζν, ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ην Π.Π.Γ.Δ. εθιήθζεθε 

απφ κεγάιε κεξίδα ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ, –αλ δερηνχκε φηη πξάγκαηη δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ Πνιηηεία–, σο έλα αθφκε κέζνλ απνθιεηζκνχ απφ ηε 

δηαδηθαζία δηνξηζκνχ, κέζνλ/εξγαιείν ην νπνίν ζπλδπάζηεθε κε ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ 

Α..Δ.Π.. 

                                                           
66

 http://paratiritis-news.gr/article/186501/Dionusis-Kladis-Eimai-perifanos-kai-theoro-to-nomo-

plaisio-gia-tin-anotati-ekpaideusi--ena-apo-ta-pio-simantika--pou-exo-kataferei--sti-zoi-

mou (αλάθηεζε 30-6-2017). 
67

 http://www.kathimerini.gr/453393/article/epikairothta/ellada/poioi-htan-oi-prwtagwnistes-ths-

allaghs  (αλάθηεζε 30-6-2017). 
 

http://paratiritis-news.gr/article/186501/Dionusis-Kladis-Eimai-perifanos-kai-theoro-to-nomo-plaisio-gia-tin-anotati-ekpaideusi--ena-apo-ta-pio-simantika--pou-exo-kataferei--sti-zoi-mou
http://paratiritis-news.gr/article/186501/Dionusis-Kladis-Eimai-perifanos-kai-theoro-to-nomo-plaisio-gia-tin-anotati-ekpaideusi--ena-apo-ta-pio-simantika--pou-exo-kataferei--sti-zoi-mou
http://paratiritis-news.gr/article/186501/Dionusis-Kladis-Eimai-perifanos-kai-theoro-to-nomo-plaisio-gia-tin-anotati-ekpaideusi--ena-apo-ta-pio-simantika--pou-exo-kataferei--sti-zoi-mou
http://www.kathimerini.gr/453393/article/epikairothta/ellada/poioi-htan-oi-prwtagwnistes-ths-allaghs
http://www.kathimerini.gr/453393/article/epikairothta/ellada/poioi-htan-oi-prwtagwnistes-ths-allaghs
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ε φ,ηη αθνξά ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Α.Δ.Η., ην αίηεκα γηα παηδαγσγηθή 

θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ησλ αξρηθψλ ζπνπδψλ, 

ζπληζηά, αδηακθηζβήηεηα, άκεζε παξέκβαζε απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία ζην πεξηερφκελφ 

ηνπο. Σα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα αλαδηπιψζεθαλ θαη ππεξαζπίζηεθαλ ην δηθαίσκα λα 

απνθαζίδνπλ απηφλνκα γηα ηα Π.., ρσξίο λα αλαδέρνληαη πιήξσο ηελ επζχλε ηεο 

παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νχηε θαη λα ηελ απνπνηνχληαη επζέσο, 

θαζψο δελ ζέινπλ λα ππνλνκεχζνπλ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ηνπο. 

ιεο απηέο νη αληηθξνπφκελεο δπλακηθέο ζρεηίδνληαη, θαηά ηελ άπνςή καο, κε ηελ 

πνιπλνκία θαη ην πιήζνο ησλ ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο ζπληζηνχλ θαη‟ επαλάιεςε 

ππαλαρψξεζε ηεο Πνιηηείαο απφ ηελ αξρηθή ηεο πξφζεζε λα πξνζδηνξίζεη ζε άιιε 

θαηεχζπλζε ην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο.  

Τπνζηεξίδνπκε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ ησλ ιεγνκέλσλ θαζεγεηηθψλ 

ζρνιψλ ζα ήηαλ πξφζπκε λα δερηεί αλαπξνζαξκνγή ησλ Π.. πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθξνηήζεη κηα πην ηζρπξή θαη ζπλεθηηθή επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα γηα ζηαδηνδξνκία  

ζηε Μ.Δ.. Σα Σκήκαηα, σζηφζν, δελ ήηαλ πξφζπκα λα εθρσξήζνπλ κέξνο ηνπ 

αθαδεκατθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ (απφ ην ζχλνιν ησλ 240 ECTS) θαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ πηνζέηεζε πεξηζζφηεξν ζπγρσλεπκέλσλ εθδνρψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

γλψζεο, νη νπνίεο ζα ζπγθξνηνχληαη κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο ζρέζεο κέξνπο ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αλάγθεο ηεο Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Bernstein, 1991). Ζ κεηαθίλεζε απφ πεξηζζφηεξν θαζαξέο εθδνρέο ηνπ 

θψδηθα ζπιινγήο, δειαδή ησλ αθαδεκατθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξαδνζηαθά 

ζεξαπεχνπλ ηα ζπλαθή Σκήκαηα, θαίλεηαη φηη κπνξεί λα εξκελεχζεη ηηο αληηζηάζεηο ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, θαζψο ηα Σκήκαηα ηε ζεσξνχλ πιήγκα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο 

σο παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ, δειαδή σο ζεζκψλ παξαγσγήο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ 

ιφγνπ θαη δηδαζθαιίαο (αξαθηληψηε, 2012).  

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Π.Π.Γ.Δ., φζν θη αλ είλαη πξαθηηθφ 

θαη εμππεξεηηθφ λα ηελ απνθηνχλ θαηά ηηο αξρηθέο ζπνπδέο ηνπο φζνη επηδηψθνπλ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαίλεηαη πσο δελ είλαη 

εμίζνπ εχθνιν γηα ηα ειιεληθά Α.Δ.Η. λα ζπκπιένπλ ηα εηδηθά επηζηεκνληθά αληηθείκελα 

κε καζήκαηα παηδαγσγηθψλ, ςπρνινγίαο θαη εηδηθέο δηδαθηηθέο ή κε ηελ θνηλσληνινγία 

ηεο εθπαίδεπζεο ή κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε. Ζ αληαπφθξηζε ησλ Α.Δ.Η. κε ηε δεκηνπξγία 

πνηθίισλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζην πεδίν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο 

Αγσγήο θαίλεηαη πσο απνηειεί κηα κνξθή εθηφλσζεο ηεο έληαζεο, κηα θπζηθή , γηα ηα 

ίδηα, παξάπιεπξε αλαπιαηζίσζε ησλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Β/ζκηαο, πεγή εζφδσλ θαη κηα κνξθή γείσζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ηελ ηζρπξνπνίεζε 

ησλ επαγγεικαηηθψλ πξννπηηθψλ ησλ απνθνίησλ ηνπο. 

Ζ Πνιηηεία θαίλεηαη φηη ζπλεγνξεί, ζε κία θάζε  ζπλνιηθνχ επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξακε ζην Κεθάιαην 1. Οη επηινγέο θαη νη δπλακηθέο πξέπεη λα 

γίλνληαη αληηιεπηέο θαη λα εξκελεχνληαη ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη σο κηα κνξθή αληαπφθξηζεο ζηηο παηδαγσγηθέο 

πνπ δηεζλψο αλαδχνληαη θαη θαζηεξψλνληαη ζην επίπεδν ηνπ Λφγνπ κε ηε κεζνιάβεζε 

θνξέσλ θχξνπο, φπσο ν Ο.Ο..Α., ηα  δηαγλσζηηθά/δηαπηζησηηθά/ αμηνινγηθά test ηνπ 

νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζε ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο αξρέο (Robertson, 2013), ζε 

εθπαηδεπηηθέο ζηνρεχζεηο ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ζηεξίδνληαη ζε 

άξξεηεο πξνθείκελεο γηα ηελ ίδηα ηε Γλψζε. Ζ αδπλακία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα 

ζπγθξνηήζεη ζηηβαξέο πνιηηηθέο κε πξννπηηθή θαη λα ηηο εθαξκφζεη κε ζπλέπεηα, έρνπλ 
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σο απνηέιεζκα επηινγέο ζην επίπεδν ηεο κηθξν-πνιηηηθήο θαη ηεο βξαρππξφζεζκεο 

εθηφλσζεο ησλ εληάζεσλ: έηζη εξκελεχεηαη πψο κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

(Πίλαθαο 4.2.3) ηα νπνία έρνπλ ραιαξή ζρέζε κε ηα παηδαγσγηθά ή ηε δηδαθηηθή θαη δελ 

πξνβιέπνπλ θακηάο κνξθήο Γηδαθηηθή Άζθεζε, ζπγθαηαιέγνληαη ζε απηά πνπ 

πξνζδίδνπλ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα.  

Ζ αλάπηπμε κηαο πνηθηιίαο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε ηα νπνία κπνξεί λα 

πηζηνπνηεζεί ε Π.Γ.Δ. θαίλεηαη φηη αθελφο πξνζθέξεη ζηνλ ππνςήθην ηνπ δηαγσληζκνχ 

ηνπ Α..Δ.Π. ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζ‟ απηφλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζηνπο επηηπρφληεο έλα 

επηπιένλ ηππηθφ πξνζφλ (αλάινγε κνξηνδφηεζε, θιπ) θαηά ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο ζηελ 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε. Ηζρπξηδφκαζηε φηη ε θνίηεζε ζε έλα Μ.Π.. είλαη δειεαζηηθφηεξε 

απφ ηε θνίηεζε ζε έλα Δηδηθφ Πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Δ., γη‟ απηφ θαη, ελψ ηα 

ζπλαθή Μεηαπηπρηαθά πνιιαπιαζηάζηεθαλ, ν αξηζκφο ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ 

Πηζηνπνίεζεο παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξφο θαη κηθξφο, παξά ην φηη ζηελ αξρή θαηλφηαλ 

φηη ζα απνηειέζεη ην βαζηθφ κεραληζκφ αληαπφθξηζεο ησλ Α.Δ.Η. θαη ησλ ζρεηηθψλ 

θνξέσλ, φπσο νη επηζηεκνληθέο Δλψζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλεο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ 

θαηά ηα πξψηα έηε θαζηέξσζεο ηνπ Π.Π.Γ.Δ..  

ε φ,ηη αθνξά ζηελ Σερλνινγηθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη ηνπο 

απνθνίηνπο ησλ «κε θαζεγεηηθψλ» ζρνιψλ, δελ αλαπηχρζεθαλ νη ίδηεο δπλακηθέο θαη 

αληηζηάζεηο, θαζψο απφ δεθαεηίεο ίζρπε ην ίδην θαζεζηψο: δηαζθάιηζε ηεο Π.Γ.Δ. κε 

θνίηεζε ζηελ Π.Α.Σ.Δ../.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. Ζ αλσηαηνπνίεζε ηεο πξψελ .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ ζε  

Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. έγηλε δεθηή απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο σο κηα ζεηηθή εμέιημε, θαζψο ε 

θνίηεζή ηνπο ζ‟ απηήλ ζπληζηνχζε αλαβάζκηζε. 

Οη εηδηθφηεηεο ζηηο νπνίεο αλαγλσξίδεηαη ε Π.Γ.Δ. κε ην βαζηθφ πηπρίν είλαη νη 

θαηά παξάδνζε ιεγφκελεο «θαζεγεηηθέο» (πίλαθαο 4.2.1.1) θαη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

Τ.Α. ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο ε ηάζε είλαη λα αλαγλσξίδεηαη ε Π.Γ.Δ. ησλ απνθνίησλ 

φζσλ Σκεκάησλ Α.Δ.Η. αηηνχληαη κε ad hoc Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (Πίλαθαο 4.1.6.), 

ρσξίο απαξαίηεηα λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνπο λφκνπο 

3848/2010 θαη  4186/2013. Δίλαη παξάδνμν φηη ζηνλ εηδηθφ θαηάινγν απηψλ ησλ ζρνιψλ 

(Πίλαθαο 4.3.1.2.), δελ ζπγθαηαιέγνληαη Σκήκαηα, φπσο πρ. ην Σκήκα Φηινζνθίαο, 

Παηδαγσγηθψλ θαη Φπρνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α., ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ νπνίνπ 

ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ θαη βάζεη απηνχ δηαζθαιίδεη ηελ Π.Γ.Δ. 

Πξνθαλψο, ε πνιηηηθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηα νπνία αηηνχληαη λα 

αλαγλσξηζηεί κε ην πηπρίν ηνπο ε Π.Γ.Δ., ψζηε λα θαηνρπξσζνχλ ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ηνπο ζε έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην επί πνιιά έηε αζηαζέο θαη 

ξεπζηφ, σζνχλ ηελ Πνιηηεία ζε επηθαιππηφκελεο ή θαη πιενλαζηηθέο ξπζκίζεηο θαη 

απνθάζεηο, ζε αληηθάζεηο, φρη πάληα νξαηέο, θαη αζπλέρεηεο. 

Δπεηδή, ινηπφλ, ην ζχζηεκα θαίλεηαη φηη ηζνξξνπεί κε ην λα ππαλαρσξεί ζηηο 

παιηέο ζηαζεξέο δηαθξίζεηο  «θαζεγεηηθέο θαη κε θαζεγεηηθέο ζρνιέο
68

», παξάιιεια κε 

ηε ζέζπηζε  ησλ Δηδηθψλ Πξνγξακκάησλ Πηζηνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Δ., κε ηελ πιεζψξα ησλ 

ζπλαθψλ κε ηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Μ.Π.. θαη ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπ κε Τ.Α. 

αλαγλσξίδνληαη σο ζπλαθή,  ηίζεηαη ην 3
ν
 εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα: «Δπί ηεο νπζίαο, ζε 

πνην βαζκφ ηα Σκήκαηα ησλ θαηεμνρήλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ αληαπνθξίζεθαλ ζην 

αίηεκα ηνπ λφκνπ γηα Π.Γ.Δ. ησλ απνθνίησλ, πξνζθέξνληαο ηα πξνο ηνχην καζήκαηα 

ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπο;». Δπηζεκαίλνπκε ζ‟ απηφ ην ζεκείν θαη ζα επαλέιζνπκε 

                                                           
68
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ζην Κεθάιαην 5 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φηη ε κε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 

Α..Δ.Π. επί νθηψ έηε (κέρξη ζήκεξα, 2017), ζπληζηά (παξαδφμσο) κηα κε νξαηή 

βαιβίδα εθηφλσζεο φισλ απηψλ ησλ αληηθάζεσλ θαη ησλ εληάζεσλ. Δίδακε ζην 

Κεθάιαην 3 φηη ην Πφξηζκα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε (2008) αλαγλσξίδεη ηελ αζάθεηα 

θαη ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ ζε φ,ηη αθνξά ζηε ζεζκνζέηεζε ηνπ 

Π.Π.Γ.Δ.. ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηε 

κειέηε 48 Οδεγψλ πνπδψλ ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ 

Α.Δ.Η. ησλ νπνίσλ νη απφθνηηνη δηνξίδνληαη ζηε Β/ζκηα κε εηδηθφηεηα θαζεγεηή 

Φηινιφγνπ (ΠΔ02), Μαζεκαηηθνχ (ΠΔ03) θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΠΔ04), γηα λα 

δηαπηζηψζνπκε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίζεθαλ ηα Σκήκαηα (ησλ «θαζεγεηηθψλ 

ρνιψλ») πξνζαξκφδνληαο ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ, ψζηε λα ζεκειηψλεηαη ε 

Π.Γ.Δ. ησλ απνθνίησλ ηνπο θαηά ηηο αξρηθέο ζπνπδέο.  
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ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ:  ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ 

Κεθάιαην 5. Θεκειίσζε ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 

Φηινιόγσλ (ΠΔ02), Μαζεκαηηθώλ (ΠΔ03) θαη Φπζηθώλ (ΠΔ04) θαηά 

ηηο αξρηθέο ζπνπδέο. 

ην επίθεληξν ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή απνηχπσζε ηνπ 

πιαηζίνπ (καζήκαηα, δηαδηθαζίεο, πξαθηηθέο) ην νπνίν πηνζέηεζαλ ηα Σκήκαηα απφ ηα 

νπνία απνθνηηνχλ  Φηιφινγνη (ΠΔ02), Μαζεκαηηθνί (ΠΔ03) θαη Φπζηθνί (ΠΔ04) γηα ηελ 

Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Καηάξηηζε(/Δπάξθεηα) σο αληαπφθξηζε ζηα νξηδφκελα απφ 

ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο.  

ην παξφλ θεθάιαην  εθηίζεληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο απφ ηελ 

ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ Οδεγψλ πνπδψλ θαη ησλ Ηζηνζειίδσλ ησλ Σκεκάησλ. Σν 

θεθάιαην νξγαλψλεηαη κε βάζε  ηηο εηδηθφηεηεο (ΠΔ02, ΠΔ03 θαη ΠΔ04) ζε αληίζηνηρεο 

ελφηεηεο, ζηηο νπνίεο παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηα 

νκνεηδή ηκήκαηα. Γηα θάζε Σκήκα γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε έκθαζε 

ζηα απνζπάζκαηα απφ ηνλ Ο.. ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, ηα νπνία βνεζνχλ λα 

ζρεκαηίζνπκε κηαλ εηθφλα γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ Π.Γ.Δ.. ηε 

ζπλέρεηα, ζε ρσξηζηφ πίλαθα γηα θάζε Σκήκα, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε  ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνπο ηίηινπο ησλ ζπλαθψλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ, ην είδνο 

(ππνρξεσηηθά θαη θαη‟ επηινγήλ καζήκαηα) θαη ηα αληίζηνηρα ECTS. ηελ ηέηαξηε 

ελφηεηα παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο θαη γηα ηηο ηξεηο εηδηθφηεηεο, νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ Π.Γ.Δ. 

πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα Σκήκαηα.  

Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο, επηκεξίδεηαη θαη 

νξγαλψλεηαη ζε ζεκαηηθνχο πίλαθεο, ζπγθεληξσηηθνχο ή ζπγθξηηηθνχο, γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζπδήηεζεο, κε ηηο νπνίεο νινθιεξψλεηαη ην ηξίην 

ζθέινο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη θιείλεη ην παξφλ θεθάιαην. 
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5.1.  Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ Α.Δ.Ι. θαη Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα 

ησλ Φηινιόγσλ θαηά ηηο αξρηθέο ζπνπδέο. 

 

5.1.1. Σκήκα Φηινινγίαο Δ.Κ.Π.Α. 
69

  

 

ηνλ Ο.. (ζ. 12)  αλαθέξεηαη φηη «Σν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο παξέρεη 

ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ πηζηνπνηεκέλεο ηε δηδαθηηθή θαη ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα, νη 

νπνίεο ηνπο επηηξέπνπλ κεηαμχ άιισλ  1) λα γίλνληαη δεθηνί ζηνλ δηαγσληζκφ κέζσ ΑΔΠ 

γηα ηελ θαηάξηηζε πίλαθα θαηάηαμεο εθπαηδεπηηθψλ θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, κε ζθνπφ 

ηνλ δηνξηζκφ ή ηελ πξφζιεςή ηνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα  εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 

3848/2010, άξζξν 2, παξάγξαθνο 3, πεξίπησζε β΄, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4186/2013, άξζξν 36, παξάγξαθνο 22, πεξίπησζε β΄ θαη ε΄, θαη 2) λα 

πξνζιακβάλνληαη ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3848/2010, άξζξν 8»..   

Σν ηκήκα πξνζθέξεη 11 καζήκαηα Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ Δηδηθή δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο Καηεχζπλζεο (ή Αξραία Διιεληθά ή 

Λνγνηερλία ή Νενειιεληθή Γιψζζα) θαη δηδαθηηθή άζθεζε, γηα ηελ νπνία δελ παξέρεη ν 

Ο.. ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα Παηδαγσγηθψλ είλαη 4, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γηδαθηηθήο Άζθεζεο, θαη αληηζηνηρνχλ ζε 15 ECTS. Τπάξρεη 

ε δπλαηφηεηα ηα καζήκαηα απηά λα απμεζνχλ θαηά  5, κε Διεχζεξε Δπηινγή. Οξηζκέλα 

απφ ηα καζήκαηα απηά παξέρνληαη απφ ην Φ.Π.Φ. ή ην Σ.Δ.Α.Π.Ζ., ζπλνιηθά 21 ηίηινη 

Παηδαγσγηθψλ, Φπρνινγίαο, Κνηλσληνινγίαο, Μεζνδνινγίαο Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο, 

απφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα επηιεγνχλ κέρξη δχν (2). Με ηα επηινγήο καζήκαηα κπνξεί 

λα απμεζνχλ ηα ECTS θαηά 18 θαη λα θζάζνπλ ζπλνιηθά ηα 33.  

 

Πίλαθαο 9_5.1.1.1..Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φηινινγίαο Δ.Κ.Π.Α. 

 

Σκήκα Φηινινγίαο ΔΚΠΑ : 21 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, 14 – 33 ECTS 

 

Βαζηθνί ηίηινη 

1 Παηδαγσγηθή 

2 Δμειηθηηθή Φπρνινγία (Y) 

3 ρνιηθή Φπρνινγία: χλδεζε Θεσξίαο θαη πξάμεο 

4 Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία 

5 Παηδαγσγηθά: Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα  (Y) 

6 Δηδηθή δηδαθηηθή ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ (Y) 

7 Δηδηθή Γηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο 

8 Δηδηθή Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο 

9 Θεσξία θαη πξάμε ηεο Γηδαζθαιίαο: Γηδαθηηθή Άζθεζε (Y) 

10 Παηδαγσγηθή Φπρνινγία 

11 Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο 

6 Πεηξακαηηθή ςπρνινγία 

7  Νεπξνςπρνινγία Η  

8  Νεπξνςπρνινγία ΗΗ 

9 Κξηηηθή παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε 
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10 Θεσξίεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο 

11 Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληνινγία 

12 Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο 

13 Θεσξίεο θχισλ 

14 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο Η 

15 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ΗΗ 

16 Μεζνδνινγία ησλ επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ: ηαηηζηηθή 

17 Δηζαγσγή ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

18 Γιψζζα, θνηλσλία θαη λφεζε 

19 Γξαπηφο ιφγνο, θνηλσλία θαη λφεζε 

20 Γηγισζζία θαη εθπαίδεπζε 

21 Γιψζζα θαη ζθέςε 

 

5.1.2.  Σκήκα Φηινινγίαο Α.Π.Θ. 
70

  

Ο Ο.. (ζ. 44-49) αλαθέξεη : «Βάζεη ηνπ ηζρχνληνο Νφκνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ 

εηζήρζεζαλ απφ ην 2013-14 θαη κεηά πξέπεη λα δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο 

θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο (Π.Π.Γ.Δ.), ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

δηαγσληζκνχο πξφζιεςεο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε. Γη’ απηφλ  ηνλ 

ιφγν ην Σκήκα Φηινινγίαο έρεη εληάμεη ζην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ κηα 

ελφηεηα καζεκάησλ Π.Π.Γ.Δ., ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηνλ λφκν. Σν Π.Π.Γ.Δ. 

πηζηψλεηαη ζπλνιηθά κε 30 ECTS, ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζε 5 καζήκαηα (6 ECTS ην 

θαζέλα) βάζεη ηεο ξχζκηζεο πνπ έρεη πξνβιέςεη ην Σκήκα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Κνζκεηεία 

ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Σα καζήκαηα πξέπεη λα επηιεγνχλ κφλνλ απφ θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ην 2013-14 θαη κεηά. Σα καζήκαηα ησλ 30 ECTS ηνπ 

Π.Π.Γ.Δ. επηιέγνληαη ζηε θάζε ηεο Δηδίθεπζεο (5ν- 8ν εμάκελν). Γη’ απηφ ζπζηήλεηαη 

ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο λα θαηαλείκνπλ αλαινγηθά ηα καζήκαηα απηά ζηα 4 

εμάκελα εηδίθεπζήο ηνπο θαη λα μεθηλήζνπλ ηελ επηινγή καζεκάησλ γηα ην  Π.Π.Γ.Δ. ήδε 

απφ ην 5ν εμάκελν». 

Σν ηκήκα Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. πξνβιέπεη ζην Π.. έλα ζχλνιν  24 

δηαθνξεηηθψλ θσδηθψλ/ηίηισλ, νη νπνίνη δνκνχληαη  ζχκθσλα κε ηηο ηξεηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ νξίδεη ν Ν.3848/10 θαη ζπκπεξηιακβάλεη καζήκαηα απφ ην ηκήκα 

Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο. 

Ο αξηζκφο ησλ πξνζθεξνκέλσλ  ηίηισλ καζεκάησλ είλαη ζπλνιηθά 8 ζηελ πξψηε 

ζεκαηηθή πεξηνρή, «Θέκαηα εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο», 13 ζηε δεχηεξε ζεκαηηθή 

πεξηνρή, «Θέκαηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο» θαη 3 ζηελ 3ε ζεκαηηθή πεξηνρή, «Δηδηθή 

δηδαθηηθή θαη πξαθηηθή άζθεζε». Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ 18 ECTS απφ ηελ 

1ε θαη ηε 2ε ζεκαηηθή πεξηνρή σο εμήο: ή 6 θαη 12 ή 12 θαη 6, αληίζηνηρα, δειαδή ηξία 

καζήκαηα ζπλνιηθά. Απφ ηελ εηδηθή δηδαθηηθή, 12 ECTS,  ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε δχν 

καζήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξέπεη λα είλαη ζχζηνηρν κε ηελ  εμεηδίθεπζε ησλ 

θνηηεηψλ. Γηα ηελ Κιαζηθή Φηινινγία π.ρ. ε «Γηδαθηηθή ηεο Αξραίαο Γιψζζαο θαη 

Γξακκαηείαο», γηα ηελ εηδίθεπζε Μεζαησληθψλ θαη Νέσλ Διιεληθψλ πνπδψλ ε 

«Γηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο» θαη γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο  Γισζζνινγίαο, ην κάζεκα 

ηεο «Δθπαηδεπηηθήο Γισζζνινγίαο».   

εκεηψλεηαη φηη ζηνλ Ο.. δελ εληνπίζηεθε θαηά ηελ έξεπλα ζπγθεθξηκέλε 

αλαθνξά γηα παξαθνινχζεζε απφ ηνπο θνηηεηέο δεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ, 
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πξαθηηθή/δηδαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιείν ή πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθψλ 

κηθξνδηδαζθαιηψλ. 

Πίλαθαο 10_5.1.2.1.  Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φηινινγίαο Α.Π.Θ. 

  Σκήκα Φηινινγίαο Α.Π.Θ. : 24 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, 30 ECTS 

  1ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Θέκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο (1ή2 καζήκαηα) 

1 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 

2 ρνιηθή Παηδαγσγηθή 

3 Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία 

4 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Έξεπλα 

5 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο: Κνηλσληθνπνίεζε, δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

6 

Παηδαγσγνί θαη παηδαγσγηθή θέςε ζην Διιελφθσλν Υψξν: 19νο - 

Μεζνπφιεκνο 

7 Ζ ζπγθξηηηθή Παηδαγσγηθή σο πεδίν ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο 

8 Φπρνινγία ηνπ Δθήβνπ 

  2ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Θέκαηα κάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο (2ή1 καζήκαηα) 

1 πζηήκαηα Δθπαίδεπζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

2 Σν κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

9 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε: Εεηήκαηα νξγάλσζεο θαη 

ζρεδηαζκνχ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

10 

Ζ ζρνιηθή ηάμε σο νκάδα ζπλνκηιήθσλ θαη ε θνηλσληθνπαηδαγσγηθή εξγαζία 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

11 Δηδηθή αγσγή θαη απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 

12 Γπζθνιίεο πξνζαξκνγήο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν 

13 Ζ θξηηηθή θαη ε νηθνινγηθή-ζπζηεκηθή παηδαγσγηθή ηεο εηξήλεο 

  3ε Θεκαηηθή πεξηνρή: Δηδηθή Γηδαθηηθή-Πξαθηηθή Άζθεζε (2 καζήκαηα) 

1 Γηδαθηηθή ηεο Αξραίαο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο 

2 Γηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο 

3 Δθπαηδεπηηθή Γισζζνινγία 

 

5.1.3. Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο Δ.Κ.Π.Α. 
71

  

Ο Ο.. (ζ. 22) αλαθέξεη φηη «Σν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, θαη ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ, εμαζθαιίδεη Παηδαγσγηθή θαη 

Γηδαθηηθή Δπάξθεηα ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνξξφθεζή ηνπο θαη 

απφ ηε Μέζε/Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Γηα ηνπο εηζαρζέληεο πξν ηνπ 2013, ε 

Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα εμαζθαιίδεηαη απφ ην πξφγξακκα ην νπνίν ήδε αθνινπζνχλ. Γηα 

φζνπο έρνπλ εηζαρζεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014 θαη ζην εμήο, ε Παηδαγσγηθή 

Δπάξθεηα εμαζθαιίδεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηηο ζει. 35–55 ηνπ παξφληνο 

Οδεγνχ». 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Π.Γ.Δ. ησλ εηζαρζέλησλ πξν ηνπ 2013 ζηελ Ηζηνζειίδα 

ηνπ Σκήκαηνο επηζεκαίλεηαη: «Οη πξν ηνπ 2013-2014 εηζαρζέληεο/-είζεο θνηηεηέο/-ηξηεο 

ηνπ Σκήκαηνο θαζψο θαη νη πηπρηνχρνη απηνχ ΓΔΝ ππάγνληαη ζηηο ζρεηηθέο κε ηελ 
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ππνρξέσζε πηζηνπνηεκέλεο παηδαγσγηθήο-δηδαθηηθήο επάξθεηαο δηαηάμεηο θαη ην πηπρίν 

ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ ηνπο δηαζθαιίδεη απηνκάησο ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε κειινληηθνχο 

δηαγσληζκνχο Α..Δ.Π. γηα ηνλ θιάδν «ΠΔ02 Φηινιφγσλ», φπσο απηφ ίζρπε θαη πξηλ απφ 

ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3848/2010». 

ηνλ  Ο.. (ζ. 43-63) ηνπ Σκήκαηνο ην πξφγξακκα γηα ηελ Π.Γ.Δ. πεξηιακβάλεη 

11 ηίηινπο/θσδηθνχο καζεκάησλ, απφ ηνπο νπνίνπο ππνρξεσηηθά επηιέγνληαη 8, απφ ην 

1ν έσο θαη ην 8ν εμάκελν. Σν ζχλνιν ησλ  ECTS είλαη 37. Σν ηκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ην 

ηκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθψλ-Φπρνινγίαο, απφ ην πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ 

παξέρνληαη καζήκαηα θαη αλαηίζεηαη ζε απηφ ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ, ρσξίο 

λα αλαθέξνληαη ιεπηνκέξεηεο. 

Σα δηδαζθφκελα αληηθείκελα θαιχπηνπλ έλα επξχ πεδίν ζε δεηήκαηα 

εθπαίδεπζεο, φπσο π.ρ. ε Ηζηνξία, ε Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ε Θεσξία ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. ε φ,ηη αθνξά ζηε Γηδαθηηθή, πξνβιέπεηαη κάζεκα γηα ηελ 

δηδαζθαιία ησλ Φηινινγηθψλ καζεκάησλ θαη ηελ Δηδηθή Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο. 

Πίλαθαο 11_5.1.3.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο Δ.Κ.Π.Α. 

  Σκήκα Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο ΔΚΠΑ : 9 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, 37 ECTS 

  1ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Θέκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο 

1 Μνπζεηνπαηδαγσγηθή: Σν κνπζείν σο ρψξνο κάζεζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο 

2 Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο 

3 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε  ηεο Δθπαίδεπζεο 

4 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο 

5 Δηζαγσγή ζηηο Ηζηνξηθέο πνπδέο 

  2ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Θέκαηα κάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο  

1 Παηδαγσγηθή Γηδαζθαιία 

2 Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα: Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε 

  3ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Δηδηθή δηδαθηηθή θαη Πξαθηηθή Άζθεζε  

1 εκηλαξηαθφ κάζεκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο 

2 Θεσξία θαη Πξάμε ηεο Γηδαζθαιίαο ησλ Φηινινγηθψλ Μαζεκάησλ 

 

5.1.4. Σκήκα Ηζηνξίαο θαη  Αξραηνινγίαο Α.Π.Θ. 
72

   

Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο αλαθέξεη:  «Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο, αλάινγα κε 

ηελ εηδίθεπζε θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε πνπ έρνπλ επηιέμεη, δχλαληαη λα απνθηήζνπλ ηηο 

παξαθάησ δεμηφηεηεο: α) ηε δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

[…]». Χζηφζν, δελ ππάξρεη ξεηή πξφβιεςε ζηνλ Ο. ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηνπ Π.Π.Γ.Δ., παξφιν πνπ πξνζθέξεηαη κηα ζεηξά 28 καζεκάησλ Παηδαγσγηθήο θαη 

Γηδαθηηθήο απφ ην Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο, εθ ησλ νπνίσλ δχν ππνρξεσηηθά 

γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο, θαηά ηα ηξία πξψηα εμάκελα, θαη έλα 

ππνρξεσηηθφ-επηινγήο (Γηδαθηηθή ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ κέζσ ηεο Ηζηνξίαο ηεο 

Σέρλεο). εκεηψλεηαη φηη, ελψ δελ εληνπίζηεθε αλαθνξά ζε κάζεκα Γηδαθηηθήο ηεο 

Ηζηνξίαο, ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ Σνπηθή Ηζηνξία:  «Πξνζεγγίζεηο ζηελ έξεπλα θαη 

ζηε δηδαζθαιία ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο». Δπίζεο, πξνζθέξεηαη σο επηινγή ζην πιαίζην ηεο 
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εηδηθήο δηδαθηηθήο ηεο Λνγνηερλίαο «Σν κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε». Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο, ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ ην 

πξσηφηππν ή απφ κεηάθξαζε δελ ππάξρεη πξφβιεςε κε βάζε ηνλ Ο.. Ζ δηδαθηηθή 

άζθεζε ζηε δηδαζθαιία  πηζαλψο εληάζζεηαη ζην κάζεκα κε ηίηιν «Δηζαγσγή ζηελ 

Παηδαγσγηθή (κε αζθήζεηο)», ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζε δηδαθηηθή άζθεζε ζε 

ζρνιείν.  Οη κνλάδεο ECTS πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη έλαο θνηηεηήο, κε βάζε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ δίλνληαη, γηα ηελ παηδαγσγηθή ηνπ θαηάξηηζε είλαη απφ 12 έσο 30, 

εθφζνλ θάλεη ηηο θαηάιιειεο επηινγέο. 

Πίλαθαο 12_5.1.4.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο Α.Π.Θ. 

 

Σκήκα Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο Α.Π.Θ. : 28 πξνζθεξόκελνη ηίηινη,  12 - 30 

ECTS 

 

Βαζηθνί ηίηινη (Φηι.-Παηδ.) 2Τ+2Δ.Δ. 

1 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή (κε αζθήζεηο) 

2 Κξηηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα 

3 ρνιηθή Παηδαγσγηθή Η 

4 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Έξεπλα 

5 πζηήκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

6 Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία: αξρέο θαη εθαξκνγέο 

7 Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία 

8 

Παηδαγσγηθέο θαη Φπρνθνηλσληθέο Γηαζηάζεηο ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ 

9 Σν κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

10 

Ηζηνξία ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα: Σν «παξάδεηγκα» ησλ 

Φηινζνθηθψλ ρνιψλ 

11 Ζ δηδαζθαιία ηνπ νινθαπηψκαηνο ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

18 

Παηδαγσγνί θαη Παηδαγσγηθή θέςε ζηνλ Διιελφθσλν Υψξν (19νο αη.-

Μεζνπφιεκνο) 

19 Ζ πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή σο Πεδίν ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο 

20 Φπρνινγία ηνπ Δθήβνπ 

21 ρνιηθή Παηδαγσγηθή ΗΗ: Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, Γηδαζθαιία, Αμηνιφγεζε 

22 

Ζ ρνιηθή Σάμε σο Οκάδα πλνκειίθσλ θαη ε Κνηλσληθνπαηδαγσγηθή Δξγαζία 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

23 

Παηδαγσγηθνί Πξνβιεκαηηζκνί απφ ηελ Δηζαγσγή ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε 

24 Δηδηθή Αγσγή θαη Απνηειεζκαηηθή Γηδαζθαιία 

25 Δηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ εθπαίδεπζε 

26 Γπζθνιίεο Πξνζαξκνγήο θαη Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην ρνιείν 

27 Ζ Κξηηηθή θαη ε Οηθνινγηθή-πζηεκηθή Παηδαγσγηθή ηεο Δηξήλεο 

 

Γεπηεξεύνληεο Σίηινη (ΤΔ) 

1 Γηδαθηηθή ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ κέζσ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο 
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5.1.5. Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθψλ θαη Φπρνινγίαο Δ.Κ.Π.Α. 
73

  

Ο Ο.. δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηηο ηξεηο ζεκαηηθέο ηνπ Ν.3848/10. ηελ αξρηθή 

ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ ηνπ ηκήκαηνο επηζεκαίλεηαη φηη ην πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο 

δηαζθαιίδεη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαζεγεηή Φηινιφγνπ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. «Σν Φ.Π.Φ., απφ ηε θχζε ηεο επηζηεκνληθήο-επαγγεικαηηθήο απνζηνιήο ηνπ, 

ζπλδέεηαη κε φια ηα Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, ηδηαηηέξσο κε ηα Σκήκαηα 

Φηινινγίαο θαη Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο. Οη θνηηεηέο ηνπ Φ.Π.Φ. θαινχληαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηθαλφ αξηζκφ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη απφ ηα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ 

Σκεκάησλ απηψλ. Έηζη κπνχληαη ζηε θηινινγηθή θαη ηζηνξηθή-αξραηνινγηθή γλψζε θαη 

έξεπλα, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηε γλσζηηθή βάζε ηνπ θηινινγηθνχ ξφινπ. Αληίζηνηρα, νη 

θνηηεηέο ησλ παξαπάλσ Σκεκάησλ παξαθνινπζνχλ καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη απφ κέιε 

Γ.Δ.Π. ηνπ Φ.Π.Φ., ψζηε λα νξγαλψζνπλ ηε θηινζνθηθή, παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγηθή 

βάζε ηνπ ξφινπ ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί». 

Χο πξνο ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα νη θνηηεηέο έρνπλ πνιιέο επηινγέο, ηδηαίηεξα 

φζνη αθνινπζνχλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Παηδαγσγηθήο ή ηεο Φπρνινγίαο θαη ην φιν 

πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηα δεηνχκελα ηεο Πηζηνπνίεζεο.  

Γηδάζθνληαη ππνρξεσηηθά φινη νη θνηηεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε πνπ 

αθνινπζνχλ, νθηψ (8) καζήκαηα Παηδαγσγηθψλ θαη νθηψ (8) Φπρνινγίαο. Γηα ηελ εηδηθή 

δηδαθηηθή πξνβιέπεηαη λα αιιάδεη ην πεξηερφµελν ηνπ µαζήµαηνο, θάζε ηξία ρξφληα. Γηα 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 π.ρ. δηδάρζεθε σο ππνρξεσηηθφ ην κάζεκα «Γηδαθηηθή 

ηεο Ηζηνξίαο». Ζ δε ∆ηδαθηηθή Άζθεζε «πεξηιακβάλεη ζπζηεµαηηθή παξαηήξεζε ηεο 

ρνιηθήο Σάμεο θαη ∆ηδαζθαιία θηινινγηθνχ καζήκαηνο». 

Δπίζεο, ε Ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο έρεη εηδηθφ ζχλδεζκν (link), ν νπνίνο 

παξαπέκπεη ζην εηδηθφ πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Δ., ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε 

πηπρηνχρνπο. 

Πίλαθαο 13_5.1.5.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο Φπρνινγίαο Δ.Κ.Π.Α. 

 

Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο Φπρνινγίαο ΔΚΠΑ: 69 πξνζθεξόκελνη 

ηίηινη – min 70 ECTS 

  Καηεύζπλζε Παηδαγσγηθήο 

1 ∆ηαπνιηηηζµηθή Δθπαίδεπζε 

2 Δηδηθή Αγσγή 

3 Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε 

4 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο 

5 Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο 

6 Παηδαγσγηθή Φπρνινγία 

7 Οξγάλσζε θαη Παξαηήξεζε Γηδαζθαιίαο 

8 

ρεδηαζµφο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μνλάδαο 

– Αζθήζεηο 

9 Φεθηαθέο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

10 Απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζηε ∆ηδαθηηθή Πξάμε 

11 Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θαη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

18  Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

19  Γηνίθεζε ρνιηθψλ Μνλάδσλ  
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20  Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

21 πκβνπιεπηηθή νηθνγέλεηαο 

22  Ζ αιιειεπίδξαζε ζηελ ηάμε: γλσζηηθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο 

23  Ζ δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Πνίεζεο θαη Πεδνγξαθίαο 

24  Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνχ 

25  Θεσξία θαη πξάμε ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

26  Δπξσπατθή δηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε 

27 Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο Η 

28  χγρξνλεο Θεσξίεο Μάζεζεο 

29  Κνηλσληνινγία ηεο παηδηθήο -εθεβηθήο ειηθίαο 

30 Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο ΗΗ 

31  Μεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο/ μέλεο Γιψζζαο 

32  Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο: Παηδαγσγηθέο Πξνζεγγίζεηο 

33 

Οη επηπηψζεηο ηεο Μεηαλάζηεπζεο θαη ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ζην Δζληθφ 

Κξάηνο θαη ζηελ Δθπαίδεπζε 

34 Μεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ Μεηάθξαζε 

35  Οηθνλνκηθά ηεο Δθπαίδεπζεο 

36  Οδεγεηηθή πκβνπιεπηηθή νηθνγελεηψλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

37  Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο 

38  Παηδαγσγηθή Θεψξεζε ηνπ Γισζζηθνχ ιάζνπο 

39  Παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

40  ηαηηζηηθή εθαξκνζκέλε ζηελ Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα 

41  Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ηεο Ηζηνξίαο κε ςεθηαθέο ηερλνινγίεο: Δθαξκνγέο 

42  πγθξηηηθή Δθπαίδεπζε 

 

Καηεύζπλζε Φπρνινγίαο 

1 Γπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζην ρνιείν θαη ηελ Οηθνγέλεηα 

2 Κνηλσληθή Φπρνινγία ΗΗ - Γηεξγαζίεο Οκάδαο 

3 ∆ηαπνιηηηζµηθή Κνηλσληθή Φπρνινγία - Δθαξκνγέο 

4 Φπρνθνηλσληθά πξνβιήµαηα ρνιηθήο θαη Δθεβηθήο Ζιηθίαο 

5 Φπρνινγία ηεο Πξνζσπηθφηεηαο 

6 ρνιηθή Φπρνινγία: χλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμε 

7 Φπρνινγία ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

8  Γισζζηθή Αλάπηπμε 

9 Δπαγγειµαηηθή Αμηνιφγεζε θαη Καζνδήγεζε 

10 Φπρνινγία ηεο εθεβηθήο ειηθίαο 

11 πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία 

12 ηαηηζηηθή ζηηο Δπηζηήµεο ηεο πµπεξηθνξάο Η 

13 Μέζνδνη Έξεπλαο ζηελ Φπρνινγία 

14 Δπαγγειµαηηθή Αμηνιφγεζε θαη Καζνδήγεζε Αηφµσλ µε Δηδηθέο Αλάγθεο 

15 Κιηληθή Φπρνινγία Η 

16 Φπρνινγία ησλ Γηαθπιηθψλ ρέζεσλ 

17 Οηθνγέλεηα θαη Αλάπηπμε 

18 Αλάπηπμε ηεο Πξνζσπηθφηεηαο 

19 Φπρνπαζνινγία 

20 χγρξνλεο Πξνζεγγίζεηο ζηε πµβνπιεπηηθή Φπρνινγία: Πνιππνιηηηζκηθή θαη 
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Αθεγεκαηηθή πκβνπιεπηηθή 

21 Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Φπρνινγία 

22 Πνηνηηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγηθή Έξεπλα 

23 Φπρνινγηθή πµβνπιεπηηθή ζηε ρνιηθή Κνηλφηεηα 

24 Πξφιεςε θαη Παξέµβαζε ζηελ Οηθνγέλεηα θαη ζην ρνιείν 

25 Γισζζηθέο Γπζθνιίεο: Οξηνζέηεζε, Αμηνιφγεζε θαη Παξέκβαζε 

26 Δθαξκνζκέλε Δμειηθηηθή Φπρνινγία 

27 Φπρνινγηθή θαη Φπρνπαηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε ζην ρψξν ηνπ ρνιείνπ 

   

5.1.6. Σκήκα Φηινινγίαο Παλ/κίνπ Παηξψλ  
74

 

Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη ν Ο.. (6/2016) δελ αλαθέξεηαη ζηελ 

Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο δηαβάδνπκε 

σζηφζν: « Χο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο δηεμφδνπο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο απνθνίηνπο ηεο 

Καηεχζπλζεο Κιαζηθψλ πνπδψλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε γισζζηθή θαη θηινινγηθή 

επάξθεηα πνπ έρεη θαηαθηήζεη έλαο ηειεηφθνηηνο ηεο Καηεχζπλζεο Κιαζηθψλ πνπδψλ 

κπνξνχλ λα βξνπλ κε αξθεηέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο αληίθξηζκα ζηηο εμεηάζεηο ηνπ 

Α..Δ.Π.». 

ηηο 7 Οθησβξίνπ 2016 ε Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο πξνέβε ζε αλαθνίλσζε ζηελ 

Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο  κε Θέκα «Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα». Με ηελ αλαθνίλσζε απηή 

ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θνηηεηέο φηη ην «Σκήκα […] θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα λα ιχζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην πξφβιεκα ηνπ Π.Π.Γ.Δ.» θαη ηνπο 

βεβαηψλεη φηη ζα εμνκαιπλζνχλ φιεο νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ επεζήκαλαλ. Δπίζεο, κία 

κέξα λσξίηεξα, 6–10- 2016, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο πιεξνθνξνχκαζηε φηη 

πξνζθέξεηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017 ε «Γηδαθηηθή ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο», κάζεκα ην νπνίν δελ είρε εληνπηζηεί ζηνλ θαηάινγν ησλ δηδαζθνκέλσλ 

καζεκάησλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2015-2016. 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλαθνίλσζε ηεο Πξνεδξίαο ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο δηεθδηθνχλ ζαθέζηεξε ξχζκηζε απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο Π.Γ.Δ. θαη ην Σκήκα αληαπνθξίλεηαη. 

Σα παξερφκελα καζήκαηα πνπ ελ δπλάκεη εκπίπηνπλ ζηηο  3 ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

παξέρνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο, κε αλάζεζε ζην Π.Σ.Γ.Δ. θαη ην Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ. Δμ απηψλ 

έλα είλαη Τπνρξεσηηθφ θαη ηα ππφινηπα Δπηινγήο. Κάζε έλα απφ απηά ηα καζήκαηα δίλεη 

5 ECTS. Δπνκέλσο, φινη νη θνηηεηέο ζπγθεληξψλνπλ 5 ECTS απφ ην ππνρξεσηηθφ 

κάζεκα. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη έλαο θνηηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη ηνπιάρηζηνλ 4 

καζήκαηα θαη λα ζπγθεληξψζεη επηπιένλ 20 ECTS. ην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

παξέρνληαη νη επηινγέο «Γηδαζθαιία ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο (σο κεηξηθήο ή/θαη σο 

μέλεο)» θαη «Γηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο», ελψ πξνβιέπεηαη κάζεκα 

Δηδηθήο Γηδαθηηθήο ζηε Γιψζζα. 

                                                           
74 http://philology.upatras.gr/  (αλάθηεζε 6

νο
 2016). 
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Πίλαθαο 14_5.1.6.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φηινινγίαο Παλ/κίνπ Παηξώλ. 

 

Σκήκα Φηινινγίαο Παλ/κίνπ Παηξώλ :  8 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, 5-40 ECTS 

  Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 

1 Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία 

  Δπηινγήο Μαζήκαηα 

1 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη αλαπηπμηαθή δπζιεμία 

2 Δηεξφηεηα θαη εθπαίδεπζε ζηελ Διιεληθή Γηαζπνξά 

3 Πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ρεδηαζκνί Μάζεζεο 

4 ρνιηθή Φπρνινγία Η 

5 Αξρέο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

6 Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Δθπαίδεπζε 

7 Πξαθηηθή άζθεζε Σειεηνθνίησλ 

 

5.1.7. Σκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο Α.Π.Θ.
75

 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο πιεξνθνξνχκαζηε φηη «ην Σκήκα πξνζθέξεη 

πηπρίν «Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο» (κε θαηεχζπλζε Φηινζνθίαο ή Παηδαγσγηθήο) κε 

ζηφρν, αθελφο, ηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ ζηα αληηθείκελα ηεο Φηινζνθίαο θαη ηεο 

Παηδαγσγηθήο, θαη, αθεηέξνπ, ηελ παξαγσγή απνθνίησλ ηθαλψλ λα δηδάμνπλ ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Όινη νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο ππάγνληαη ζηνλ θιάδν Π.Δ. 

02 Φηινιφγσλ, ελψ επηπιένλ δηαζέηνπλ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα». 

Καη γηα ηηο δπν θαηεπζχλζεηο είλαη ππνρξεσηηθά καζήκαηα Παηδαγσγηθήο (6), 

Κνηλσληνινγίαο (1) θαη Φπρνινγίαο (1) πνπ ηζνδπλακνχλ κε 31 ECTS. πληζηάηαη ζηνπο 

θνηηεηέο λα ηα παξαθνινπζήζνπλ ζηα πξψηα εμάκελα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δπίζεο, 

πξνβιέπνληαη ηξία καζήκαηα  δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, πνπ δίλνπλ 18 ECTS, ηα νπνία 

ζπζηήλεηαη λα ηα παξαθνινπζήζνπλ ζηα ηειεπηαία εμάκελα ησλ ζπνπδψλ, ψζηε, 

πξνεγνπκέλσο, λα έρνπλ νινθιεξψζεη ησλ θχθιν ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ. Φπζηθά, 

φζνη αθνινπζήζνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο Παηδαγσγηθήο δηδάζθνληαη πεξηζζφηεξα 

καζήκαηα ζην αληηθείκελν απηφ. 

Ζ πξφβιεςε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ Πξαθηηθή άζθεζε είλαη ζχκθσλε κε ην 

γξάκκα ηνπ Ν.3848/10: 

«Η Πξαθηηθή Άζθεζε απνηειεί κέξνο ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ηελ νπνία 

πξνζθέξεη ην Σκήκα ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηέο ηνπ. Οη θνηηεηέο αζθνχληαη ζε ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (φισλ ησλ ηχπσλ) α) ζην δηνηθεηηθφ θαη παηδαγσγηθφ έξγν 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ,β) ζηε δηδαζθαιία θηινινγηθψλ καζεκάησλ (Αξραίσλ Διιεληθψλ, 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Ιζηνξίαο). 

Η Πξαθηηθή Άζθεζε έρεη δηάξθεηα πέληε έσο επηά εβδνκάδσλ, αξρίδεη ζην Δ΄ 

εμάκελν ησλ πνπδψλ θαη δηεμάγεηαη ζε ηξεηο δηαθξηηνχο αιιά αιιειέλδεηνπο θχθινπο. Η 

ζπκκεηνρή ζηνπο δχν πξψηνπο θχθινπο ηεο Άζθεζεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο, ελψ ν ηξίηνο θχθινο είλαη πξναηξεηηθφο. Οη θχθινη είλαη νη εμήο: 

Πξψηνο θχθινο: Γηνηθεηηθή, παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. πλίζηαηαη ζε δχν εβδνκάδεο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ζε ζρνιεία (κία εβδνκάδα 

ζηελ αξρή ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη κία ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ). 

                                                           
75

 http://www.edlit.auth.gr (αλάθηεζε 7
νο

 2016). 

http://www.edlit.auth.gr/
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Γεχηεξνο θχθινο: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θηινινγηθψλ καζεκάησλ. Απνηειεί κέξνο 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ Γηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο θαη έρεη δηάξθεηα ηξηψλ εβδνκάδσλ. 

Σξίηνο θχθινο: Δξγαζία ζε ζρνιηθέο κνλάδεο. πλίζηαηαη ζε εξγαζία ησλ θνηηεηψλ 

ζε ζρνιεία πνπ αθνξά δηνηθεηηθέο θαη παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαξθεί δχν 

εβδνκάδεο. 

Η ζπκκεηνρή ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε αλαγξάθεηαη ζηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία. Οη 

αθξηβείο εκεξνκελίεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο αλαθνηλψλνληαη απφ ηνλ Σνκέα 

Παηδαγσγηθήο. Δπίζεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο γίλεηαη ελεκέξσζε 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνηηεηψλ». 

Πίλαθαο 15_5.1.7.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο Α.Π.Θ. 

 

Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο ΑΠΘ: 35 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, 49 ECTS 

 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 

1 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή (κε αζθήζεηο) 

2 

ρνιηθή Παηδαγσγηθή Η: αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη καζεηή 

3 Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία 

4 

Γηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (κε εθαξκνγέο) 

5 

Γηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε (κε εθαξκνγέο) 

6 

Γηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ καζήκαηνο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (κε εθαξκνγέο)  

7 Ηζηνξηθή Παηδαγσγηθή: ηαζκνί ζηελ Ηζηνξία ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο 

8 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο (θνηλσληθνπνίεζε – δηαπνιηηηζκηθφηεηα) 

9 

ρνιηθή Παηδαγσγηθή ΗΗ: Γηδαζθαιία θαη Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (πξνεηνηκαζία, 

δηεμαγσγή, αμηνιφγεζε δηδαζθαιίαο) 

 

Μαζήκαηα Παηδαγσγηθήο Καηεύζπλζεο 

1 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Έξεπλα 

8 

Παηδαγσγηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ 

9 Ζ δηδαζθαιία ηνπ νινθαπηψκαηνο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

10 Πξνζεγγίζεηο ζηελ έξεπλα θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο 

11 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Έξεπλα 

12 Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο 

13 

Ζ ζρνιηθή ηάμε σο νκάδα ζπλνκειίθσλ θαη ε θνηλσληθνπαηδαγσγηθή εξγαζία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

14 

Παηδαγσγνί θαη παηδαγσγηθή ζθέςε ζηνλ ειιελφθσλν ρψξν (19νο αη. – 

Μεζνπφιεκνο) 

15 

Μεζνδνινγία ηεο Κνηλσληθήο Έξεπλαο: Οη Μέζνδνη ηεο πλέληεπμεο θαη 

Δπηζθφπεζεο 

16 Ζ πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή σο πεδίν ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο 

17 

Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε: δεηήκαηα νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ 
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δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

18 

Ο ξφινο ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ζηε κάζεζε θαη εθπαίδεπζε ελειίθσλ: 

δεηήκαηα λνεκαηνδφηεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο θαη ν 

ξφινο ηνπ θξηηηθνζηνραζηηθνχ εθπαηδεπηή 

19 

Παηδαγσγηθνί πξνβιεκαηηζκνί απφ ηελ εηζαγσγή ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

20 Γπζθνιίεο πξνζαξκνγήο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν 

21 Δηδηθή Αγσγή θαη απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 

22  Δηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ εθπαίδεπζε 

23 Ζ Κξηηηθή θαη ε Οηθνινγηθή-πζηεκηθή Παηδαγσγηθή ηεο Δηξήλεο 

24 Φπρνινγία ηνπ Δθήβνπ 

25 Δθπαηδεπηηθή πξάμε Η 

26 Δθπαηδεπηηθή πξάμε ΗΗ 

 

5.1.8. Σκήκα Φηινινγίαο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ
76

   

 

ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο επηζεκαίλεηαη φηη «θνπφο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο, ηδξπηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, είλαη αθελφο λα παξάζρεη 

επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ζηνπο λένπο θηινιφγνπο, λα ηνπο εθνδηάζεη 

δειαδή κε ηα θαηάιιεια επηζηεκνληθά εξγαιεία πνπ ζα ηνπο επηθνπξήζνπλ ζηε κεηέπεηηα 

επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, αιιά θαη λα ηνπο θέξεη ζε επαθή κε φιεο ηηο πηπρέο θαη 

εθθάλζεηο ηνπ ιφγνπ, απφ ηελ κειέηε ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζθέςεο θαη γξακκαηείαο έσο 

ηε ζχγρξνλε λενειιεληθή ινγνηερλία, ψζηε λα ζπληειέζεη ζηελ επηζηεκνληθή θαη 

πλεπκαηηθή ηνπο νινθιήξσζε». 

Δπίζεο,  ζηνλ Ο.. (ζ. 12) γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Παηδαγσγηθή Καηάξηηζε θαη ηνλ 

δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π.: «Σα καζήκαηα ηεο εηδίθεπζεο, φπσο θαη εθείλα ηεο 

παηδαγσγηθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δηδάζθνληαη θαηά ην 7ν θαη 8ν εμάκελν. Οη 

αζθήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαηαλέκνληαη ζηα νθηψ εμάκελα ζπνπδψλ.[…] ηα πξψηα έμη 

εμάκελα θαηαλέκνληαη: ηα 32 θνηλά Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ εηδηθεχζεσλ θαη 4 ΔΤ απφ 

άιια Σκήκαηα (Δ.Τ. 2). Απφ ηνπο ηξεηο απηνχο θχθινπο καζεκάησλ (α, β, γ), ν θνηηεηήο 

επηιέγεη ζπλνιηθά ηέζζεξα καζήκαηα αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ (εμεηάζεηο ΑΔΠ, 

θιπ.)». 

ην 7
ν
 εμάκελν νη θνηηεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ δηδάζθνληαη ππνρξεσηηθά  

δχν καζήκαηα Παηδαγσγηθήο θαη ζην 8
ν
 έλα κάζεκα εηδηθήο δηδαθηηθήο. Κάζε κάζεκα 

παηδαγσγηθήο πηζηψλεηαη κε 5 θαη ε Δηδηθή Γηδαθηηθή κε 6 ECTS. χλνιν 16 ECTS. 
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Πίλαθαο 16_5.1.8.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ.  Σκήκαηνο Φηινινγίαο Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ 

 

Σκήκα Φηινινγίαο Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ : 9 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, 16 ECTS  

 

Τπνρξεσηηθό  Μάζεκα 7
νπ

 εμακήλνπ 

1 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή: Παηδαγσγηθέο Iδέεο θαη Eθπαίδεπζε 

 

Δπηινγήο Μαζήκαηα 7
νπ

 εμακήλνπ  : 1ΤΔ 

1 Θεσξίεο ηεο Αγσγήο: Θεσξίεο Κνηλσληθνπνίεζεο θαη Αγσγήο 

2 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Η: Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο 

3 

Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή Η: Δπαγγεικαηηζκφο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη Γηνίθεζε ηεο 

Δθπαίδεπζεο 

4 Δηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή: Ο Πνιηηηζκφο ζηε ρνιηθή Μάζεζε 

5 Κνηλσληνινγία ηνπ ρνιείνπ θαη Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε 

 

Δπηινγήο Μαζήκαηα 8
νπ

 εμακήλνπ: 1 ΤΔ 

1 Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο 

2 

Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο: Σν Γισζζηθφ Μάζεκα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: 

Θεσξία θαη Πξάμε ηεο Γηδαζθαιίαο 

3 Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο 2: O Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο 1888-1976. 

 

5.1.9. Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  (Η.Α.Κ.Α.) 

Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο
77

   

 

Ζ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο αλαθέξεη φηη ην Σκήκα «Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ λα ζηειερψζνπλ ηε Μέζε Δθπαίδεπζε, σο δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

εμεηδηθεπκέλν ζηε δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο θαη ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ […] ηηο 

επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ειεθηξνληθνχ θαη θηλεκαηνγξαθηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ». Σν 

Σκήκα πξνζθέξεη ηξεηο εμεηδηθεχζεηο, αιιά κε εληαίν πηπρίν. «Οη πηπρηνχρνη κε ηζηνξηθή 

εηδίθεπζε έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο εθπαηδεπηηθέο δεμηφηεηεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Ιζηνξίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. […]  Οη πηπρηνχρνη κε Ιζηνξηθή θαηεχζπλζε 

θαηαηάζζνληαη ζηνλ θιάδν ΠΔ02 (Φηιφινγνη) θαη κε  αλζξσπνινγηθή θαηεχζπλζε ζηνλ 

θιάδν ΠΔ 10 (Κνηλσληνιφγνη) θαη έρνπλ ηελ θαηάξηηζε θαη ηα ηππηθά πξνζφληα γηα λα 

απαζρνιεζνχλ ζηελ Δθπαίδεπζε». 

Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη «Οη θνηηεηέο πξνηξέπνληαη λα επηιέγνπλ απφ ην πξψην θαη 

δεχηεξν έηνο ζπνπδψλ καζήκαηα θιαζηθήο θηινινγίαο, λενειιεληθήο θηινινγίαο, 

θνηλσληνινγίαο θαη παηδαγσγηθά καζήκαηα πνπ ζα ηνπο είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο εμεηάζεηο 

ηνπ Α..Δ.Π. θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε». 

Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κέρξη 7 καζήκαηα απφ έλαλ θαη΄ έηνο 

θαηαξηηδφκελν θαηάινγν καζεκάησλ απφ ηα άιια Σκήκαηα, κεηαμχ απηψλ θαη ηα 

Π.Σ.Γ.Δ. θαη Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ.. Σα δχν απηά ζπγγεληθά κε ηελ εθπαίδεπζε Σκήκαηα 

πξνζθέξνπλ 5 ηίηινπο, νη νπνίνη ελ κέξεη ζρεηίδνληαη κε ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα, 

φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Ν.3848/10. Ο Ο.. δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ Π.Γ.Δ, 

αλαθέξεηαη, σζηφζν, ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π. Γελ αλαθέξεη, επίζεο,  καζήκαηα 

εηδηθήο δηδαθηηθήο ησλ θηινινγηθψλ, εθηφο απφ ην  κάζεκα κε ηίηιν «Ζ πξνθνξηθή 

ηζηνξία ζηελ εθπαίδεπζε», νχηε γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά  γηα δηδαθηηθή άζθεζε ζε 

ζρνιείν. 
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Πίλαθαο 17_5.1.9.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Ιζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο 

Θεζζαιίαο. 

 

Σκήκα Ιζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο Θεζζαιίαο: 

5 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, ECTS : αζαθέο  

 

Μαζήκαηα από άιια Σκήκαηα 

1 Αλαπαξαζηάζεηο ηεο Παηδηθήο Ζιηθίαο: Γλψζε θαη Δμνπζία 

2 πνπδέο Φχινπ θαη Λνγνηερλία 

3 Ζ πξνθνξηθή ηζηνξία ζηελ εθπαίδεπζε 

4 Έκθπιεο Ηδενινγίεο, Σαπηφηεηεο θαη Λνγνηερλία 

5 Δηζαγσγή ζηε ινγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε 

 

5.1.10. Σκήκα Φηινινγίαο  Παλ/κίνπ Κξήηεο
78

 

 

ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο αλαθέξεηαη φηη «Oη απφθνηηνη ηνπ Tκήκαηνο 

Φηινινγίαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο, 

κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: […]  σο Φηιφινγνη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Eθπαίδεπζε (Γεκφζηα θαη 

Iδησηηθή)». Γηα ην ζθνπφ απηφ ην Σκήκα «Παξέρεη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηα απαξαίηεηα 

εθφδηα πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίζνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζηελ πξφνδν ησλ θηινινγηθψλ επηζηεκψλ ελ γέλεη. […] 

Χο πξνο ηε δνκή ηνπ, ην Πξφγξακκα ζηνρεχεη λα θαιιηεξγήζεη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηαπηφηεηα ησλ απνθνίησλ ηνπ, ηηο αμίεο ηεο ζεσξεηηθήο θαη εθαξκνζκέλεο γλψζεο, θαζψο 

θαη ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο». 

 ε φ,ηη αθνξά ζηελ Π.Γ.Δ. ην Σκήκα πξνζθέξεη ην νινθιεξσκέλν δηαηκεκαηηθφ 

πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Δ. ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, επηζεκαίλνληαο ηα εμήο: «Σν 

Σκήκα Φηινινγίαο παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ ην 

Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο (Π.Π.Γ.Δ.) πνπ απαηηείηαη απφ ην 

λφκν γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Α..Δ.Π.. Η Πηζηνπνίεζε Παηδαγσγηθήο θαη 

Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο αθνξά κφλν φζνπο/εο εηζήρζεζαλ ζην Σκήκα απφ ην έηνο 2013-14 

θαη εμήο. Γηα φζνπο/εο εηζήρζεζαλ ην έηνο 2012-13 θαη λσξίηεξα, ν λφκνο δελ απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο. Οη θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ απφ 

ην έηνο 2013-14 θαη εμήο, ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ ην Π.Π.Γ.Δ., νθείινπλ, 

απφ ην 3ν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη κεηά, λα εμεηαζηνχλ ζε νθηψ (8) 

ελφηεηεο/εμακεληαία καζήκαηα [ηνπιάρηζηνλ 30 ECTS]: δχν (2) απφ ηα καζήκαηα απηά 

πεξηιακβάλνληαη ήδε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ελψ ηα ππφινηπα έμη (6) ζα 

πξνζθέξνληαη απφ άιια ηκήκαηα ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο θαη ζα αλαθνηλψλνληαη θάζε 

εμάκελν». 
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Πίλαθαο 18_5.1.10.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φηινινγίαο Παλ/κίνπ  Κξήηεο 

 

Σκήκα Φηινινγίαο Παλ/κίνπ  Κξήηεο: 21 πξνζθεξόκελνη ηίηινη,  min. 30 

ECTS 

 

1ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Θέκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο 

1 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 

2 Φηινζνθία ηεο Παηδείαο 

3 Φηινζνθία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο παηδείαο 

4 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο 

5 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη ζρνιείν 

6 Κνηλσληνινγία ησλ παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ 

7 Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο 

8 πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή 

9 Ζ έκθπιε ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο 

  2ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Θέκαηα κάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο  

1 Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία θαη Μάζεζε 

2 Παηδαγσγηθή Φπρνινγία 

3 Φπρνπαηδαγσγηθή παηδηψλ κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο 

4 Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία 

5 Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα: ζεσξία θαη έξεπλα 

6 Γηδαθηηθή θαη Δθπαίδεπζε γηα ηε Βηψζηκε/Α.Δ.Η.θφξν Αλάπηπμε 

7 Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ππεξκέζα 

8 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε 

Βηψζηκε/Α.Δ.Η.θφξν Αλάπηπμε 

9 Νέεο ηερλνινγίεο θαη εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε 

10 Δθαξκνγέο πνιπκέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

  3ε Θεκαηηθή πεξηνρή: Δηδηθή Γηδαθηηθή-Πξαθηηθή Άζθεζε 

1 Γηδαθηηθή Γισζζηθψλ Μαζεκάησλ 

2 Φηινζνθία κε παηδηά θαη εθήβνπο 

  

Πξαθηηθή Άζθεζε ζε ζρνιείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γπκλάζην ή 

Λύθεην) 

 

5.1.11. Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο Παλ/κίνπ  Ησαλλίλσλ
79

  

 

ηνλ Ο.. αλαθέξεηαη ξεηά φηη ην Π.. πξνβιέπεη ηελ  Παηδαγσγηθή θαη 

Γηδαθηηθή Δπάξθεηα ησλ απνθνίησλ, ρσξίο σζηφζν λα παξνπζηάδεη κε δηαθξηηφ ηξφπν 

ηηο ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Σν πιήζνο, σζηφζν, ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηίηισλ θαη ν 

γεληθφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ηκήκαηνο, ππεξθαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Ν.3848/10. ηα 4 πξψηα εμάκελα φινη νη θνηηεηέο έρνπλ δηδαρηεί ππνρξεσηηθά, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ  εηδηθφηεηά ηνπο, 5 καζήκαηα Παηδαγσγηθψλ (25 ECTS) θαη 5 

καζήκαηα Φπρνινγίαο (25  ECTS), πνπ αληηζηνηρνχλ  ζπλνιηθά ζε 50 ECTS . Απφ ην 5
ν
 

έσο ην 8
ν
 εμάκελν ηα καζήκαηα παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο γηα ηελ θαηεχζπλζε π.ρ. 
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ηεο Φηινζνθίαο είλαη 6 θαη 4, αληίζηνηρα, δειαδή επηπιένλ 50 ECTS. ε απηά 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Γηδαθηηθή ησλ θηινζνθηθψλ καζεκάησλ (5 ECTS) θαη ε πξαθηηθή 

άζθεζε, δειαδή δηδαζθαιία ηεο Φηινζνθίαο  ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο (5 ECTS). 

Ο Ο.. επηζεκαίλεη κε αλαιπηηθφ πίλαθα φηη νη θνηηεηέο ηεο θαηεχζπλζεο Φηινζνθίαο 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη ππνρξεσηηθά 20 καζήκαηα (100 ECTS) πνπ αθνξνχλ ζηελ 

παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα, «ήηνη ηξία ππεξπιήξε εμάκελα».  

ζνλ αθνξά ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε γηα ηελ  Καηεχζπλζε Παηδαγσγηθήο, ν Ο.. 

(ζ.132) αλαθέξεη φηη «Χο πξαθηηθέο αζθήζεηο (πνπ δελ μεπεξλνχλ ην 1/3 ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηδαζθαιηψλ ηνπ καζήκαηνο) ζεσξνχληαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο: 

επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία θαη παξαθνινχζεζε καζεκάησλ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο, νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ φπσο παηδαγσγηθέο 

ζπλεδξηάζεηο πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζπλαληήζεηο - ζπλεξγαζία κε ηνπο Γνλείο θαη 

Κεδεκφλεο, παηδαγσγηθή ζπκβνπιεπηηθή, ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη ηαμηλφκεζε 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (δηδαθηηθνχ, δηνηθεηηθνχ, εξεπλεηηθνχ, θ.ν.θ.), ζπκκεηνρή θαη 

παξαθνινχζεζε ζρνιηθψλ θαη εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ». Γηα ηελ θαηεχζπλζε 

Φπρνινγίαο «ε  πξαθηηθή άζθεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θνξείο ζρεηηθνχο κε ην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο, φπνπ παξέρνληαη ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο απφ 

επαγγεικαηίεο ςπρνιφγνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα Ιαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα, Kέληξα 

Φπρηθήο Τγείαο, ζρνιεία ή άιινη εθπαηδεπηηθνί ρψξνη, ςπρηαηξηθέο θιηληθέο Γεληθψλ 

Ννζνθνκείσλ θηι.» (Ο: 184). 

 
Πίλαθαο 19_5.1.11.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο Παλ/κίνπ  

Ισαλλίλσλ. 

 

Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο Παλ/κίνπ  Ισαλλίλσλ : 

 60 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, 100 ECTS 

 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (50 ECTS) 

1 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή: Παηδαγσγηθέο Ηδέεο θαη Δθπαίδεπζε 

2 Παηδαγσγηθή Φπρνινγία Η: Θεσξίεο Μάζεζεο 

3 Θεσξίεο ηεο Αγσγήο: Θεσξίεο Κνηλσληθνπνίεζεο θαη Αγσγήο  

4 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Η: Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο 

5 

Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο Η:Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο Η 

Θέκα: Ζ Δθπαίδεπζε ζηνλ Μαθξχ 19ν Αηψλα (1774-1888) 

6 Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία Η 

7 

Κνηλσληθή Φπρνινγία Η:  Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή 

Ζιηθία 

8 Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Η: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή Ζιηθία 

9 Κιηληθή Φπρνινγία Η: Πξνζαλαηνιηζκνί 

10 Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία 

  Τπνρξεσηηθά  (θαηεύζπλζε Φηινζνθίαο) 

1 Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο ΗΗ: Ο Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο (1888-1976) 

2 Κνηλσληνινγία ηνπ ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε 

3 

Θεσξίεο ηνπ ρνιείνπ: Θεσξίεο Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαληζκψλ: Δθπαηδεπηηθή 

Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο 

4 Δθπαίδεπζε θαη θχιν 

5 Θεσξίεο Πξνζσπηθφηεηαο 

6 Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΗΗ 
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7 Φηινζνθία ηεο Παηδείαο 

8 Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

9 Γηδαθηηθή ησλ θηινζνθηθψλ καζεκάησλ 

10 Πξαθηηθή Άζθεζε 

  Καηεύζπλζεο Παηδαγσγηθήο (Y,YE,E) 

1 Θεσξίεο ηνπ ρνιείνπ 

2 Δηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή 

3 πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή: Δπξσπατθή Έλσζε θαη Δθπαίδεπζε 

4 Παηδαγσγηθά πκπεξάζκαηα Θεσξηψλ Μάζεζεο 

5 Δθπαίδεπζε θαη Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ:  Ζ «Γηάπιαζε» ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

6 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο ΗΗ : Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, Κνηλσλία θαη Πνιηηηθή 

7 Δθπαίδεπζε θαη Αγνξά Δξγαζίαο 

8 Παηδαγσγηθή Αλζξσπνινγία: Ζ θνπηά ηεο Κνηλσληθήο Καηαζθεπήο 

9 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο 

10 Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΗΗ 

11 Δηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή 

12 Δθπαίδεπζε θαη Δζληθή Σαπηφηεηα: Ηζηνξηθή Πξνζέγγηζε 

13 Δηζαγσγή ζηε Μεζνδνινγία Παηδαγσγηθήο Έξεπλαο : Πνηνηηθέο Μέζνδνη 

14 

Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή Η: Δπαγγεικαηηζκφο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη Γηνίθεζε ηεο 

Δθπαίδεπζεο 

15 Κνηλσληνινγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

16 Παηδαγσγηθά πκπεξάζκαηα Θεσξηψλ Κηλήηξσλ 

17 Παηδαγσγηθή Φπρνινγία ΗI : Θεσξίεο Κηλήηξσλ 

18 

Γλψζε, ρνιείν θαη Ηζηνξία. Παιηέο θαη Νέεο Πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή ηνπ 

Μαζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο 

19 Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο 

20 πκβνιηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο 

21 Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο 

22 Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ΗΗ Θέκα: Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο, Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηθή 

 

Καηεύζπλζε Φπρνινγίαο (Y,YE,E) 

1 Γλσζηηθή Φπρνινγία Η 

2 Κνηλσληθή Φπρνινγία ΗΗ 

3 Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγηθή Έξεπλα 

4 Γλσζηηθή Φπρνινγία ΗΗ 

5 

Κνηλσληθή Φπρνινγία ησλ Γη-νκαδηθψλ ρέζεσλ: Πξνθαηάιεςε, Ραηζηζκφο, 

Δζληθηζκφο 

6 Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗ: ηνηρεία Γηαγλσζηηθήο 

7  Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΗΗ: Παηδηθή θαη Δθεβηθή Ζιηθία 

8 Θέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο 

9 Ζ Φπρνδπλακηθή Οπηηθή γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε 

10 Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία Η 

11 πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή 

12 Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ΗΗ 

13 Δθδνρέο ηεο Κνηλσληθφηεηαο απφ ηε Βξεθηθή Ζιηθία σο ηε Νεφηεηα 

14 Φπρνθπζηνινγία Η 
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15 Θεσξίεο Αλάιπζεο Λφγνπ ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία 

16 Ζ πλαηζζεκαηηθή Δκπεηξία ηεο Μάζεζεο θαη ηεο Γηδαζθαιίαο 

17 Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία ΗΗ 

 

5.1.12. Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ 
80

  

 

Σν Σκήκα πξνζθέξεη 14 ζρεηηθνχο κε ηα Παηδαγσγηθά θαη ηε Γηδαθηηθή ηίηινπο, 

απφ ην Φ.Π.Φ., ηα νπνία θαηαλέκνληαη απφ ην 6
ν
 έσο ην 8

ν
 εμάκελν ησλ ζπνπδψλ. Απφ 

απηά Τπνρξεσηηθφ είλαη έλα (1). 

ρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ απνθνίησλ, ζηελ  Ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηνο αλαθέξεηαη φηη «Οη απφθνηηνη απαζρνινχληαη θπξίσο ζηε Γεκφζηα θαη ζηελ 

Ιδησηηθή Μέζε Δθπαίδεπζε. Πνιινί, φκσο, θαηεπζχλνληαη ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην 

εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ ή θαη ζε αληίζηνηρα εξεπλεηηθά θέληξα». 

ε φ,ηη αθνξά ζηελ πξαθηηθή άζθεζε, αλ θαη πξνβιέπεηαη, δελ αλαθέξεηαη 

πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιεία
81

. 

 
Πίλαθαο 20_5.1.12.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο Παλ/κίνπ  Ισαλλίλσλ. 

 

Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο Παλ/κίνπ  Ισαλλίλσλ: 14 πξνζθεξόκελνη 

ηίηινη, min 4 ECTS 

 

Πξνζθεξόκελα από Φ.Π.Φ. /1Τ (εαξηλό εμάκελν) 

1 

Θεσξίεο ηεο δηδαζθαιίαο: Γλψζε, ζρνιείν θαη ηζηνξία. Παιηέο θαη λέεο 

πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο 

2 

Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο: Σν γισζζηθφ κάζεκα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: 

Θεσξία θαη πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο 

3 Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ΗΗ: Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο, εθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή 

4 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο ΗΗ: Αλψηαηε εθπαίδεπζε, θνηλσλία θαη πνιηηηθή 

5 Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο Η: Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ καθξχ 19ν αηψλα 1774-1888 

6 Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο ΗΗ: Ο Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο 1888 -1976 

7 Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

8 Δθπαίδεπζε θαη αγνξά εξγαζίαο 

9 

Παηδαγσγηθή Αλζξσπνινγία: ρνιηθή κάζεζε θαη παηδαγσγηθή έξεπλα: Ζ 

ζθνπηά ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο 

10 πκβνιηθέο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο: χκβνια θαη ηειεηνπξγίεο ζην ζρνιείν 

11 Παηδαγσγηθή Φπρνινγία Η: Θεσξίεο Μάζεζεο 

12 Παηδαγσγηθή Φπρνινγία ΗΗ: Θεσξίεο θηλήηξσλ 

13 Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο 

14 

Δθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Ζ "Γηάπιαζε" ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

 

                                                           
80 http://hist-arch.uoi.gr (αλάθηεζε 7

νο
 2016). 

81
 http://www.hist-arch.uoi.gr/images/pdf/praktiki_askisi.pdf  (αλάθηεζε 7

νο
 2016). 

http://hist-arch.uoi.gr/
http://www.hist-arch.uoi.gr/images/pdf/praktiki_askisi.pdf
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5.1.13. Σκήκα Φηινινγίαο Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ
82

 (Καιακάηα).  

 

ηνλ Ο.. (ζ. 5)  αλαθέξεηαη φηη δηδάζθνληαη ηα Παηδαγσγηθά θαη επηζεκαίλεηαη 

φηη δηδάζθνληαη «Νέεο εηδηθφηεηεο πνπ δελ δηδάζθνληαη ζε θαλέλα Σκήκα Φηινινγίαο ηεο 

ρψξαο, φπσο ε εηδηθή δηδαθηηθή ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ, ε εηδηθή δηδαθηηθή γηα 

πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ε εηδηθή δηδαθηηθή γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ε ρξήζε 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ζηελ θηινινγηθή έξεπλα κε ηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ». (Ζ κειέηε ησλ Ο.. θαη ησλ άιισλ Σκεκάησλ απφ ηα νπνία απνθνηηνχλ 

Φηιφινγνη δελ πηζηνπνηνχλ ηνλ ηζρπξηζκφ απηφ, θαζψο πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα 

αληηθείκελα ή κεζνδνινγίεο θαη απφ νξηζκέλα άιια Π..). 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα «θαηέρνπλ ηηο παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο, πνπ 

ηνπο επηηξέπνπλ λα κεηαδψζνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο γλψζεηο κε αξηηφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα» (Ο:5). 

Πξνζθέξνληαη ζπλνιηθά  9 ηίηινη παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

ηέζζεξα είλαη ππνρξεσηηθά (16 ECTS). Γελ αλαθέξεηαη  ξεηά ε Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα. 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε είλαη κάζεκα επηινγήο. Απφ ην έληππν - ππφδεηγκα 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ απέζηεηιε ην Σκήκα  ζε  θνξείο  γηα λα θάλνπλ δεθηνχο 

θνηηεηέο ηνπ γηα πξαθηηθή άζθεζε, πξνθχπηεη φηη αλακέλεηαη λα εθδειψζνπλ 

ελδηαθέξνλ θαη ζρνιεία, φπσο π.ρ. ην Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Καιακάηαο. (Οη θνξείο δελ 

επηβαξχλνληαη νηθνλνκηθά). ηηο  6/7/16 αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο ην 

κεηξψν ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε. Δθηφο απφ Γπκλάζηα 

θαη Λχθεηα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, ζπκκεηέρεη θαη ε δηεχζπλζε Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Μεζζελίαο. 

 
Πίλαθαο 21_5.1.13.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φηινινγίαο Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ. 

 

Σκήκα Φηινινγίαο Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ (Καιακάηα): 

9 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, 16-22 ECTS 

 

Κνξκνύ/ Τπνρξεσηηθά (4 ECTS/κ) 

1 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε 

2 

Δθαξκνγέο ινγηζκηθνχ ζηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ – Θεσξίεο 

Μάζεζεο 

3 

Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Φηινινγηθψλ Μαζεκάησλ. Γηδαθηηθέο 

Αζθήζεηο κε Σ.Π.Δ.  

4 Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

  Δπηινγήο (0-max2)/ 3ECTS/κ 

1 Πξαθηηθή Άζθεζε 

2 Παηδαγσγηθή ηεο ζρνιηθήο έληαμεο. Η. 

3 

Δηδηθή Γηδαθηηθή ησλ Φηινινγηθψλ Μαζεκάησλ: Γηδαζθαιία θαη Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα 

4 Κνηλσληθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

5 Γηδαθηηθή καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (δπζιεμία) Η 

 

                                                           
82 http://phil.uop.gr (αλάθηεζε 7

νο
 2016). 

 

http://phil.uop.gr/
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5.1.14. Σκήκα  Φηινινγίαο  Γεκνθξηηείνπ Παλ/κίνπ Θξάθεο  
83

 

 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ πξνβιέπεη, απφ ην 3
ν
 έσο ην 8

ν
 εμάκελν ησλ ζπνπδψλ, 

σο ππνρξεσηηθά έλα κάζεκα Παηδαγσγηθψλ, έλα Δηδηθήο Γηδαθηηθήο  θαη  Πξαθηηθή 

Άζθεζε, γηα ηελ νπνία ε ζηνρνζεζία είλαη αλαιπηηθή θαη επηθεληξσκέλε ζηηο αλάγθεο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο. Σα ηξία απηά καζήκαηα ηζνδπλακνχλ κε 18 ECTS. Καηά θάπνηνλ 

ηξφπν  θαιχπηνληαη θαη νη ηξεηο ζεκαηηθέο ηνπ Ν.3848/48, αλ θαη δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε 

απηέο. πλνιηθά πξνζθέξνληαη 16 ηίηινη καζεκάησλ θαη πξαθηηθή άζθεζε. Με ηηο 

θαηάιιειεο επηινγέο, ν θνηηεηήο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη έσο θαη 24 ECTS.   

ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο ζεκεηψλεηαη  φηη ην Πξφγξακκα πνπδψλ  

« παξέρεη παηδαγσγηθή επάξθεηα» θαη γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ πηζηνπνίεζή ηεο, ψζηε 

νη απφθνηηνη λα ζηειερψζνπλ «παξαδνζηαθά πιαίζηα απαζρφιεζεο (π.ρ. δεπηεξνβάζκηα 

δεκφζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε)». 

ε φ,ηη αθνξά ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο 

αλαθέξεηαη φηη κεηαμχ ησλ άιισλ ζηφρσλ είλαη :  

«1. Η νπζηαζηηθφηεξε αθνκνίσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο επηζηεκνληθήο εμάζθεζεο θαη ε αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο 

ζπλείδεζεο. 2. Η θαηαλφεζε, ν εκπινπηηζκφο θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ παξαδνρψλ ηνπο 

γηα ην θαηλφκελν θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηδαζθαιίαο, θαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

δνθηκαζηηθψλ εθαξκνγψλ, δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ πνπ εκθαλίδνληαη σο 

θαηάιιειεο γηα ηελ θάζε καζεζηαθή πεξίζηαζε.3. Η δηαζχλδεζε θαη εμνηθείσζή ηνπο κε 

ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξννπηηθψλ ηνπο θαη ε 

απφθηεζε ζρεηηθήο πξνυπεξεζίαο». Δπίζεο, παξαηίζεληαη Δλδεηθηηθέο Τπνζηεξηθηηθέο 

/Πξνπαξαζθεπαζηηθέο Δθπαηδεπηηθέο Γξάζεηο, θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο, φπσο  «Σα Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ», «Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ 2003: 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο», «Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα», 

«ρεδηαζκφο κάζεζεο", « Η αμηνιφγεζε σο ζηνηρείν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο», «Η 

κέζνδνο project», «Γηδαθηηθφ ζελάξην»,  «H δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο –κάζεζεο: 

Θεσξία θαη πξάμε», «Φπρνινγία παηδηψλ-Δθήβσλ», «Μηθξνδηδαζθαιία: ζεσξία θαη 

Πξάμε» ή «Αμηνιφγεζε- Παξαηήξεζε –Πξαγκαηνπνίεζε Γηδαζθαιίαο», «Γξάζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ (Γξάζεηο πνπ σο εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ ζην ζρνιείν, ζηε 

βηβιηνζήθε, ζην κνπζείν)»,«Γεκηνπξγηθή γξαθή», «Αλαγλσζηηθέο εκςπρψζεηο», 

«Δκςπρψζεηο ζε παηδηά θαη εθήβνπο», «Φηινινγηθή επηκέιεηα θεηκέλνπ», «ρεδηαζκφο θαη 

πινπνίεζε δξάζεσλ ζηε Βηβιηνζήθε», «ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δξάζεσλ ζην 

Μνπζείν», «Γξακαηνπνίεζε», «Γηαρείξηζε θξίζεσλ (ζην ζρνιείν, ζε άιιν επαγγεικαηηθφ 

ρψξν…)»,«Φξνληίδα αηπρεκάησλ (ζην ζρνιείν)», «Γηαρείξηζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

θαη  δξάζεηο πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ην ζρνιείν». 

 
  

                                                           
83

 http://helit.duth.gr (αλάθηεζε 7
νο

 2016). 

http://helit.duth.gr/
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Πίλαθαο 22_5.1.14.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φηινινγίαο  Γεκνθξίηεηνπ Παλ/κίνπ Θξάθεο. 

 

Σκήκα Φηινινγίαο  Γεκνθξίηεηνπ Παλ/κίνπ Θξάθεο  (Κνκνηελή) :  

16 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, 18-24 ECTS 

 

Τπνρξεσηηθά (6 ECTS/κ) 

1 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε 

2 Γεληθή Γηδαθηηθή: Μάζεζε θαη δηδαζθαιία - Γηδαθηηθέο αζθήζεηο 

3 Πξαθηηθή Άζθεζε 

 

Δπηινγήο:  6 ECTS/κ  max 5 ή 6κ 

1 Γηδαθηηθή ηεο Διιεληθήο σο κεηξηθήο 

2 Γηδαθηηθή ηνπ ιεμηινγίνπ 

3 Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο 

4 Γξακκαηηζκφο θαη ζρεδηαζκφο Γισζζηθνχ καζήκαηνο 

5 

Γηδαθηηθή Φηινινγηθψλ Μαζεκάησλ: Θεσξία θαη Πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Μεηξηθήο Γιψζζαο – Γηδαθηηθέο Αζθήζεηο 

6 

Ζ δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε - Γηδαθηηθέο Αζθήζεηο 

7 Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή 

8  πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή 

9 Δθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

10 Αμηνιφγεζε: Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε 

11 Φηινζνθία ηεο Παηδείαο 

12 Φπρνινγία Η 

13 Φπρνινγία ΗΗ: Γλσζηηθή Φπρνινγία 

 

5.1.15. Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο  Παλ/κίνπ Κξήηεο
84

 (Ρέζπκλν)  

 

ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο ππάξρεη εηδηθφ πεδίν (link) ην νπνίν θαηαηνπίδεη 

πιήξσο ηνπο θνηηεηέο γηα ην Π.Π.Γ.Δ., ηα καζήκαηα θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε 

ζρνιείν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο. Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη «Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Π.Π.Γ.Δ. ζα αλαγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο (Diploma 

Supplement) θαη φηη ζα ρνξεγείηαη Πηζηνπνηεηηθφ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινχζεζε ν θνηηεηήο/-ηξηα». Οη πξνζθεξφκελνη ηίηινη 

καζεκάησλ είλαη 21 θαη  δηδάζθνληαη απφ ην 3
ν
 έσο ην 8

ν
 εμάκελν. Οη πηζησηηθέο 

κνλάδεο (ECTS) ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 30 έσο 40.  

ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο δηαβάδνπκε: «Σν Σκήκα πξνεηνηκάδεη ην θνηηεηή 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ έληαμε ζε έλα επξχ πεδίν εξγαζηαθψλ επηινγψλ ζηελ Διιάδα θαη 

ην εμσηεξηθφ: δηδαζθαιία ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. […] Γηα φζνπο επηζπκνχλ λα 

εξγαζζνχλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ε λνκνζεζία επηβάιιεη λα δηαζέηνπλ 

Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο , […] φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λ.1566/1985, 

άξζξν 14, (ΦΔΚ 167/η.Α/1985) θαη ηνλ λ.4186/2013 άξ 36 παξ 22 (ΦΔΚ 193/2013), πεξί 

"Πηζηνπνίεζεο Γηδαθηηθήο θαη Παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο" θαη απφ ηνλ Γεκνζηνυπαιιειηθφ 

Κψδηθα θαη ηνλ Γηαξθή Δθπαηδεπηηθφ Κψδηθα». 

                                                           
84 http://www.history-archaeology.uoc.gr (αλάθηεζε 7

νο
 2016). 

 

http://bo-history.edu.uoc.gr/files/items/2/2434/n.1566_1985,_fek._167_t.a._1985.pdf
http://bo-history.edu.uoc.gr/files/items/2/2434/n.1566_1985,_fek._167_t.a._1985.pdf
http://www.history-archaeology.uoc.gr/
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Πίλαθαο 23_5.1.15.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο Παλ/κίνπ Κξήηεο. 

 

Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο Παλ/κίνπ Κξήηεο:      

  21 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, 30 – 40 ECTS 

 

1ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Θέκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο 

1 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 

2 Φηινζνθία ηεο Παηδείαο 

3 Φηινζνθία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο παηδείαο 

4 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο 

5 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη ζρνιείν 

6 Κνηλσληνινγία ησλ παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ 

7 Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο 

8 πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή 

9 Ζ έκθπιε ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο 

 

2ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Θέκαηα Μάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο  

1 Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία θαη Μάζεζε 

2 Παηδαγσγηθή Φπρνινγία 

3 Φπρνπαηδαγσγηθή παηδηψλ κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο 

4 Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία 

5 Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα: ζεσξία θαη έξεπλα 

6 Γηδαθηηθή θαη Δθπαίδεπζε γηα ηε Βηψζηκε/Α.Δ.Η.θφξν Αλάπηπμε 

7 Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ππεξκέζα 

8 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε 

Βηψζηκε/Α.Δ.Η.θφξν Αλάπηπμε 

9 Νέεο ηερλνινγίεο θαη εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε 

10 Δθαξκνγέο πνιπκέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

 

3ε Θεκαηηθή πεξηνρή: Δηδηθή Γηδαθηηθή-Πξαθηηθή Άζθεζε 

1 Παηδαγσγηθή (Γηδαθηηθή) πξνζέγγηζε ηεο Ηζηνξίαο  

2 

Πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γπκλάζην ή 

Λχθεην) 

 

5.1.16. Σκήκα Φηινζνθίαο Παλ/κίνπ Παηξψλ 
85

 

 

ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο  δηαβάδνπκε: «Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο 

αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ΠΔ02 Φηινιφγσλ θαη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο 

δηαγσληζκνχο ηνπ Α..Δ.Π.. […] Σα καζήκαηα άιισλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, 

ππνρξεσηηθά θαη ππνρξεσηηθά θαη΄ επηινγήλ, πξνεθηείλνπλ ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ην επαγγεικαηηθφ 

πξνθίι ην νπνίν θαηνρπξψλνπλ νη ζπνπδέο θηινζνθίαο ζηελ ειιεληθή Μέζε Δθπαίδεπζε. 

Αληηζηνηρνχλ ζε γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ππάγνληαη ζηνλ θιάδν ΠΔ02 ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζε καζήκαηα παηδαγσγηθήο. ηφρνο ησλ 

καζεκάησλ απηψλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο 

                                                           
85 http://www.philosophy.upatras.gr (αλάθηεζε 7

νο
 2016). 

 

http://www.philosophy.upatras.gr/
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αθ΄ ελφο θαη αθ΄ εηέξνπ ε ζηνηρείσζε  ησλ θνηηεηψλ θηινζνθίαο ζηα πεξηερφκελα θαη ηελ 

κεζνδνινγία ησλ επηζηεκνληθψλ απηψλ θιάδσλ ζε βαζηθφ επίπεδν. 

Πέξαλ ησλ ηξηψλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ άιισλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, νη 

θνηηεηέο/ηξηεο νθείινπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ 

ππνρξεσηηθά αθφκε έμη (6) καζήκαηα άιισλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαη’ επηινγήλ.  Καη΄ 

απηφλ ηνλ ηξφπν νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαηά ηα επηζηεκνληθά 

ελδηαθέξνληά ηνπο ή ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ πεδία ηζρπξφηεξεο εζηίαζεο θαη 

εηδίθεπζεο επηθεληξψλνληαο ηηο επηινγέο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

θιάδνπ ΠΔ02 ή λα ζπλδπάζνπλ ηηο επηινγέο απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηα καζήκαηα 

θηινζνθίαο ή λα πιαηζηψζνπλ ηηο θηινζνθηθέο ηνπο ζπνπδέο κε ζπλαθή πεδία θαη γεληθά λα 

δηακνξθψζνπλ θαη λα νινθιεξψζνπλ εμαηνκηθεπκέλα ηηο ζπνπδέο ηνπο».  

ηνπο ηίηινπο ησλ Τπνρξεσηηθψλ θαη‟ Δπηινγήλ καζεκάησλ ζπγθαηαιέγνληαη 5 

καζήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε. Χζηφζν, νη πηζαλφηεηεο 

λα επηιεγνχλ φια απηά ηα καζήκαηα είλαη πεξηνξηζκέλεο, θαζψο ζηνλ ίδην 

θαηάινγν/θαηεγνξία αλήθνπλ θαη ηα ακηγψο θηινινγηθά θαη ν θνηηεηήο κπνξεί λα 

επηιέμεη έσο 6 καζήκαηα απφ απηήλ ηελ θαηεγνξία. 

Σα καζήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Π.Π.Γ.Δ. παξέρνληαη απφ ην 

Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ. θαη  ην Π.Σ.Γ.Δ. 

Γελ εληνπίζηεθε  κάζεκα εηδηθήο δηδαθηηθήο, νχηε γίλεηαη αλαθνξά γηα δηδαθηηθή 

άζθεζε. Κάζε κάζεκα πηζηψλεηαη κε 5 ECTS. Γελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ. 

 
Πίλαθαο 24_5.1.16.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φηινζνθίαο Παλ/κίνπ Παηξώλ. 

 

Σκήκα Φηινζνθίαο Παλ/κίνπ Παηξώλ : 7 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, min10 ECTS 

 

Τπνρξεσηηθά  

1 Παηδαγσγηθά Η:Δηζαγσγή ζηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε 

2 Παηδαγσγηθά ΗΗ: ρνιηθή Φπρνινγία Η 

 

Τπνρξεσηηθά θαη’ επηινγήλ (0 έσο 6) 

1 Δηζαγσγή ζηελ ςπρνινγία 

2 Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

3 Γηα βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε 

4 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη αλαπηπμηαθή δπζιεμία 

5 ρνιηθή Φπρνινγία ΗΗ 

 

5.1.17. Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ Παλ/κίνπ 

Πεινπνλλήζνπ
86

  (Καιακάηα)  

 

ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο αλαθέξεηαη φηη νη απφθνηηνη κπνξνχλ «Να 

εξγαζηνχλ σο εθπαηδεπηηθνί ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα εθπαίδεπζε. Έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Α..Δ.Π. γηα ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. […] Σν Σκήκα Ιζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ εθπαηδεχεη πξφζσπα, ηα νπνία ζα θιεζνχλ ζην κέιινλ είηε λα 

ζηειερψζνπλ πνηθίιεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ (Τπνπξγείν Παηδείαο, Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο/Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο». 

                                                           
86

 http://ham.uop.gr  (αλάθηεζε 9
νο

 2016). 

http://ham.uop.gr/
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Τπνρξεσηηθά καζήκαηα, απφ ην 5
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ, είλαη : « Γχν (2), αθνξνχλ 

ζε µαζήµαηα Παηδαγσγηθήο Γηδαζθαιίαο θαη είλαη επίζεο θνηλά θαη ζηηο δχν Καηεπζχλζεηο 

θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλδηδαζθαιία». Σα ECTS πνπ κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ν 

θνηηεηήο κε ηηο θαηάιιειεο επηινγέο καζεκάησλ  είλαη  απφ 12 έσο 16. Γελ αλαθέξεηαη 

πξαθηηθή/δηδαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιείν ζε θάπνην ζεκείν ηεο Ηζηνζειίδαο νχηε γίλεηαη 

αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ. 

Πίλαθαο 25_5.1.17.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Ιζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ 

Αγαζώλ Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ. 

 

Σκήκα Ιζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ 

Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ  (Καιακάηα): 4 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, 12-16 ECTS 

 

Τπνρξεσηηθά  

1 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή – Θεσξίεο Μάζεζεο 

2 Παηδαγσγηθή: Δηδηθή Γηδαθηηθή ησλ Αξραηνγλσζηηθψλ Μαζεκάησλ 

3 Πξαθηηθή Άζθεζε 

 

Δπηινγήο  

1 Δθπαίδεπζε αηφµσλ µε εηδηθέο ηθαλφηεηεο 

 

5.1.18. Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο Γ.Π.Θ.
87

 (Κνκνηελή)  

ηε ζεκαηηθή ηεο Ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο πνπ αθνξά ζηηο ζπνπδέο, 

πξνβιέπεηαη εηδηθφ link /ππνθαηεγνξία κε ζέκα Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα
88

. 

Σν Σκήκα έρεη εληάμεη ζην Π.. Πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν έρεη 

νξγαλψζεη ζχκθσλα κε ην Ν.3848/10. Παξαζέηνπκε: «Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-15 

ιεηηνπξγεί ζην Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο, κε 

ζθνπφ λα παξέρεη ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο 

Δπάξθεηαο, ψζηε λα δηαζέηνπλ ηεθκεξησκέλν επαγγεικαηηθφ δηθαίσκα δηνξηζκνχ ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε σο θαζεγεηέο ηνπ θιάδνπ «ΠΔ02 Φηιφινγνη». Σν Πξφγξακκα 

πξνζθέξεηαη ζηηο θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ εηζάγνληαη απφ ην αθαδεκατθφ 

έηνο 2013-2014 θαη εθεμήο: Δηδηθφηεξα:  

1. Η απφθηεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 

είλαη πξναηξεηηθή γηα ηηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. 

2. Σν Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη νθηψ (8) εμακεληαία καζήκαηα ( Γηδαθηηθή 

δηάξθεηα εθάζηνπ 13 x 3 = 39 ψξεο ηνπιάρηζηνλ,  ECTS εθάζηνπ : 4,5 κνλάδεο), ε 

επηηπρήο παξαθνινχζεζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζηε ιήςε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Παηδαγσγηθήο 

θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο. 

3. Οη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πέληε 

(5) αθαδεκατθά εμάκελα  (απφ ην Γ΄ εμάκελν ζπνπδψλ ηνπο θαη εμήο) γηα λα δειψζνπλ, λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζηνχλ επηηπρψο ζηα νθηψ (8) καζήκαηα, ψζηε λα αηηεζνχλ 

ηεο απνλνκήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ καδί κε ην πηπρίν ηνπο». 

Ζ έκθαζε πνπ δίλεη ην Σκήκα ζηε ζεκειίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ 

ησλ απνθνίησλ είλαη εκθαλήο θαη ζηελ παξαηήξεζε πνπ ζπλνδεχεη ην κάζεκα 

«Γηδαθηηθή ηεο ειιεληθήο σο κεηξηθήο», ζηελ ελφηεηα παξνπζίαζεο ησλ δηδαζθνκέλσλ 

καζεκάησλ Παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, δηαβάδνπκε: «Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο νη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηδάζθνπλ ηα δηαθνξεηηθά 

                                                           
87

 http://www.he.duth.gr  (αλάθηεζε 9
νο

 2016). 
88

 http://www.he.duth.gr/page/programma-paidagogikis-didaktikis-eparkeias (αλάθηεζε 9
νο

 2016). 

http://www.he.duth.gr/
http://www.he.duth.gr/page/programma-paidagogikis-didaktikis-eparkeias
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επίπεδα αλάιπζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε εθήβνπο, ελειίθνπο αιιά θαη  παηδηά 

κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπο».  

Δπίζεο: «Σα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δελ πξνέξρνληαη κφλν απφ ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία επηκεξίδνληαη νη δχν επηζηήκεο ηνπ Σκήκαηνο, αιιά θαη 

απφ εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο βνεζεηηθέο επηζηήκεο  ηεο Ιζηνξίαο θαη ηεο 

Δζλνινγίαο (π.ρ θηινινγηθά καζήκαηα, Παιαηνγξαθία, Ιζηνξία ηεο Σέρλεο θιπ) 

ή αθφκε απφ ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο θαη ηεο δηδαθηηθήο, κε δεδνκέλν φηη νη απφθνηηνη 

ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π., γηα ηελ πξφζιεςε 

εθπαηδεπηηθψλ (ΠΔ02 Φηιφινγνη), αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε ζπνπδψλ πνπ ζα 

επηιέμνπλ». 

Σν πξφγξακκα πξνζθέξεη ζπλνιηθά 23 ηίηινπο καζεκάησλ, δηδάζθνληαη απφ ην 

4
ν
 έσο θαη ην 8

ν
 εμάκελν ζπνπδψλ θαη ην ζχλνιν ησλ Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS) 

είλαη 36. Δλδεηθηηθφ ηεο αξηηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη φηη πιεξνθνξεί θαη γηα ην 

ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζηηο 312 . 

 
Πίλαθαο 26_5.1.18.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο Γ.Π.Θ. 

 

Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο Γ.Π.Θ.  (Κνκνηελή): 23 πξνζθεξόκελνη 

ηίηινη, 36 ECTS 

 

1ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Θέκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο (3 καζήκαηα) 

1  Δθαξκνγέο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε (Τ) 

2 Θέκαηα ςπρν-θνηλσληθήο αλάπηπμεο παηδηνχ θαη εθήβνπ (Τ.Δ.) 

3 Κνηλσληθή ςπρνινγία ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη δη-νκαδηθψλ ζρέζεσλ (Τ.Δ.) 

4 Αλζξσπνινγία ηεο εθπαίδεπζεο  (Τ.Δ.) 

5  Ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο (Τ.Δ) 

6 Δηζαγσγή ζηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε (Τ.Δ.) 

7 Αμηνιφγεζε: Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε  (Τ.Δ.) 

8 Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο (Τ.Δ.) 

9 Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε (Τ.Δ.) 

  2ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Θέκαηα κάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο (3 καζήκαηα) 

1  Θεσξία θαη κεζνδνινγία ηεο Ηζηνξίαο (Τ) 

2 

Ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Σέρλεο: Θέκαηα ζεσξίαο θαη δηδαθηηθήο   κεζνδνινγίαο 

(Τ.Δ.) 

3 

 Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Σέρλεο: Θέκαηα ζεσξίαο θαη δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο

  (Τ.Δ.) 

4 Καηαλάισζε, πιηθφο πνιηηηζκφο θαη κνπζεηαθή εθπαίδεπζε (Τ.Δ.) 

5 Κνηλσληθέο πξνζεγγίζεηο ηεο γιψζζαο θαη δίγισζζε εθπαίδεπζε (Τ.Δ.) 

6 Δθαξκνζκέλε κνπζεηνπαηδαγσγηθή  (Τ.Δ.) 

7 Γξακκαηηζκφο θαη ζρεδηαζκφο γισζζηθνχ καζήκαηνο  (Τ.Δ.) 

  3ε Θεκαηηθή πεξηνρή: Δηδηθή Γηδαθηηθή-Πξαθηηθή Άζθεζεσ (2 καζήκαηα) 

1  Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο (Τ) 

2  Ζ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κε ηε ρξήζε πεγψλ (Τ.Δ.) - Πξαθηηθή άζθεζε 

3 ρνιηθή παηδαγσγηθή (Τ.Δ.)-Πξαθηηθή άζθεζε 

4 

Διιεληθά θείκελα ηεο βπδαληηλήο θαη νζσκαληθήο επνρήο θαη 

ε δηδαθηηθή ηνπο αμηνπνίεζε (Τ.Δ.)-Πξαθηηθή άζθεζε 

5 Γηδαθηηθή ηεο ειιεληθήο σο κεηξηθήο (Τ.Δ.)-Πξαθηηθή άζθεζε 
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6 

Ζ δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γξακκαηείαο ζηε Γεπηεξνβάζκ

ηα Δθπαίδεπζε-δηδαθηηθέο αζθήζεηο  (Τ.Δ.)-Πξαθηηθή άζθεζε 

7 

Γηδαθηηθή θηινινγηθψλ καζεκάησλ: ε δηδαζθαιία ηεο 

Ν.Δ γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε-

δηδαθηηθέο αζθήζεηο  (Τ.Δ.)-Πξαθηηθή άζθεζε 

 

5.1.19.Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ Παλ/κίνπ Κξήηεο
89

 

(Ρέζπκλν).                             

 

Ζ Ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο  αλαθέξεη φηη «Ιδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηηο 

Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη 

απφ ηα δχν άιια Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, δίλνπλ ζε φζεο/νπο ην επηζπκνχλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε». 

Ζ Ηζηνζειίδα ζε εηδηθφ link 
90

, κε ηίηιν «Γηδαθηηθή άζθεζε», δίλεη αλαιπηηθά ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο  Γηδαθηηθήο 

Άζθεζεο. Σν Σκήκα έρεη νξγαλψζεη έλα δίθηπν ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ θαη  

θηινιφγσλ, νη νπνίνη δέρηεθαλ λα αλαιάβνπλ  ην ξφιν ηνπ κέληνξα γηα ηνπο 

αζθνχκελνπο θνηηεηέο, θαη, γεληθά, ππάξρεη πξφβιεςε γηα αμηνιφγεζε, απηναμηνιφγεζε 

θαη δηαδηθαζίεο αλαζηνραζκνχ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Δλδεηθηηθά: «Η πνξεία  ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο παξαθνινπζείηαη απφ ην Γηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν αζθείηαη θαη θπξίσο απφ ηνλ ζπλεξγαδφκελν θηιφινγν πνπ δξα σο 

κέληνξάο ηνπ/ηεο. Ο Γηεπζπληήο ζπκπιεξψλεη θχιιν/έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα ηνλ θάζε 

αζθνχκελν/ε. Ο θηιφινγνο-κέληνξαο θαηαζέηεη δχν εθζέζεηο ησλ ηζάξηζκσλ δηδαζθαιηψλ 

ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο.  Γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζή ηνπ/ηεο,  ν θνηηεηήο/ηξηα θαηαζέηεη ζηελ 

ππεχζπλε ηεο Γ.Α. θάθειν πιηθνχ (portfolio) ζην νπνίν πεξηιακβάλεη: εκεξνιφγην 

δξαζηεξηνηήησλ ζην ζρνιείν (ππνγξάθεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή ην θηιφινγν-

κέληνξα), ζπκπιεξσκέλα 10 θχιια παξαηήξεζεο ηζάξηζκσλ δηδαζθαιηψλ απφ ηνλ/ηελ 

θνηηεηή/ηξηα, 2 ζρέδηα καζήκαηνο γηα ηηο 2 δηδαζθαιίεο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο, 2 

αμηνινγήζεηο ησλ δηδαζθαιηψλ ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο απφ ην θηιφινγν- κέληνξα, 

απηναμηνιφγεζε θνηηεηή/ηξηαο, θχιιν αμηνιφγεζεο ηεο Γ.Α. απφ ηνλ/ηε θνηηεηή/ηξηα. ηνλ 

θάθειν αμηνινγνχληαη: ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ, ε ζπλέπεηα ζηελ ηήξεζή ηνπ, ε κνξθή 

ηνπ, ην βάζνο ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ θνηηεηή πάλσ ζηηο δηδαζθαιίεο ζηελ πνξεία ηνπ εμακήλνπ 

θαη ε πξνζπκία ηνπ ζηελ αλάιεςε δξάζεσλ ζην ζρνιείν. Η ηειηθή βαζκνινγία ηνπ/ηεο 

θνηηεηή/ήηξηαο ζηε Γ.Α. είλαη ε βαζκνινγία ηνπ θαθέινπ ηνπ
91

». 

Δθηφο απφ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα, νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κηα 

ζεηξά απφ καζήκαηα, ηα νπνία είλαη θαλεξφ φηη εκπίπηνπλ ζηηο ζεκαηηθέο ηνπ Ν. 

3848/10, ρσξίο, σζηφζν, ην Σκήκα λα νξγαλψλεη έλα δνκεκέλν πξφγξακκα 

πηζηνπνίεζεο, βαζηζκέλν πάλσ ζηνπο ηξεηο ζεκαηηθνχο άμνλεο.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ, 

πξνζθέξνληαη 26 ζρεηηθνί ηίηινη καζεκάησλ, ηα καζήκαηα παξέρνληαη απφ ην 3
ν
 έσο θαη 

ην 8
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ, θάζε κάζεκα ηζνδπλακεί κε 5 ECTS θαη  ε δηδαθηηθή άζθεζε 

κε 10 ECTS. Σν ειάρηζην ησλ ECTS, πνπ ζπγθεληξψλεη έλαο θνηηεηήο απφ ηα καζήκαηα 

πνπ είλαη ππνρξεσηηθά, είλαη 30.  
                                                           
89

 http://www.fks.uoc.gr (αλάθηεζε 9
νο

 2016). 
90

 http://www.fks.uoc.gr/greek/didaktiki.php  (αλάθηεζε 9
νο

 2016). 
91

 http://www.fks.uoc.gr/greek/didaktiki.php (αλάθηεζε 9
νο

 2016). 
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Δίλαη θαλεξφ φηη νη θνηηεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα επηιέμνπλ ηθαλφ αξηζκφ καζεκάησλ, ψζηε λα ζεκειηψζνπλ ηελ παηδαγσγηθή ηνπο  

θαηάξηηζε. 

 
Πίλαθαο 27_5.1.19.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ Παλ/κίνπ Κξήηεο. 

 

Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ Παλ/κίνπ Κξήηεο 

(Ρέζπκλν):  

23 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, min30 ECTS 

 

Τπνρξεσηηθά  

1 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο ή Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο 

2 Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία Η  

3 Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία ΗΗ  

4 Γηδαθηηθή κεζνδνινγία (γηα θνηηεηέο ηνπ [Β΄] έηνπο θαη εμήο) 

5 Πξαθηηθή άζθεζε 

 

Πξνζθεξόκελα καζήκαηα 

1 Θεσξίεο Παηδείαο 

2 Φηινζνθία ηεο Παηδείαο 

3 Δηδηθέο θνηλσληνινγίεο ηεο εθπαίδεπζεο 

4 Δηδηθέο Ηζηνξίεο ηεο εθπαίδεπζεο 

5 Θεσξίεο Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Αμηνιφγεζεο 

6 Θεκαηηθέο Θεσξίεο Φπρνινγίαο 

7 Κνηλσληθή Φπρνινγία 

8 Θεσξίεο Πξνζσπηθφηεηαο θαη Δαπηνχ 

9 Θεσξίεο Γεκηνπξγηθφηεηαο θαη Φαληαζίαο 

10 Φπραλαιπηηθή Θεσξία 

11 Γηδαθηηθέο επηκέξνπο καζεκάησλ 

12 ρνιηθή Παηδαγσγηθή 

13 Σερλνινγία θαη Γηδαζθαιία 

14 Γηα βίνπ εθπαίδεπζε – Δπηκφξθσζε 

15 Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή 

16 Δηδηθά Θέκαηα Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο 

17 Δηδηθά Θέκαηα Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο 

18 Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 

19 Πνιηηηζκφο θαη Δθπαίδεπζε 

20 χγθξηζε Δθπαηδεπηηθψλ πζηεκάησλ 

21 ρνιηθή Φπρνινγία 

 

 

5.1.20. Σκήκα Ιζηνξίαο Ινλίνπ Παλ/κίνπ
92

  

ηνλ Ο.. δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζην Π.Π.ΓΔ., σζηφζν ζην Πξφγξακκα 

πνπδψλ πξνβιέπνληαη δχν καζήκαηα Παηδαγσγηθψλ ππνρξεσηηθά θαη δχν επηιεγφκελα 

ππνρξεσηηθά, ηα νπνία δηδάζθνληαη απφ ην 3
ν
 έσο ην 8

ν
 εμάκελν ησλ ζπνπδψλ. Οη 

κνλάδεο ECTS θπκαίλνληαη απφ 10-20, αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπ θνηηεηή. 

                                                           
92 http://history.ionio.gr (αλάθηεζε 9
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ρεηηθά κε ηελ πξφβιεςε γηα δηδαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ, ζηελ παξνπζίαζε 

ηνπ καζήκαηνο «Γηδαθηηθή: ζεσξία θαη πξάμε ηεο Γηδαζθαιίαο» (Ο: 58), ζεκεηψλεηαη  

ε ζηφρεπζε ηνπ καζήκαηνο: «Κξηηηθή παξνπζίαζε βαζηθψλ ελλνηψλ απφ ην ρψξν ηεο 

Γηδαθηηθήο, φπσο αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ζθνπνί, ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο, νξγάλσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ζρέδην καζήκαηνο, καζεζηαθφ απνηέιεζκα, αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, δηδαθηηθφ πιηθφ (έληππν θαη ειεθηξνληθφ). Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα 

εθηηκήζνπλ ηηο παξακέηξνπο απηέο κέζα απφ: Ι. ηηο λέεο ηάζεηο ζηε δηδαθηηθή ηεο γιψζζαο 

θαη ηεο ηζηνξίαο ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 2. ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε νπνία νδεγεί ζηελ νξγάλσζε θαη 

δηεμαγσγή κηαο νινθιεξσκέλεο αιιά θαη θαηλνηφκνπ δηδαζθαιίαο». 

Πίλαθαο 28_5.1.20.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Ιζηνξίαο Ινλίνπ Παλ/κίνπ. 

 

Σκήκα Ιζηνξίαο Ινλίνπ Παλ/κίνπ (Κέξθπξα): 4 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, 10-20 

ECTS 

 

Τπνρξεσηηθά  

1 Παηδαγσγηθά Η 

2 Γηδαθηηθή: ζεσξία θαη πξάμε ηεο Γηδαζθαιίαο 

  Τπνρξεσηηθά Δπηινγήο  

1 Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο 

2 Παηδαγσγηθά ΗΗ 
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5.2. Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ Α.Δ.Ι. θαη Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα 

ησλ Μαζεκαηηθώλ θαηά ηηο αξρηθέο ζπνπδέο. 

 

5.2.1.Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Δ.Κ.Π.Α. 
93

   

 

ηελ ελφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο «Ιζηνξηθή ηαπηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο»  επηζεκαίλεηαη 

φηη αξρηθά (1837) ηα Μαζεκαηηθά, φπσο θαη φιεο νη θπζηθνκαζεκαηηθέο επηζηήκεο, ήηαλ 

«κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο» θαηά ηα γεξκαληθά πξφηππα νξγάλσζεο 

ησλ ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία δελ πξέπεη λα απνθφπηνληαη απφ ηελ αξρηθή ηνπο 

θηινζνθηθή κήηξα. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη «θχξηνο ζθνπφο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 

ήηαλ ε ζηειέρσζε ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο». 

Ζ αξρηθή απηή ηαπηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο είλαη αλαπφζπαζην κέξνο θαη ηεο 

ζχγρξνλεο ηαπηφηεηάο ηνπ, θαζψο ην Μαζεκαηηθφ ηκήκα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ιεγφκελεο 

θαζεγεηηθέο ζρνιέο θαη νη απφθνηηνί ηνπ ζηειερψλνπλ ηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζε, 

ζπκκεηέρνληαο ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Α..Δ.Π.. ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο 

δηαβάδνπκε φηη «ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 379/14.6.1989, ΦΔΚ 167/16.6.1989 

ην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ έρεη σο απνζηνιή ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο 

ζθέςεο, ηελ αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ζεσξεηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ εξκελεία 

πξαθηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο έξεπλαο». Δλδεηθηηθφ, επίζεο,  απηνχ ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη ην γεγνλφο φηη  ην ηκήκα έρεη νξγαλψζεη Γηαπαλεπηζηεκηαθφ-

Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ζέκα «Γηδαθηηθή θαη 

Μεζνδνινγία ησλ Μαζεκαηηθψλ», κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Σκεκάησλ «Φηινζνθίαο-

Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο» θαη «Μεζνδνινγίαο Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο 

Δπηζηήκεο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ησλ Σκεκάησλ «Δπηζηεκψλ Αγσγήο» θαη 

«Μαζεκαηηθψλ θαη ηαηηζηηθήο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. Γίλεηαη, κάιηζηα, 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο αλάγθεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο:  «Σν πξφγξακκα «απνβιέπεη ζηελ άξηηα πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ νη 

νπνίνη ζα ζηειερψζνπλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα ζθνπφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηά ζε βάζνο απφ 

φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ, θαη ζπγρξφλσο ηελ επηζηεκνληθή 

επάξθεηά ηνπο ζε ζέκαηα Θεσξεηηθψλ Μαζεκαηηθψλ, Ιζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο 

Μαζεκαηηθψλ, Παηδαγσγηθψλ θαη Φπρνινγίαο, ψζηε ε δηδαζθαιία λα είλαη νινθιεξσκέλε 

θαη απνηειεζκαηηθή. […]. Σν Π.Μ.. επηηειεί αθξηβψο απηφλ ηνλ ξφιν, απνδίδνληαο ζηε 

Μέζε Δθπαίδεπζε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ζηειερηαθφ δπλακηθφ, αλαβαζκίδνληαο ην 

ππάξρνλ θαη εθζπγρξνλίδνληαο ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ ζχκθσλα 

κε ηηο λεφηεξεο έξεπλεο ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ». 

ηελ ίδηα θηινζνθία θηλείηαη θαη ην  Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, ζην 

νπνίν  έρεη ζπκπεξηιεθζεί κηα νκάδα καζεκάησλ κε αλαγλσξηζηηθή θσδίθεπζε, ψζηε λα 

ηνπνζεηνχληαη  «ζηνλ Σνκέα Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ». Τπάξρεη πξφβιεςε , ψζηε 

«Πέξαλ ησλ δχν Καηεπζχλζεσλ νη θνηηεηέο  (λα) κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ επηπιένλ 

Δηδηθεχζεηο: (α) Δηδίθεπζε ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ,[…] νη νπνίεο ζα 

αλαγξάθνληαη ζην έληππν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ησλ θνηηεηψλ, εθ’ φζνλ βέβαηα απηνί 
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εθπιεξψζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αληηζηνίρσλ Δηδηθεχζεσλ. Η παξαθνινχζεζε θάπνηαο 

Δηδίθεπζεο είλαη πξναηξεηηθή […] Γηα ηελ απφθηεζε, (α) Δηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα εμεηαζζνχλ επηηπρψο ζε νθηψ (8) καζήκαηα 

ηεο Γέζκεο Γηδαθηηθήο. Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο δελ επηιέμεη ηελ 

εηδίθεπζε ζηε Γηδαθηηθή, είλαη ππνρξεσκέλνο «λα εμεηαζζεί επηηπρψο ζε ηνπιάρηζηνλ […] 

3 καζήκαηα απφ ηε Γέζκε Γηδαθηηθήο» (Ο..:150). Ζ ηδηαίηεξε κέξηκλα ηνπ Π.. γηα ηε 

δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ ππήξρε θαη παιαηφηεξα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ 

ζεκείσζε ηνπ Ο..: « Απφ ην Αθαδεκατθφ έηνο 2005-06 νη θνηηεηέο, πνπ επηζπκνχλ λα 

απνθηήζνπλ Δηδίθεπζε ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ νθείινπλ, πέξαλ ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα θαη αλαγξάθνληαη ακέζσο πξνεγνπκέλσο ζηελ 

πεξίπησζε (α), λα εμεηαζηνχλ…» (Ο..:152) 

Οη πξνζθεξφκελνη ηίηινη καζεκάησλ είλαη 23, δηδάζθνληαη απφ ην  1ν έσο ην 8
ν 

εμάκελν ησλ ζπνπδψλ, ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα γηα ηελ εηδίθεπζε ζηε δηδαθηηθή είλαη 

8, αλ θαη δελ γίλεηαη  ξεηή αλαθνξά ζην Ν.3848/10 θαη ζηελ Πηζηνπνίεζε ηεο 

Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο. Σα 8 απηά καζήκαηα ζπγθεληξψλνπλ 40 

ECTS. ε πεξίπησζε πνπ  θνηηεηήο δελ αθνινπζήζεη ηελ εηδίθεπζε ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, ζπγθεληξψλεη 15 ECTS. 
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Πίλαθαο 29_5.2.1.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ Δ.Κ.Π.Α. 

 

Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Δ.Κ.Π.Α. : 23 πξνζθεξόκελνη ηίηινη, 15-40 ECTS 

 

Οκάδα Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ (4Τ) 

1 Γηδαθηηθή Απεηξνζηηθνχ Λνγηζκνχ 

2  Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ Η (Τ) 

3 Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ηελ Αμηνπνίεζε Φεθηαθψλ Σερλνινγηψλ 

4 Γηδαθηηθή ηεο Γεσκεηξίαο 

5 Ηζηνξηθή Δμέιημε ηνπ Απεηξνζηηθνχ Λνγηζκνχ 

6 Σεθκεξίσζε ηεο Γηδαζθαιίαο ησλ Θεσξεηηθψλ Μαζεκαηηθψλ 

7 Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ ΗΗ 

8 Θέκαηα Γηδαθηηθήο θαη Μεζνδνινγίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ Η 

9 

Πξαθηηθή Άζθεζε: Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε ρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Τ) 

10 Δηδηθά Θέκαηα Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

11 

ηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ κε Δθαξκνγέο ζηε Γηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ 

12 Θέκαηα Γηδαθηηθήο θαη Μεζνδνινγίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ΗΗ 

13 Ζ Γηδαζθαιία κέζσ Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο-Μαζεκαηηθνπνίεζε 

 

Οκάδα Φηινζνθίαο θαη Ιζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ (2Τ) 

1 Αξραία Διιεληθά Μαζεκαηηθά - ηνηρεία Δπθιείδε 

2 Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ απφ ηελ Αξραηφηεηα έσο ηελ Αλαγέλλεζε 

3 Ηζηνξία Νεσηέξσλ Μαζεκαηηθψλ 

4 Δπηζηεκνινγία θαη Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ 

 

Οκάδα Παηδαγσγηθώλ – Φπρνινγίαο (2Τ) 

1 Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία-Δμειηθηηθή Φπρνινγία 

2 Φπρνινγία Μάζεζεο- Γλσζηηθή Φπρνινγία 

3 Θεσξίεο Μάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο (Τ) 

 

Διεύζεξα Μαζήκαηα 

1 Ηζηνξία Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

2 Ηζηνξία Άιγεβξαο, Γεσκεηξίαο 

3 Καζνιηθή Άιγεβξα 

 

5.2.2. Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Α.Π.Θ. 
94

    

 

Ο Ο.. ελεκεξψλεη ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ 

Πηζηνπνίεζε ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο φηη : «χκθσλα κε ηνλ λφκν 

3848/2010 (Σεχρνο Α, Αξ. Φχι. 71, άξζξν 2, παξ. 3) γηα ην πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθήο 

θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο ρξεηάδεηαη : Πηπρίν ηκήκαηνο Α.Δ.Ι., ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

νπνίνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξνο ηνχην αλαγθαία ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε 

θαη νη απφθνηηνη ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηελ 

πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Πξνυπφζεζε απνηειεί ε χπαξμε κέζα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο: 1. Θέκαηα εθπαίδεπζεο 
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θαη αγσγήο. 2. Θέκαηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. 3. Δηδηθή δηδαθηηθή θαη πξαθηηθή 

άζθεζε. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ αμηνινγείηαη ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο απφ ην ελ ιφγσ πηπρίν, 

εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι. θαη γλψκε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο (Ι.Δ.Π.)» (ζ. 77) 

ηε ζπλέρεηα ν Ο. (ζ. 90) αλαθέξεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζή ηνπ: 

«Μπνξνχλ λα απνθηήζνπλ βεβαίσζε παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο νη θνηηεηέο 

πνπ α) ζα παξαθνινπζήζνπλ θαη ζα εμεηαζηνχλ επηηπρψο ζε ηνπιάρηζηνλ έμη καζήκαηα ηεο 

Γέζκεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ, β) ζα θάλνπλ Πξαθηηθή Άζθεζε ζε ρνιηθή 

Μνλάδα γ) ζα έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηνπιάρηζηνλ 30 E.C.T.S.». ρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ γηα 

ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π., ν Ο.. (ζ. 91) πιεξνθνξεί ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο  φηη  «Πξνθεηκέλνπ ε ζρεηηθή βεβαίσζε λα απνηειέζεη έλα πηζηνπνηεηηθφ 

γηα ρξήζε ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Α..Δ.Π., ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα 

αμηνινγεζεί ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο. ηε ζπλέρεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο απφ ην ελ ιφγσ πηπρίν, ζα δεηεζεί ε έθδνζε 

δηαπηζησηηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε 

ηεο πγθιήηνπ ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι. θαη γλψκε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

(Ι.Δ.Π.)»  

 Ζ πξνζαξκνγή ηνπ Π.. ζηηο ηξεηο ζεκαηηθέο ηνπ  Ν.3848/10 δηαζθαιίδεη ζηνπο 

απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο ηελ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα. Οη πξνζθεξφκελνη 

απφ ην Σκήκα Φ.Π.Φ. ηίηινη , ζε ζπλδπαζκφ κε καζήκαηα ηα νπνία απηνηειψο παξέρεη 

ην Σκήκα, ζπγθξνηνχλ έλαλ θαηάινγν απφ 38 ηίηινπο ζρεηηθνχο κε ηελ Π.Γ.Δ., ρσξίο, 

φκσο, λα παξνπζηάδεηαη επαξθψο ην πξφγξακκα θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

πξαθηηθήο/δηδαθηηθήο  άζθεζεο. Σα ECTS ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν 

παξαηίζεηαη ζηνλ Ο.. (:90) είλαη 35. 

Πίλαθαο 30_5.2.2.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ  Α.Π.Θ. 

 

Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Α.Π.Θ.: πξνζθεξόκελνη ηίηινη 38, ECTS 35 

 

Γέζκε Μαζεκάησλ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 
ECTS 

 

Α. Οκάδα Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ (Σκήκα Μαζεκαηηθώλ 

Α.Π.Θ.) 
  

1 Μαζεκαηηθά Λνγηζκηθά θαη Γιψζζεο Αλαπαξάζηαζεο Γλψζεο 5 

2 ηνραζηηθέο Γηαδηθαζίεο κε Οινθιεξσκέλεο Γηαζπλδέζεηο θαη Θεσξία 

Μάζεζεο 

5 

3 Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ 5 

4 Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ 5 

5 Πξαθηηθή Άζθεζε 2 

 

Β. Οκάδα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο (Παηδαγσγηθό Σκήκα ηεο 

Φηινζνθηθήο ρνιήο Α.Π.Θ.) 
  

 

1. Θέκαηα εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο 
  

1 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή (κε αζθήζεηο) 6 

2 ρνιηθή Παηδαγσγηθή Η 5 

3 Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο (Κνηλσληθνπνίεζε – 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα) 

5 

4 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Έξεπλα 6 

5 Ζ πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή σο πεδίν ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο 6 

6 Φπρνινγία ηνπ Δθήβνπ 6 
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7 Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία 6 

8 Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο 6 

 

2. Θέκαηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο 
  

1 

Ζ ζρνιηθή ηάμε σο νκάδα ζπλνκειίθσλ θαη ε θνηλσληθνπαηδαγσγηθή 

εξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
6 

2 Δηδηθή Αγσγή θαη απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 6 

3 Γπζθνιίεο πξνζαξκνγήο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν 6 

4 πζηήκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ εηδηθή αγσγή 6 

5 Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία: αξρέο θαη εθαξκνγέο 6 

6 Κξηηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα 6 

7 ρνιηθή παηδαγσγηθή ΗΗ : Γηδαζθαιία θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 
6 

8 

Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε : δεηήκαηα νξγάλσζεο θαη 

ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
6 

9 

Ο ξφινο ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ζηε κάζεζε θαη εθπαίδεπζε ελειίθσλ : 

δεηήκαηα λνεκαηνδφηεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο αλζξψπηλεο 

εκπεηξίαο θαη ν ξφινο ηνπ θξηηηθνζηνραζηηθνχ εθπαηδεπηή 
6 

10 Ζ θξηηηθή θαη νηθνινγηθή-ζπζηεκηθή παηδαγσγηθή ηεο εηξήλεο 6 

11 

Παηδαγσγηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ 
6 

12 Δηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ εθπαίδεπζε 6 

13 

Παηδαγσγηθνί πξνβιεκαηηζκνί απφ ηελ εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε 
6 

 

Γ. Οκάδα Μαζεκάησλ Φπρνινγίαο (Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ.) 
  

1 Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία. Θεσξία θαη Δθαξκνγέο 5 

2 ρνιηθή Φπρνινγία 5 

3 Θέκαηα Παηδηθήο θαη Νεαληθήο Ζιηθίαο 5 

4 Πεηξακαηηθή ΗΗ 5 

5 Δμειηθηηθή Φπρνινγία Η 5 

6 Δμειηθηηθή Φπρνινγία ΗΗ 5 

7 Γλσζηηθή Φπρνινγία 5 

8 Δμειηθηηθή Φπρνινγία: Κνηλσληθνγλσζηηθή Αλάπηπμε 5 

9 πκβνιηθή Λνγηθή & Δπαγσγηθή θέςε   

10 Δθαξκνγέο ηεο Κξηηηθήο θέςεο 5 

11 Φπρνινγία ηεο θέςεο 5 

12 Φπρνινγία Κηλήηξσλ 5 

 

Δλδεηθηηθό Πξόγξακκα Π.Π.Γ.Δ. : 35 ECTS 
 

1 Μαζεκαηηθά Λνγηζκηθά θαη Γιψζζεο Αλαπαξάζηαζεο Γλψζεο 5 

2 Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ 5 

3 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 6 

4 Φπρνινγία ηνπ Δθήβνπ 6 

5 Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία 5 

6 Δηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ εθπαίδεπζε 6 

7 Πξαθηηθή Άζθεζε 2 
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5.2.3. Σκήκα Μαζεκαηηθώλ  Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ
95

  

 

Ο Ο.. (ζ. 7-8) αλαθέξεη φηη «ηε ζεκεξηλή επνρή, νη επθαηξίεο ησλ πηπρηνχρσλ 

καζεκαηηθψλ γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε δηεπξχλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Έηζη, 

έλαο Μαζεκαηηθφο, πέξαλ ηεο ζπλεζηζκέλεο απαζρφιεζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

κπνξεί ζήκεξα λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο …». Ζ αλαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή 

πξννπηηθή ησλ απνθνίησλ λα εξγαζηνχλ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε δελ ζπλνδεχεηαη απφ 

ηελ παξάζεζε ησλ πξνο ηνχην πξνυπνζέζεσλ. ηνλ Ο.. δελ γίλεηαη αλαθνξά ζην 

Π.Π.Γ.Δ., νχηε ζην Ν.3848/10.  

πγθεθξηκέλα, πξνζθέξνληαη 4 ηίηινη καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηα Παηδαγσγηθά 

απφ ην Σκήκα Φ.Π.Φ. θαη δελ γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά γηα δηδαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιείν 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο. ηελ ελφηεηα ηνπ Ο.. πνπ αθνξά ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ 

θνηηεηψλ, επίζεο, δελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά γηα πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιείν. «Η 

Πξαθηηθή Άζθεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 5ν ή 6ν εμάκελν κεηά απφ αίηεζή ηνπ 

θνηηεηή ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, ην νπνίν ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ηελ επζχλε 

ζπληνληζκνχ θαη επηινγήο ησλ εηαηξεηψλ/νξγαληζκψλ, φζν θαη ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή» (Ο..:61). Δπίζεο, εληνπίζηεθε ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ε 

δηεπθξίληζε: «O βαζκφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο κεηξά ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Πηπρίνπ, 

αιιά δελ επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε 

ηνπ πηπρίνπ» (Ο..: 38). 

Σν κέγηζην ησλ ECTS πνπ έλαο θνηηεηήο κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη είλαη 23, φια 

απφ επηιεγφκελα καζήκαηα, θαζψο θαλέλα κάζεκα Π.Γ.Δ. δελ είλαη ππνρξεσηηθφ. 

 Σν ηκήκα πξνζθέξεη Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Δηδίθεπζεο κε ηίηιν 

«Μαζεκαηηθά γηα ηελ Δθπαίδεπζε» (Ο:99). 

 

Πίλαθαο 31_5.2.3.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ  Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ. 

 

Σκήκα Μαζεκαηηθώλ  Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ: πξνζθεξόκελνη ηίηινη 4, 

0-23 ECTS ECTS 

1 Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο  6 

2 Θεσξίεο Κνηλσληθνπνίεζεο  6 

3 Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΗΗ: Παηδηθή ειηθία θαη εθεβεία 6 

4 Πξαθηηθή άζθεζε(; ) (5) 

 

5.2.4. Σκήκα Μαζεκαηηθψλ Παλ/κίνπ Παηξψλ
96

  

 

ην Σκήκα ππάξρεη  «Σνκέαο παηδαγσγηθήο, θηινζνθίαο θαη ηζηνξίαο 

Μαζεκαηηθψλ» (Ο..:9). ην πξνπηπρηαθφ Π.. «πξνβιέπεηαη φηη ε απνλνκή ηνπ πηπρίνπ 

γίλεηαη κε ηελ επηινγή κίαο εθ ησλ πέληε (5) πξνζθεξνκέλσλ επηζηεκνληθψλ θαηεπζχλζεσλ 

(εμεηδηθεχζεσλ)» (Ο..:20). ηε Γεληθή Καηεχζπλζε δηδάζθνληαη θαη ηα Παηδαγσγηθά, κε 

                                                           
95 http://www.math.uoi.gr  (αλάθηεζε 9

νο
 2016). 

96
 http://www.math.upatras.gr  (αλάθηεζε 9

νο
 2016). 

http://www.math.uoi.gr/
http://www.math.upatras.gr/
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ηνλ εμήο πεξηνξηζκφ: «Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηα δέθα επηά (17) 

καζήκαηα επηινγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο (i) ην πνιχ πέληε (5) καζήκαηα 

παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα» (Ο..:42). 

Αζάθεηα δεκηνπξγεί ε παξαθάησ επηζήκαλζε: «Σν Σκήκα ρνξεγεί εληαίν ηίηιν 

ζπνπδψλ θαη ζπλεπψο φινη νη θνηηεηέο νθείινπλ λα απνθηήζνπλ έλαλ ειάρηζην ππξήλα 

γλψζεσλ θη έλα ζνβαξφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζε φιεο ηηο κείδνλεο γλσζηηθέο πεξηνρέο ησλ 

καζεκαηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) πξψησλ θνηλψλ εμακήλσλ, φπνπ 

δηδάζθνληαη απνθιεηζηηθά καζήκαηα θνξκνχ. Σα καζήκαηα θνξκνχ θαιχπηνπλ εμ’ 

νινθιήξνπ θαη ην 5ν εμάκελν, αιιά θαη κέξνο ηνπ 4νπ θαη 6νπ εμακήλνπ. Παξάιιεια, ζην 

4ν εμάκελν μεθηλά θαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ επηινγήο  […]» (Ο..: 20), θαζψο 

δελ γίλεηαη ζαθέο αλ νη θνηηεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηα καζήκαηα Παηδαγσγηθψλ θαη αλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ Καηεχζπλζε, απνθηνχλ φινη νη 

απφθνηηνη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π. θαηέρνληαο Π.Γ.Δ. 

ηνλ Ο..  θαη ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο δελ γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζην 

Π.Π.Γ.Δ. θαη ζην Ν.3848/10. Σα πξνζθεξφκελα καζήκαηα, ηα νπνία εληνπίζηεθαλ ζηνλ 

Ο.. δελ παξνπζηάδνληαη αξζξσκέλα βάζεη ησλ ηξηψλ ζεκαηηθψλ ηνπ Ν.3848/10 θαη δελ 

είλαη ζαθέο αλ πξαγκαηνπνηείηαη δηδαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιείν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο. 

Καλέλα απφ ηα καζήκαηα Παηδαγσγηθψλ θαη Γηδαθηηθήο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ. Ο 

κέγηζηνο αξηζκφο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη έλαο θνηηεηήο 

επηιέγνληαο καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ Π.Γ.Δ. είλαη 30. 

Πίλαθαο 32_5.2.4.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ Παλ/κίνπ Παηξώλ. 

 

Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Παλ/κίνπ Παηξώλ : πξνζθεξόκελνη ηίηινη 5, 

0-30 ECTS ECTS 

 

Γεληθή Καηεύζπλζε/Δπηινγήο 

 1 Δπθιείδεηα Γεσκεηξία θαη ε Γηδαζθαιία ηεο 6 

2 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε 6 

3 Φπζηθέο Γιψζζεο θαη Μαζεκαηηθφο Λφγνο  6 

4 Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο & Γηακφξθσζε Μαζεκαηηθψλ Δλλνηψλ 6 

5 Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ 6 

 

5.2.5. Σκήκα Μαζεκαηηθψλ Παλ/κίνπ Αηγαίνπ
97

 ( άκνο)     

 

ηνλ Ο.. (:30) αλαθέξεηαη δηαθξηηή νκάδα καζεκάησλ δηδαθηηθήο, θαη‟ 

επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ, απφ ην 5
ν
 έσο θαη ην 7

ν
 εμάκελν. Σν ζχλνιν ησλ καζεκάησλ 

απηήο ηεο νκάδαο είλαη 5 θαη θάζε έλα ηζνδπλακεί κε 6 ECTS. ηελ αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ αλαθέξεηαη: «θνπφο ηνπ καζήκαηνο 

είλαη νη θνηηεηέο/ηξηεο λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ην ζχγρξνλν ηξφπν πξνζέγγηζεο 

ησλ θαηλνκέλσλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

εθπαίδεπζεο κε έκθαζε ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. […] Να κάζνπλ ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε -κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ηε δπζιεμία» (Ο..: 54). 

Ζ νκάδα απηή ησλ 5 καζεκάησλ, φπσο θαη ε Ηζηνξία ηεο Μαζεκαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Ο..:61), απφ ηελ νκάδα καζεκάησλ πνπ αθνξά ζηελ Ηζηνξία ησλ 

                                                           
97

 http://www.math.aegean.gr  (αλάθηεζε 9
νο

 2016). 

http://www.math.aegean.gr/
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Μαζεκαηηθψλ,  ζηνρεχνπλ ζηελ ζχλδεζε ησλ ζπνπδψλ κε ηελ επαγγεικαηηθή πξννπηηθή 

ησλ απνθνίησλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. ην κάζεκα « Μαζεκαηηθά γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε» (Ο..:58), ζεκεηψλεηαη: «θνπνί δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ. Γηδαθηηθνί 

ηφρνη – Σαμηλνκίεο θαηά Bloom, θαηά Gras, θαηά Wood, θαηά Wilson. Γηδαθηηθέο 

Αζθήζεηο θαη Αμηνιφγεζε Μαζεηή. Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο. Μνξθέο Γηδαζθαιίαο. Πνξεία 

Γηδαζθαιίαο (Herbart, Whitehead, ηξηκεξήο πνξεία, Morrison). Γηδαθηηθά Μνληέια 

(Grasser, Βξεηαληθφ, Ακεξηθάληθν, Gagne)». 

Γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε πξνβιέπεηαη : «Οη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε κέζσ ηεο Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο ζε 

καζεηέο ησλ Γπκλαζίσλ ηνπ Ννκνχ άκνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη καζήκαηα 

Μαζεκαηηθψλ, θαζψο θαη καζήκαηα Δηζαγσγήο ζηελ Πιεξνθνξηθή. Ο ηξφπνο επηινγήο 

ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε γίλεηαη κε βάζε ηηο επηδφζεηο ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηα καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία (Γηδαθηηθή ηεο 

Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο, Ιζηνξία ηεο Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Γηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, Μαζεκαηηθά γηα ηελ Δθπαίδεπζε, Ιζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ, Δηζαγσγή 

ζηελ Πιεξνθνξηθή, Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε, Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ), ζηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ επηηπρεκέλσλ καζεκάησλ θαζψο θαη ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο» (Ο..:66). 

Γελ αλαθέξεηαη ξεηά νχηε ζηνλ Ο.. νχηε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο ε 

Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα, σζηφζν ν θνηηεηήο, κε ηηο θαηάιιειεο επηινγέο, 

κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη έσο 35 ECTS. 

 
Πίλαθαο 33_5.2.5.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ Παλ/κίνπ Αηγαίνπ. 

 

Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Παλ/κίνπ Αηγαίνπ ( άκνο) :  

πξνζθεξόκελνη ηίηινη 7, 0-35 ECTS 

 

 

Καη΄ επηινγήλ ππνρξεσηηθά  ECTS 

1 Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ 6 

2 Γηδαθηηθή ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο 6 

3 Μαζεκαηηθά γηα ηελ Δθπαίδεπζε 6 

4 Ηζηνξία ηεο Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο 6 

5 Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε 6 

6 Θεσξία θαη Πξάμε ζηελ Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ 6 

7 Πξαθηηθή άζθεζε 6 

 

 

5.2.6. Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Παλ/κίνπ Κξήηεο
98

  

 

Σα «Πεξηερφκελα» ηνπ Ο.. παξαπέκπνπλ αλαθνξηθά κε  ην Π.Π.Γ.Δ. ζηε ζειίδα 

5. Χζηφζν, ζηε ζειίδα 5 ππάξρεη απιψο ε ζεκείσζε φηη «Θα ζπκπιεξσζεί αξγφηεξα». 

ηνλ θαηάινγν ησλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο ππάξρεη ε 3.2  ππννκάδα καζεκάησλ, 

ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη  «Γηδαθηηθή Η θαη ΗΗ»  ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ε  

«Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ», σο καζήκαηα επηινγήο, ηα 

νπνία ηζνδπλακνχλ κε 6 ECTS ην θαζέλα (Ο..:12). 
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ε δχν άιια ζεκεία ηνπ Ο..  αλαθέξεηαη ε θαηεγνξία « Μαζήκαηα επηιεγκέλα 

απφ ηε ρνιή Θεηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ 

Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο», ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηίηινη  

«Παηδαγσγηθή Θεσξία», «Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο», «Ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθέο 

πξνζεγγίζεηο», «Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία θαη Μάζεζε», «Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία» θαη  

«Μάζεζε θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ» (Ο..:19,30). Χζηφζν, νη ηίηινη απηνί δελ 

θέξνπλ θσδηθφ γηα λα δεισζνχλ θαη δελ είλαη επηιεγκέλνη κε θίηξηλν ρξψκα, φπσο νη 

αλσηέξσ ηξεηο ηίηινη ηεο ππννκάδαο 3.2. Πξνθαλψο, είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Σκήκαηνο 

λα ηνπο ελεξγνπνηήζεη, ψζηε λα ζεκειηψλεηαη πιεξέζηεξα ε Π.Γ.Δ. ησλ απνθνίησλ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

ρεηηθά κε ηελ δηδαθηηθή άζθεζε ν Ο.. αλαθέξεη φηη «Η Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε 

Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη κάζεκα κε θσδηθφ ΜΔΜ 323, θαη πξνζκεηξάηαη 

θαλνληθά ζηε δήισζε ησλ καζεκάησλ» (Ο: 4). 

Δπνκέλσο, ην κέγηζην ησλ ECTS γηα ηελ Πηζηνπνίεζε ηεο Π.Γ.Δ. είλαη 18. 

 

Πίλαθαο 34_5.2.6.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ Παλ/κίνπ Κξήηεο. 

 

Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Παλ/κίνπ Κξήηεο: πξνζθεξόκελνη ηίηινη 3, 

ECTS 18 ECTS  

 

Δπηινγήο    

1 Γηδαθηηθή Mαζεκαηηθψλ Η 6 

2 Γηδαθηηθή Mαζεκαηηθψλ ΗΗ 6 

3 Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ 6 
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5.2.7. ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ Δ.Μ.Π.
99

     

ηνλ Ο.. (ζ. 10) ππάξρεη κέξηκλα λα ελεκεξσζνχλ νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο γηα 

ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ θαη, ζπγθεθξηκέλα, γηα ην δηθαίσκα λα 

δηνξίδνληαη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: «Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ δηπισκαηνχρσλ 

πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζην Π.Γ.199/2007(Φ.Δ.Κ.226/14-9-2007).Η δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ησλ δηπισκαηνχρσλ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Α..Δ.Π. γηα πξφζιεςε 

δηδαζθφλησλ Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηνρπξψλεηαη κε ην Ν.3687 («Θέκαηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

Κεθάιαην Α’ Θέκαηα Πξνζσπηθνχ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(ΦΔΚ 159/1-8-2008, η. Α’)». Δπίζεο δηαβάδνπκε: «Με βάζε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο δηπισκαηνχρνπο καο, φπνπ θαηαγξάθεηαη φηη 

κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο θαζεγεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ςεθίζηεθε ν Νφκνο 

3687/2008, δειαδή ζπκπιεξψζεθε ν λφκνο ηνπ 1985, πνπ πξνθαλψο δελ κπνξνχζε λα 

πεξηιακβάλεη ηε .Δ.Μ.Φ.Δ. αθνχ ε ρνιή ηδξχζεθε ην 1999, ψζηε νη δηπισκαηνχρνη καο 

λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηνλ Α..Δ.Π. Δθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

ηελ Ηζηνζειίδα ηεο ρνιήο δηαβάδνπκε : «Πξνζθέξνληαη, […] θαη’ επηινγήλ 

καζήκαηα ζηα Παηδαγσγηθά θαη ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηε Γηδαθηηθή ηεο 

Φπζηθήο, γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ρψξν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο». ην 5
ν
 εμάκελν πξνζθέξνληαη σο κάζεκα επηινγήο νη «Αξρέο 

Παηδαγσγηθήο», γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πεξηγξαθή, νχηε αλαθέξεηαη ν δηδάζθσλ. 

Δπίζεο, πξνζθέξεηαη θαη έλα ηξίην ζρεηηθφ κάζεκα, «Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε». Σα καζήκαηα δηδάζθνληαη απφ ην 5
ν
 έσο θαη ην 8

ν
 εμάκελν ησλ ζπνπδψλ. 

Γελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ECTS ησλ καζεκάησλ, φπσο, επίζεο,  

δελ εληνπίζηεθε ζηνλ Ο.. αλαθνξά ζε Γηδαθηηθή άζθεζε.(ε επηθνηλσλία κέζσ mail κε 

δηδάζθνληα ηεο ρνιήο, πιεξνθνξεζήθακε φηη δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα ν 

αξηζκφο ησλ ECTS ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ). 

 

Πίλαθαο 35_5.2.7.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ  Δ.Μ.Π. 

 

ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ  Δ.Μ.Π..: πξνζθεξόκελνη 

ηίηινη 3, ECTS : δελ αλαθέξεηαη ECTS  

 

Δπηινγήο   

1 Αξρέο Παηδαγσγηθήο  ; 

2 Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε  ; 

3 Αξρέο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο – Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ  ; 
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 5.3. Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ Α.Δ.Ι. θαη Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα 

ησλ θαζεγεηώλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ηηο αξρηθέο ζπνπδέο.  

 ηνπο  ΠΔ04 αλήθνπλ νη Φπζηθνί ΠΔ04.01, Υεκηθνί ΠΔ04.02, Βηνιφγνη 

ΠΔ04.04, Γεσιφγνη/Γεσγξάθνη ΠΔ04.05.  

5.3.1.Σκήκα Φπζηθήο Δ.Κ.Π.Α. 
100

  

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. εληνπίζηεθε έλα κάζεκα 

Γηδαθηηθήο, σο κάζεκα Διεχζεξεο Δπηινγήο, πξνζθεξφκελν απφ ην Π.Σ.Γ.Δ.. Ο ηίηινο 

ηνπ καζήκαηνο είλαη «Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο Φπζηθήο» θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

παξαηήξεζε φηη «Μαζήκαηα πνπ δελ ζα δηδαρζνχλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο 2014-2015 : 

ΙΦΦΔ Ι  θαη ΜΔΘΟΓΟΙ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΦΤΙΚΗ» (ηειεπηαία αλάθηεζε 23/9/2016). 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πξνβιέπεη Γηδαθηηθή/Πξαθηηθή άζθεζε 

ζε ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο, ζην 7
ν
 εμάκελν ησλ ζπνπδψλ. Οη πηζησηηθέο κνλάδεο 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη 4. Ζ ζηνρνζεζία θαη νη  δηαδηθαζίεο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά:  

«Οη βαζηθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο «Πξαθηηθή Άζθεζε ζε ρνιηθή κνλάδα» είλαη: 

• ε εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηνλ κειινληηθφ επαγγεικαηηθφ ηνπ ρψξν θαη ην έξγν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

• ε βαζκηαία θαη ζπζηεκαηηθή εηζαγσγή ηνπ θνηηεηή ζηελ άζθεζε θαζεκεξηλψλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε δηεμαγσγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δηδαθηηθήο ‐ καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 

• ε θαιιηέξγεηα θαη ε βαζκηαία αλάπηπμε ηθαλνηήησλ παξαηήξεζεο, θαηαλφεζεο, 

εξκελείαο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. 

Σν κάζεκα ζπληειείηαη ζε 2 θάζεηο: 

Α’ Φάζε, ελαιιάμ Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο θαη παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ ζε 

Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ηεο πφιεο: 

ην Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο: Αλάιπζε Φχιινπ Παξαηήξεζεο θαη Φχιινπ 

Αμηνιφγεζεο δηδαζθαιηψλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο, Κξηηηθή αλάιπζε δηδαζθαιηψλ 

καζεκάησλ ηεο Φπζηθήο, ζηεξηδφκελνη ζε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο. 

ε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ηεο πφιεο: Παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Φπζηθήο, Παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηδαζθαιίεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο θαη πδήηεζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

ηνπο 

Β’ Φάζε: ρεδίαζε θαη πινπνίεζε δηδαζθαιίαο καζήκαηνο Φπζηθήο, απφ ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ, ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο. Δπηινγή κέζσλ 

θαη αλάπηπμε πιηθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο. χλζεζε Φχιινπ εξγαζίαο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Γηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο. Απην- θαη εηεξν- αμηνιφγεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ δηδαζθαιίεο 

έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο πάλσ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο κηαο δηδαζθαιίαο». 

Γελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ. θαη ην Ν.3848/10. Σν ζχλνιν ησλ ECTS 

είλαη 9. 
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Πίλαθαο 36_5.3.1.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φπζηθήο Δ.Κ.Π.Α. 

 

Σκήκα Φπζηθήο ΔΚΠΑ : πξνζθεξόκελνη ηίηινη 2, ECTS 9 ECTS 

 

Δπηινγήο   

1 Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Φπζηθήο  5 

2 Πξαθηηθή άζθεζε 4 

 

 

5.3.2.Σκήκα Φπζηθήο Α.Π.Θ.
101

  

  

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο ζεκεηψλεηαη φηη ην κάζεκα «Δηζαγσγή ζηε 

Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο  δελ ζα δηδαρηεί θαηά ην Αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017» (αλάθηεζε: 

23/9/2016). Σν κάζεκα είλαη επηινγήο θαη ηζνδπλακεί κε 5 ECTS. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

δίλνληαη γη‟ απηφ είλαη: «θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη νη θνηηεηέο λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ηεο Γηδαθηηθήο (κνληέια 

δηδαζθαιίαο, ηδέεο καζεηψλ, θιπ). […]Οη θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ έλα ζέκα Φπζηθήο θαη 

επηιέγνπλ ζπλνδεπηηθφ πιηθφ πξνζνκνηψζεσλ ην νπνίν εληάζζνπλ ζ' έλα ππνζεηηθφ 

κάζεκα κε βάζε ην καζεζηαθφ κνληέιν, θάλνπλ κλεία ζηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ, νξηνζεηνχλ 

ζηφρνπο, θαη πεξηγξάθνπλ έλα πιήξεο δηδαθηηθφ ζελάξην πνπ πεξηιακβάλεη Φχιιν 

Δξγαζίαο καζεηψλ, ηξφπνπο αμηνιφγεζεο καζεηψλ θαη ηέινο παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο».  

 ην «Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο ηεο Φπζηθήο» (7
ν
 εμάκελν) επηδηψθεηαη ε ζχλδεζε 

ηεο Φπζηθήο κε ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ.. Σν κάζεκα δίλεη 4 ECTS. 

ε φ,ηη αθνξά ζηηο Σ.Π.Δ. πξνζθέξεηαη θαη ην κάζεκα «Δξγαζηήξην εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο» γηα ην νπνίν ζεκεηψλεηαη: «θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη νη θνηηεηέο λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλάπηπμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ έληαμεο θαη 

ρξήζεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο (πεηξάκαηα ζπγρξνληθήο θαηαγξαθήο, video-

κεηξήζεηο, αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη δηεξγαζίεο κνληεινπνίεζεο)». 

ε φ,ηη αθνξά ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ζεκεηψλεηαη: «Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο 

Φπζηθήο δχλαληαη λα αζθεζνχλ ζηνπο εμήο ηνκείο: - ρνιεία Β/κηαο ή Α/κηαο εθπαίδεπζεο 

θαη εηδηθά ζρνιεία εθφζνλ δηδάζθεηαη ε Φπζηθή». Ζ πξαθηηθή άζθεζε δίλεη 4 ECTS. 

Γελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ. θαη ζην Ν.3848/10. Σα ζρεηηθά κε ηα 

Παηδαγσγηθά θαη ηε Γηδαθηηθή καζήκαηα είλαη Δπηινγήο θαη δηδάζθνληαη απφ ην 6
ν
 έσο 

θαη ην 8
ν
 εμάκελν ησλ ζπνπδψλ. Σα ECTS ζπλνιηθά είλαη 17.  

 

Πίλαθαο 37_5.3.2.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φπζηθήο Α.Π.Θ. 

 

 

Σκήκα Φπζηθήο Α.Π.Θ.: πξνζθεξόκελνη ηίηινη 4, ECTS 17 ECTS 

 

Δπηινγήο 

 1 Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο 5 

2 Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο ηεο Φπζηθήο 4 

3 Πξαθηηθή άζθεζε 4 

4 Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο  4 
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5.3.3.Σκήκα Φπζηθήο Παλ/κίνπ Παηξώλ 
102

   

 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ πξνζθέξνληαη δχν (2) καζήκαηα  Δπηινγήο ζρεηηθά κε 

ηα Παηδαγσγηθά θαη Πξαθηηθή άζθεζε. Οη πηζησηηθέο κνλάδεο θάζε καζήκαηνο είλαη 5. 

Ο Ο.. ( 2016-17,ζ. 84) αλαθέξεη  φηη «ηα πιαίζηα ησλ Δξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ θαη ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ,  ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο Φπζηθήο απνθάζηζε ηε ζεζκνζέηεζε ηξίκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηειεηφθνηησλ 

ηνπ Σκήκαηνο». ε αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, κεηαμχ ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ, αλαθέξνληαη  ζρνιεία 

ηεο Αραΐαο θαη ηεο Αηησιναθαξλαλίαο.  

ηνλ Ο.. δελ εληνπίζηεθε θακία πξφζζεηε πιεξνθνξία γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πινπνηείηαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε. Δπηζεκαίλεηαη, κάιηζηα, φηη ε Πξαθηηθή 

Άζθεζε δελ δίλεη ECTS, νχηε βαζκνινγείηαη.  

 
Πίλαθαο 38_5.3.3.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φπζηθήο Παλ/κίνπ Παηξώλ. 

 

Σκήκα Φπζηθήο Παλ/κίνπ Παηξώλ : πξνζθεξόκελνη ηίηινη 3, 

ECTS 10 ECTS 

 

Δπηινγήο 

 1 ρνιηθή πκβνπιεπηηθή 5 

2 Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο 5 

3 Πξαθηηθή άζθεζε  0 

 

5.3.4. Σκήκα Φπζηθήο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ
103

 

 

Ο Ο..(ζ. 5)  ηνπ Σκήκαηνο  αλαθέξεη φηη «θνπφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη αθελφο, ε 

παξνρή πνηνηηθήο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ζην 

αληηθείκελν ηεο Φπζηθήο αιιά θαη ζε ζπλαθή αληηθείκελα , φπσο ηα Μαζεκαηηθά, ε 

Υεκεία, ε Πιεξνθνξηθή θαη ηα Παηδαγσγηθά, θαη αθεηέξνπ ε παξαγσγή πξσηφηππεο 

πςεινχ επηπέδνπ έξεπλαο». 

ρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο 

ζεκεηψλεηαη φηη «Η Μέζε Δθπαίδεπζε ζπλερίδεη λα απνξξνθά έλα κεγάιν κέξνο απφ ηνπο 

πηπρηνχρνπο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο. Σν ιεηηνχξγεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εθηφο απφ ηελ 

αθνζίσζε ηελ νπνία απαηηεί, γηα λα ζηεθζεί απφ επηηπρία, απαηηεί θπξίσο γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο. Ο θαζεγεηήο 

ηεο Φπζηθήο έρεη ηε κεγάιε επζχλε λα δηδάμεη ηε κεζνδνινγία ηεο Φπζηθήο Δπηζηήκεο θαη 

φρη κφλν λα κεηαθέξεη θάπνηεο γλψζεηο Φπζηθήο». (Ο..: 16) Χζηφζν, δελ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ Παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα ζην ζεκείν απηφ.  

Δπίζεο, ζηελ παξνπζίαζε ηεο Αίζνπζαο Δπίδεημεο Πεηξακάησλ θαη ζηε ζεκαζία 

ηεο, επηζεκαίλεηαη φηη «βνεζά λα θαηαζηεί ειθπζηηθή ε Φπζηθή ζηνπο καζεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο». Πξνβιέπεηαη , κάιηζηα, ε δπλαηφηεηα λα επηζθεθηνχλ ηελ  

αίζνπζα καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ζρεηηθέο 

παξνπζηάζεηο (Ο..: 37). 
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ην ζρεηηθφ κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε θεθάιαην ηνπ  Ο..  δελ γίλεηαη αλαθνξά 

γηα πξαθηηθή ή δηδαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε 

δελ βαζκνινγείηαη. Πηζηψλεηαη κε 3  ECTS, ηα νπνία δελ πξνζκεηξψληαη ζην Πηπρίν. 

(Ο..: 43). 

Σα ζρεηηθά κε ηα Παηδαγσγηθά καζήκαηα είλαη 5, φια επηινγήο θαη πξνζθέξνληαη 

απφ ην Π.Σ.Γ.Δ.. Αλ επηιεγνχλ φια απφ έλαλ θνηηεηή, ηα ECTS πνπ ζπγθεληξψλεη είλαη 

16.  

ηελ Ηζηνζειίδα θαη ζηνλ Ο δελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ., νχηε ζην 

Ν.3848/10. 

Πίλαθαο 39_5.3.4.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φπζηθήο Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ. 

 

Σκήκα Φπζηθήο Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ: πξνζθεξόκελνη ηίηινη 6, ECTS 

16 ECTS 

 

Δπηινγήο   

1 Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο 3 

2 χγρξνλεο ηάζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο 3 

3 Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε 3 

4 Γηδαθηηθή κεζνδνινγία 3 

5 Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε 4 

6 Πξαθηηθή άζθεζε 3 

 

5.3.5. Σκήκα Φπζηθήο Παλ/κίνπ Κξήηεο
104

  

 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο δηαβάδνπκε φηη νη απφθνηηνη  «πέξα απφ ηηο 

πξνθαλείο παξαδνζηαθέο θαηεπζχλζεηο δηδαζθαιίαο ζηε κέζε εθπαίδεπζε θαη ηεο 

εξεπλεηηθήο ζηαδηνδξνκίαο […]»  ζα έρνπλ πνιιέο επαγγεικαηηθέο επηινγέο. 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία φζσλ απνθνίησλ πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Ο.. (ηνπ 2011) ηα καζήκαηα  Δπηινγήο 

«Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο Η θαη ΗΗ», θάζε έλα απφ ηα νπνία ηζνδπλακεί κε 6 ECTS. Δπίζεο, 

πξνβιέπεηαη  Πξαθηηθή άζθεζε, ε νπνία ηζνδπλακεί κε  6 ECTS. Ο  Ο.. (ζ. 98) 

αλαθέξεη:  «Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζε φζνπο θνηηεηέο ελδηαθέξνληαη µεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπο λα δηδάμνπλ σο θαζεγεηέο/ηξηεο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε. Κχξηνο ζηφρνο 

ηνπ µαζήµαηνο είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο µε ηε δηδαθηηθή θαη ηε δηδαζθαιία ηεο 

Φπζηθήο ζηελ πξάμε, θαζψο θαη λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο λννηξνπίαο δαζθάινπ-

εξεπλεηή. Δηδηθφηεξα, µέζα απφ απηφ ην µάζεµα δίλεηαη ε επθαηξία λα παξαθνινπζήζεη 

θαη λα αμηνινγήζεη ν θνηηεηήο δηδαζθαιίεο ηεο Φπζηθήο ζην γπκλάζην θαη ζην ιχθεην, λα 

αλαδεηήζεη πεγέο γλψζεο πέξα απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν, λα εμνηθεησζεί µε ηελ επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία ζηε δηδαθηηθή θαη ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο Φπζηθήο θαη, ηέινο, λα ζρεδηάζεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε δηθή ηνπ δηδαζθαιία ζε 

µηα ηάμε γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ». 

Καηά ηελ θξίζε καο, εληζρχνπλ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηα «Δλλνηνηξηβεία 

Φπζηθήο Η», θαζψο, ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο,  ζηφρνο ηνπο είλαη λα  

ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ απνθνίησλ λα επηθνηλσλήζνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο εθιατθεχνληαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο αλαινγίεο (Ο..: 27). Σν κάζεκα είλαη 
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θαη απηφ επηινγήο θαη πηζηψλεηαη κε 6 ECTS. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, θαηά ηελ άπνςή 

καο, ιεηηνπξγνχλ θαη ηα καζήκαηα «Γηδαθηηθή Δξγαζηεξίσλ Φπζηθήο Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ» (3 

ECTS). 

Χζηφζν ηα καζήκαηα απηά ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ Ο.. ηνπ 2011, δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ζηνλ θαηάινγν ησλ καζεκάησλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2016-

17. Με βάζε ηνλ θαηάινγν απηφλ Τπνρξεσηηθφ κάζεκα είλαη ε «Γηδαθηηθή ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ» θαη σο  Δπηινγήο πξνζθέξνληαη 4 καζήκαηα. Σν ζχλνιν ησλ 

ECTS πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη έλαο θνηηεηήο είλαη 21 έσο 36 , εάλ ζπκπεξηιεθζεί 

θαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε (6 ECTS), γηα ηελ νπνία ε ηζηνζειίδα  ηνπ ηκήκαηνο δελ θάλεη 

αλαθνξά γηα δηδαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο. 

Οχηε ζηελ ηζηνζειίδα, νχηε ζηνλ Ο.. γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ. θαη 

ζην Ν.3848/10.  

  

Πίλαθαο 40_5.3.5.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Φπζηθήο Παλ/κίνπ Κξήηεο. 

 

Σκήκα Φπζηθήο Παλ/κίνπ Κξήηεο : πξνζθεξόκελνη ηίηινη 4/8, 

ECTS 21-36 ECTS 

 

Τπνρξεσηηθά    

1 Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 6 

 

Δπηινγήο   

1 Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο Η 6 

2 Γηδαθηηθή Γηαδηθηπαθψλ Μαζεκάησλ χγρξνλεο Φπζηθήο Η 3 

3 Πξαθηηθή άζθεζε 6 

 

Έκκεζα ζρεηηδόκελα κε ηελ Π.Γ.Δ. 

 1 Γηδαθηηθή εξγαζηεξίσλ Η 3 

2 Γηδαθηηθή εξγαζηεξίσλ ΗΗ 3 

3 Γηδαθηηθή εξγαζηεξίσλ ΗΗΗ 3 

4 Δλλνηνηξηβεία Φπζηθήο Η 6 

 

5.3.6. ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Δ.Μ.Π.
105

  

ηελ Ηζηνζειίδα ηεο ρνιήο αλαθέξεηαη φηη «Πξνζθέξνληαη […] θαη’ επηινγήλ 

καζήκαηα ζηα Παηδαγσγηθά θαη ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηε Γηδαθηηθή ηεο 

Φπζηθήο, γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ρψξν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο». Δληνπίζηεθαλ δχν ζρεηηθά καζήκαηα «Αξρέο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο – 

Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο» θαη  «Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε». ρεηηθά κε ηελ 

Πξαθηηθή άζθεζε αλαθέξεηαη φηη «ην Πξφγξακκα πνπδψλ εληάζζεηαη σο 

ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ε Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ, δίκελεο 

δηάξθεηαο θαη’ ειάρηζην, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηαηξείεο, νξγαληζκνχο, ηδξχκαηα., 

θ.ιπ. ψζηε νη θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ εκπεηξία εξγαζηαθψλ ρψξσλ». Γελ εληνπίζηεθε, 

σζηφζν, αλαθνξά ζε δηδαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιεία. Γελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην 

Π.Π.Γ.Δ. θαη ην Ν.3848/10 θαη δελ αλαθέξνληαη νη Πηζησηηθέο Μνλάδεο  (ECTS) ησλ 

παξαπάλσ καζεκάησλ. (Μεηά απφ επηθνηλσλία καο κέζσ mail κε δηδάζθνληα ηεο 
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ρνιήο, πιεξνθνξεζήθακε φηη ππάξρεη εηζήγεζε γηα πίζησζε ησλ καζεκάησλ απηψλ κε 

4 ECTS). 

 
Πίλαθαο 41_5.3.6.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. .Δ.Μ.Φ.Δ.- Καηεύζπλζε Φπζηθήο. 

 

.Δ.Μ.Φ.Δ. Καηεύζπλζε Φπζηθήο : πξνζθεξόκελνη ηίηινη 2, 

ECTS : αζαθέο ECTS 

  Δπηινγήο   

1 Αξρέο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο – Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο  4; 

2 Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε 4; 

5.3.7. Σκήκα Υεκείαο Δ.Κ.Π.Α.
106

  

Ο Ο..(ζ. 6) αλαθέξεη σο επαγγεικαηηθή πξννπηηθή ησλ απνθνίησλ ηνπ 

Σκήκαηνο ηνλ  Δθπαηδεπηηθφ ηνµέα: « Ο ρεµηθφο µπνξεί λα εξγαζζεί σο θαζεγεηήο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα, Λχθεηα)». 

 ην Π.. πξνζθέξνληαη ηξία καζήκαηα: έλα Παηδαγσγηθήο θαη  έλα Φπρνινγίαο, 

ησλ νπνίσλ νη Πηζησηηθέο Μνλάδεο δελ πξνζκεηξψληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ (4 θαη 4 

ECTS, αληίζηνηρα)  θαη έλα κάζεκα Γηδαθηηθήο ηεο Υεκείαο, ην νπνίν ηζνδπλακεί κε 6 

ECTS (Ο..: 36-37).  

Γελ εληνπίζηεθε αλαθνξά γηα πξαγκαηνπνίεζε Πξαθηηθήο/Γηδαθηηθήο άζθεζεο 

θαη δελ γίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη ηνλ Ο. .ηνπ Σκήκαηνο αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ. ή ζην 

Ν.3848/10. 

 
Πίλαθαο 42_5.3.7.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Υεκείαο Δ.Κ.Π.Α. 

 

Σκήκα Υεκείαο Δ.Κ.Π.Α. : πξνζθεξόκελνη ηίηινη 3, 

ECTS 6 ECTS  

  Δπηινγήο   

1 Φπρνινγία ηεο Μάζεζεο-Γλσζηηθή Φπρνινγία  

4: δελ 

πξνζκεηξψληαη 

2 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή  

4: δελ 

πξνζκεηξψληαη 

3 Γηδαθηηθή ηεο Υεκείαο 6 
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5.3.8. Σκήκα Υεκείαο Α.Π.Θ.
107

  

ζνη αθνινπζνχλ ηελ Α΄ Καηεχζπλζε, «Θεσξεηηθή Υεκεία θαη Υεκηθή 

Δθπαίδεπζε» δηδάζθνληαη πέληε καζήκαηα, ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηηο αλάγθεο ηεο 

Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, φπσο ε «Γηδαθηηθή ηεο Υεκείαο» θαη ε  «Δθαξκνγή Σ.Π.Δ. ζηε 

Υεκεία θαη ηε ρεκηθή εθπαίδεπζε». ια ηα ζρεηηθά κε ηελ Παηδαγσγηθή θαη ηε 

Γηδαθηηθή καζήκαηα  είλαη επηινγήο. Σν αλ νξγαλψλεηαη εηδηθή Γηδαθηηθή Άζθεζε ησλ 

θνηηεηψλ ηεο Α΄ θαηεχζπλζεο ζε ζρνιεία, δελ πξνθχπηεη απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο 

ηζηνζειίδαο. 

Σν Σκήκα πξνζθέξεη Π.Μ.. κε ηίηιν: « Γηδαθηηθή ηεο Υεκείαο θαη Νέεο 

Δθπαηδεπηηθέο Σερλνινγίεο» 

Γελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ. θαη ην Ν.3848/10. Σν κέγηζην ησλ ECTS 

πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη έλαο θνηηεηήο, εθφζνλ επηιέμεη θαη ηα πέληε καζήκαηα, 

είλαη 25.  

 
Πίλαθαο 435.3.8.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Υεκείαο Α.Π.Θ. 

 

Σκήκα Υεκείαο Α.Π.Θ.: πξνζθεξόκελνη ηίηινη 5, ECTS 5-25 ECTS  

 

Δπηινγήο 

 1 Γηδαθηηθή ηεο Υεκείαο θαη ην πείξακα ζηε Γηδαζθαιία ηεο Υεκείαο 5 

2 Δθαξκνγή Σ.Π.Δ. ζηε Υεκεία θαη ηε ρεκηθή εθπαίδεπζε   

3 Παηδαγσγηθά 5 

4 

Αλάπηπμε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ ζηε Υεκεία θαη δηδαζθαιία κε ρξήζε 

ηειεθπαηδεπηηθψλ δηθηχσλ 5 

5 Φπρνινγία 5 

 

5.3.9. Σκήκα Υεκείαο Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ
108

  

Ο Ο.. (ζ. 122), κεηαμχ ησλ άιισλ επαγγεικαηηθψλ πξννπηηθψλ, αλαθέξεη θαη 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα:  «Οη ρεκηθνί κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ σο θαζεγεηέο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα, Λχθεηα) δεκφζηα ή ηδησηηθή […]. Δπηπιένλ 

εξγάδνληαη ζε ππεξεζίεο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Τ.ΠΑΙ.Θ., Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην 

θ.ά.)». 

Πξνζθέξεηαη κφλν έλαο ηίηινο, «Γηδαθηηθή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη  Υεκείαο». 

Σα  ECTS ηνπ καζήκαηνο είλαη 5. 

Γελ εληνπίζηεθε αλαθνξά ζε πξαθηηθή/δηδαθηηθή άζθεζε. Γελ γίλεηαη αλαθνξά 

ζην Π.Π.Γ.Δ. θαη ην Ν.3848/10. Σν ηκήκα πξνζθέξεη δχν ΠΜ  ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή. 

 
Πίλαθαο 44_5.3.9.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Υεκείαο Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ. 

 

Σκήκα Υεκείαο Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ:1 πξνζθεξόκελνο ηίηινο , 

ECTS 5 ECTS  

 

Καη' επηινγήλ ππνρξεσηηθά 

 1 Γηδαθηηθή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη  Υεκείαο 5 
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5.3.10. Σκήκα Υεκείαο Παλ/κίνπ Παηξώλ 
109

  

Γηδάζθεηαη έλα κάζεκα, ε  «Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ», ην νπνίν 

ηζνδπλακεί κε 5 ECTS. ε φ,ηη αθνξά ζηελ πξαθηηθή άζθεζε, ελψ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά άιινη θνξείο κε ηηο επσλπκίεο ηνπο, δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζε ζρνιεία 

δεπηεξνβάζκηαο. Γελ εληνπίζηεθε πξαθηηθή άζθεζε νχηε ζην Πξφγξακκα παξνπζηάζεσλ 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 Γελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά νχηε ζην Π.Π.Γ.Δ. νχηε ζην Ν.3848/10. 

 
Πίλαθαο 45_5.3.10.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Υεκείαο Παλ/κίνπ Παηξώλ. 

 

Σκήκα Υεκείαο Παλ/κίνπ Παηξώλ : 1 πξνζθεξόκελνο ηίηινο , 

ECTS 5 ECTS  

 

Διεύζεξεο επηινγήο   

1 Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 5 

 

5.3.11. Σκήκα  Υεκείαο Παλ/κίνπ Κξήηεο
110

  

Σν ηκήκα Υεκείαο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο ελεκεξψλεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ, κε 

εηδηθφ θεθάιαην ηνπ Ο.. (ζ. 14-15), γηα ην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, ην 

νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα ζε φζνπο θνηηεηέο ην 

παξαθνινπζήζνπλ. Σν πξφγξακκα είλαη δνκεκέλν ζχκθσλα κε ην Ν.3848/10 θαη 

πεξηιακβάλεη 8 καζήκαηα, ηα νπνία δηδάζθνληαη απφ ην 3
ν
 έσο ην 8

ν
 εμάκελν ησλ 

ζπνπδψλ. Γηαπηζηψζακε φηη ην θάζε κάζεκα ζην Υεκηθφ πηζηψλεηαη κε 6 ECTS, ελψ ηα 

ίδηα καζήκαηα, ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο  ζην Σκήκα Φηινινγίαο, κε 5 ECTS. 

Οη θνηηεηέο, επίζεο, ελεκεξψλνληαη φηη ηα 4 απφ ηα 8 καζήκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ σο καζήκαηα Δπηινγήο θαη λα 

ζπλππνινγηζηνχλ ζηα καζήκαηα ηνπ πηπρίνπ (24 ECTS) (Ο..:14). Σα ππφινηπα 

ηέζζεξα, φκσο, απφ ην ζχλνιν ησλ νθηψ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πηζηνπνίεζεο, 

απιψο ζα αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο (24 ECTS). Μηα αθφκε δπλαηφηεηα 

πνπ παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο είλαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην  

πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δ..Π.Α., λα ππνινγηζηεί σο δηδαθηηθή άζθεζε, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν θνηηεηήο έθαλε ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε ζε ζρνιείν ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο: «Σν Σκήκα Υεκείαο αλαγλσξίδεη ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηα Πιαίζηα ηνπ 

Δ..Π.Α. σο ηζφηηκε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Π.Π.Γ.Δ., εθ’ φζνλ απηή 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε θνξέα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» (Ο..: 15). 
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Πίλαθαο 46_5.3.11.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Υεκείαο Παλ/κίνπ Κξήηεο. 

 

Σκήκα  Υεκείαο Παλ/κίνπ Κξήηεο: πξνζθεξόκελνη ηίηινη 21, 24 ECTS 

 

1ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Θέκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο 

1 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 

2 Φηινζνθία ηεο Παηδείαο 

3 Φηινζνθία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο παηδείαο 

4 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο 

5 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη ζρνιείν 

6 Κνηλσληνινγία ησλ παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ 

7 Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο 

8 πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή 

9 Ζ έκθπιε ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο 

 

2ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Θέκαηα κάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο  

1 Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία θαη Μάζεζε 

2 Παηδαγσγηθή Φπρνινγία 

3 Φπρνπαηδαγσγηθή παηδηψλ κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο 

4 Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία 

5 Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα: ζεσξία θαη έξεπλα 

6 Γηδαθηηθή θαη Δθπαίδεπζε γηα ηε Βηψζηκε/Α.Δ.Η.θφξν Αλάπηπμε 

7 Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ππεξκέζα 

8 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε 

Βηψζηκε/Α.Δ.Η.θφξν Αλάπηπμε 

9 Νέεο ηερλνινγίεο θαη εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε 

10 Δθαξκνγέο πνιπκέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

 

3ε Θεκαηηθή πεξηνρή: Δηδηθή Γηδαθηηθή-Πξαθηηθή Άζθεζε 

1 Παηδαγσγηθή (Γηδαθηηθή) πξνζέγγηζε ηεο Ηζηνξίαο  

2 

Πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γπκλάζην ή 

Λχθεην) 

 

5.3.12. Σκήκα Βηνινγίαο Δ.Κ.Π.Α.
111

  

ρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ απνθνίησλ ζην Παξάξηεκα 

Γηπιψκαηνο (Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο)  βεβαηψλεηαη φηη : «Μεηά ηελ επηηπρή εθπιήξσζε 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Π.Π.., νη απφθνηηνη έρνπλ απνθηήζεη νινθιεξσκέλε γλψζε […].Οη 

παξαπάλσ γλψζεηο απνηεινχλ ην απαξαίηεην ππφβαζξν γηα: Ι. επηηπρείο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ΙΙ. δηδαζθαιία ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ΙΙΙ. ελαζρφιεζε κε νπνηαδήπνηε 

άιιε δξαζηεξηφηεηα βηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ». 

ηνλ παξαηηζέκελν θαηάινγν καζεκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο 

εληνπίζηεθε ην κάζεκα κε ηίηιν «Παηδαγσγηθά» (ζηνλ Ο (ζ. 88) σο «Δηζαγσγή ζηελ 

Παηδαγσγηθή-Θεσξίεο Μάζεζεο-Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία»), ην νπνίν αλαηίζεηαη ζην 

Φ.Π.Φ.. Σα ECTS ηνπ καζήκαηνο είλαη 5 θαη ζηε ζηνρνζεζία ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε 

ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ε άζθεζε ζηε δηδαθηηθή κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα 

                                                           
111

 http://www.biol.uoa.gr  (αλάθηεζε 9
νο

 2016). 

http://www.biol.uoa.gr/


153 
 

παξαζέκαηα πνπ αθνινπζνχλ: «Nα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη θνηηεηέο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηηο έλλνηεο ηεο αγσγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ηε θχζε ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ, ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν, 

ηελ αμία ηνπ πεηξάκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηε κνληεινπνίεζε, ηηο λεφηεξεο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή πξάμε κέζα 

απφ ζελάξηα δηδαζθαιίαο. Να εθαξκφδνπλ ηε λέα γλψζε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζρεδηάζνπλ κηα ζχγρξνλε δηδαθηηθή παξέκβαζε (ζελάξην δηδαζθαιίαο) πνπ ζα ιακβάλεη 

ππφςε ηεο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, ηηο δπν πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο (κνληεινπνίεζε, 

επηζηεκνληθή κέζνδνο) θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

Δπηπιένλ ζα έρνπλ απνθηήζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ Παηδαγσγηθή 

Φπρνινγία, ηελ Γεληθή θαη Δηδηθή δηδαθηηθή, θαζψο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε ζην καζεζηαθφ αληηθείκελν ηεο Βηνινγίαο». Δπίζεο, σο πξαθηηθή 

άζθεζε, πξνβιέπνληαη «Παξαθνινπζήζεηο δεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ ζε ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη κηθξνδηδαζθαιίεο. Με βάζε ηηο παξαθνινπζήζεηο απηέο 

ζπληάζζνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο πξσηφθνιια παξαθνινχζεζεο δηδαζθαιηψλ». 

Γελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ. ή ζην Ν.3848/10. 

 
Πίλαθαο 47_5.3.12.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Βηνινγίαο Δ.Κ.Π.Α. 

 

Σκήκα Βηνινγίαο Δ.Κ.Π.Α : 1 πξνζθεξόκελνο ηίηινο , ECTS 5  ECTS 

  Καη' Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά   

1 

Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή-Θεσξίεο Μάζεζεο-Γηδαθηηθή 

Μεζνδνινγία 5 

 

5.3.13. Σκήκα Βηνινγίαο Α.Π.Θ.
112

   

Ο πην πξφζθαηνο Ο.. ηνπ Σκήκαηνο  είλαη ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-2010. 

Δληνπίζηεθαλ δχν ηίηινη καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ παηδαγσγηθή, δηδάζθνληαη ζην 7
ν
 

εμάκελν ησλ ζπνπδψλ, είλαη Διεχζεξεο Δπηινγήο θαη απνηηκψληαη κε 6 ECTS ην 

θαζέλα. ηνλ θαηάινγν ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ 

θνηηεηψλ δελ αλαθέξνληαη ζρνιεία θαη ην κάζεκα ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Βηνινγίαο δελ 

πξνβιέπεη Πξαθηηθή Άζθεζε (απνθιεηζηηθά δηαιέμεηο,26 ζπλνιηθά). ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ηκήκαηνο θαη ζηνλ Ο.. δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ. θαη ην Ν.3848/10. 

Πίλαθαο 48_5.3.13.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Βηνινγίαο Α.Π.Θ. 

 

Σκήκα Βηνινγίαο Α.Π.Θ. : 2 πξνζθεξόκελνη ηίηινη , ECTS 0-12 ECTS 

 

Διεύζεξεο Δπηινγήο   

1 Γηδαθηηθή ηεο Βηνινγίαο 6 

2 Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε 6 
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5.3.14.Σκήκα Βηνινγίαο Παλ/κίνπ Παηξώλ
113

  

Ζ Ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο θαη ν Ο.. (2016-17) δελ αλαθέξνληαη ζηελ 

Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα ησλ απνθνίησλ, νχηε γίλεηαη αλαθνξά γηα 

Γηδαθηηθή Άζθεζε ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο. Ο έλαο ηίηινο πνπ εληνπίζηεθε θαη 

ζπλδέεηαη –θαηά ηελ θξίζε καο–  κε ηε γλσζηηθή θαη παηδαγσγηθή ζεσξία είλαη  ε 

«Φηινζνθία ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο». ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο 

απφ ηνλ Ο.., σζηφζν, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε ζηφρεπζε ηνπ καζήκαηνο απηνχ  δελ είλαη λα 

ζπκβάιεη ζηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ, αιιά ζπλδέεηαη νξγαληθά κε ηα 

ππφινηπα καζήκαηα ηνπ Π... 

Γελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή πξννπηηθή ησλ απνθνίησλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα, φπνπ ζα θιεζνχλ λα δηδάμνπλ θαη ζπλαθή αληηθείκελα, φπσο π.ρ. ε 

Φπζηθή. 

 
Πίλαθαο 49_5.3.14.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Βηνινγίαο Παλ/κίνπ Παηξώλ. 

 

Σκήκα Βηνινγίαο Παλ/κίνπ Παηξώλ : 1 πξνζθεξόκελνο ηίηινο , 

ECTS 0-5 ECTS  

 

Διεύζεξεο Δπηινγήο   

1 (Φηινζνθία ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο) (5) 

 

5.3.15. Σκήκα Βηνινγίαο Παλ/κίνπ Κξήηεο
114

   

ηνλ Ο.. ηνπ ηκήκαηνο (ζ. 45-47), ζε εηδηθή ελφηεηα, παξαηίζεηαη πιήξεο 

πξφγξακκα, ην νπνίν δηαζθαιίδεη Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα ζε φζνπο ην 

επηιέμνπλ. Δίλαη ην δηαηκεκαηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν δηαηίζεηαη θαη ζηε ρνιή 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ζηε ρνιή Θεηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ  ηνπ 

Παλ/κίνπ Κξήηεο , δηαξζξσκέλν ζχκθσλα κε ην Ν.3848/2010. 

Πίλαθαο 50_5.3.15.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Βηνινγίαο Παλ/κίνπ Κξήηεο 

 

Σκήκα Βηνινγίαο Παλ/κίνπ Κξήηεο : πξνζθεξόκελνη ηίηινη 20, ECTS 30-40  

 

1ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Θέκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο 

1 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 

2 Φηινζνθία ηεο Παηδείαο 

3 Φηινζνθία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο παηδείαο 

4 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο 

5 Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη ζρνιείν 

6 Κνηλσληνινγία ησλ παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ 

7 Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο 

8 πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή 

9 Ζ έκθπιε ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο 
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2ε Θεκαηηθή Πεξηνρή: Θέκαηα κάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο  

 

Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία θαη Μάζεζε 

1 Παηδαγσγηθή Φπρνινγία 

2 Φπρνπαηδαγσγηθή παηδηψλ κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο 

3 Φπρνινγία ηνπ εθήβνπ 

4 Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία 

5 Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα: ζεσξία θαη έξεπλα 

6 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε βηψζηκε 

Αλάπηπμε 

7 Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ππεξκέζα 

8 Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. e-learning 

9 Δθαξκνγέο πνιπκέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

 

3ε Θεκαηηθή πεξηνρή: Δηδηθή Γηδαθηηθή-Πξαθηηθή Άζθεζε 

1 Γηδαθηηθή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

2 

Πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γπκλάζην ή 

Λχθεην) 

 

5.3.16. Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο Γ.Π.Θ.
115

  

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο δηαβάδνπκε: «Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο ΜΒΓ 

απαζρνινχληαη ζε Δξεπλεηηθά Ιδξχκαηα, ζε λνζνθνκεία θαη άιινπο θνξείο ηνπ ηνκέα ηεο 

Τγείαο, ζηε βηνκεραλία (θαξκαθνβηνκεραλία, βηνκεραλία ηξνθίκσλ θ.α) θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε». Δπίζεο, ζηνλ Ο..(ζ. 7) θαη ζηε ζεκαηηθή ηεο ηζηνζειίδαο «Δπαγγεικαηηθά 

Γηθαηψκαηα» αλαθέξεηαη: «Δλδεηθηηθά, ε επαγγεικαηηθή παξνπζία ησλ απνθνίησλ ηνπ 

Σκήκαηνο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλε ζηνπο εμήο,  

αλαθεξφκελνπο ηνκείο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: ηελ Δθπαίδεπζε, ζε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ, κε αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηελ 

βηνινγία θαη γελεηηθή, θαζψο θαη θάζε άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

βηνεπηζηήκεο [...]». 

πσο αλαθέξεηαη ζηνλ Ο.. (ζ. 18,21) ππάξρεη πξφβιεςε γηα ην Π.Π.Γ.Δ.. Οη 

θνηηεηέο πνπ  «επηζπκνχλ λα πάξνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ δηδαθηηθήο επάξθεηαο ζα πξέπεη 

επηπιένλ ησλ 6 καζεκάησλ Μνξηαθήο Βηνινγίαο & Γελεηηθήο λα πάξνπλ θαη ηα 6 

καζήκαηα παηδαγσγηθψλ (επίζεο 3/εμάκελν)». Δπίζεο: «Σα καζήκαηα απηά έρνπλ εηζαρζεί 

ζην Πξφγξακκα πνπδψλ πξνθεηκέλνπ ην ΣΜΒΓ λα ελαξκνληζηεί κε ηνλ Ν.3848/2010, 

παξ.2 άξζ, 2 (ΦΔΚ Α΄/71), φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ Ν.4186/2013 ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο ε πηζηνπνηεκέλε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα απνηειεί πιένλ αλαγθαία 

πξνυπφζεζε δηνξηζκνχ ζηε Γεκφζηα Δθπαίδεπζε. Η παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα 

θαηνρπξψλεηαη κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο νθηψ (8) αληίζηνηρσλ καζεκάησλ, 

ελζσκαησκέλσλ ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. ην Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο 

θαη Γελεηηθήο δχν απφ ηα 8 καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά, ελψ ηα ππφινηπα 6 είλαη 

επηινγήο (θαη΄ επηινγήλ ππνρξεσηηθά γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηέο). Οη θνηηεηέο πνπ 

επηζπκνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα πξέπεη επηπιένλ ησλ 
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6 καζεκάησλ Μνξηαθήο Βηνινγίαο & Γελεηηθήο λα επηιέμνπλ θαη ηα 6 καζήκαηα απφ ην 

γλσζηηθφ πεδίν ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Γηδαθηηθήο». 

Πξνβιέπεηαη επίζεο, θαη Γηδαθηηθή/Πξαθηηθή άζθεζε: «Η Γηδαθηηθή Πξαθηηθή 

Άζθεζε II ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο ή άιια 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, κε ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε ηελ πξνεηνηκαζία, 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα απνθεχγνληαη πηζαλά ιάζε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο κεζφδνπο, ηηο κνξθέο, ηα κέζα δηδαζθαιίαο θαη δηαπαηδαγψγεζεο. 

Γηδαθηηθέο – Μαζεζηαθέο Μέζνδνη: Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

είλαη ε βησκαηηθή κάζεζε. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, αθελφο παξαθνινπζψληαο ηε δηδαζθαιία βηνινγηθψλ καζεκάησλ (ή άιισλ 

καζεκάησλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ04) θαη αθεηέξνπ αλαιακβάλνληαο νη ίδηνη/εο ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκάησλ απηψλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ή άιια εθπαηδεπηηθά πιαίζηα […]θνπφο ηεο 

Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Ι είλαη λα αζθεζνχλ νη θνηηεηέο/ηξηεο κέζσ 

κηθξνδηδαζθαιίαο (microteaching) ζε δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο θαη λα κπνξέζνπλ ζηε 

ζπλέρεηα λα ηηο αμηνπνηήζνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ ηάμε» ( Ο..:168,173).  

 
Πίλαθαο 51_5.3.16.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο Γ.Π.Θ. 

 

Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο Γ.Π.Θ.: 

πξνζθεξόκελνη ηίηινη 8 , ECTS 30 

 ECTS  

 

Τπνρξεσηηθά 

 1 Παηδαγσγηθή  Η 2 

2 Παηδαγσγηθή ΗΗ 2 

 

Δπηινγήο  

 
1 Γηδαθηηθή Πξαθηηθή Άζθεζε Η (Μηθξνδηδαζθαιία) 6 

2 Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία 5 

3 πκβνπιεπηηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία 3 

4 Γηδαθηηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ (ρνιηθή Δθαξκνγή) 6 

5 Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 3 

6 Οξγαλσζηαθή Φπρνινγία 3 

 

5.3.17. Σκήκα Γεσινγίαο Δ.Κ.Π.Α.
116

   

ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ απνθνίησλ ν Ο.. 2016-2017 (ζ. 5) 

ζπγθαηαιέγεη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Γηδάζθεηαη ζην 8
ν
 εμάκελν σο κάζεκα επηινγήο ε «Γηδαθηηθή ησλ Γεσινγηθψλ 

θαη Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ», ην νπνίν πηζηψλεηαη κε 4 ECTS. ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο (Ο:134) αλαθέξεηαη φηη  «Μεηά ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο, 

νη θνηηεηέο ζα είλαη ηθαλνί λα θαηαξηίδνπλ θαη λα πινπνηνχλ ζρέδηα καζεκάησλ θαη 

δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο γηα ηηο γεσινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο θαζψο θαη 

πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο». 
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Γελ γίλεηαη αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ. , νχηε πξνβιέπεηαη δηδαθηηθή άζθεζε ζε 

ζρνιείν. 
 

Πίλαθαο 52_5.3.17.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Γεσινγίαο ΔΚ.Π.Α. 

 

Σκήκα Γεσινγίαο ΔΚ.Π.Α.: 1 πξνζθεξόκελνο ηίηινο , ECTS 0-4 ECTS 

 

 Δπηινγήο 

 1 Γηδαθηηθή ησλ Γεσινγηθψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ 4 

 

5.3.18. Σκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ.
117

  

ηνλ Ο..(ζ. 34) νξίδεηαη φηη ν θνηηεηήο δελ κπνξεί λα επηιέμεη πεξηζζφηεξα απφ 

δχν, ζπλνιηθά,  καζήκαηα Παηδαγσγηθψλ: «O θνηηεηήο έρεη, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα 

επηινγήο, παξαθνινχζεζεο θαη εμέηαζεο καζεκάησλ πνπ δελ ππάξρνπλ ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο, αιιά δηδάζθνληαη ζ’ άιια Σκήκαηα ηνπ A.Π.Θ. Σα 

καζήκαηα απηά, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά κε ηε γεσινγηθή επηζηήκε ή ηα 

παηδαγσγηθά, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηα δχν (2)».  

ην Π.. πξνζθέξεηαη ην κάζεκα «Γηδαθηηθή ηεο Γεσινγίαο», ην νπνίν 

πηζηψλεηαη κε 3 ECTS  θαη  γηα ην νπνίν ε Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο αλαθέξεη φηη «ηα 

πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ Γηδαθηηθήο, ν θάζε θνηηεηήο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κία 

κηθξνδηδαζθαιία δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ» θαη φηη «[…]ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ππνρξεσηηθέο 

δηδαζθαιίεο […] ζε ζρνιηθή κνλάδα». Οη θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα  

παξαθνινπζήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 δηδαθηηθέο ψξεο θαη λα νξγαλψζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζρνιείνπ ην κάζεκα πνπ ζα δηδάμνπλ, ην 

νπνίν ζα είλαη δηάξθεηαο 2 δηδαθηηθψλ σξψλ. 

Γελ γίλεηαη αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ. θαη ζην Ν.3848/10. 

 
Πίλαθαο 53_5.3.18.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Γεσινγίαο Α.Π.Θ. 

 

 Σκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ.: 1 πξνζθεξόκελνο ηίηινο , ECTS 0-3 ECTS  

 

 Δπηινγήο 

 1 Γηδαθηηθή ηεο Γεσινγίαο 3 

5.3.19. Σκήκα Γεσινγίαο Παλ/κίνπ Παηξώλ
118

  

ηνλ Ο.. αλαθέξνληαη δχν ηίηινη καζεκάησλ απφ ην Π.Σ.Γ.Δ., ηα νπνία δίλνπλ 

απφ 3 ECTS θαη είλαη επηινγήο ππνρξεσηηθά. Γηδάζθνληαη ζην 1
ν
 θαη ην 2

ν
 εμάκελν 

ζπνπδψλ.  

Γελ γίλεηαη αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ., νχηε πξνβιέπεηαη δηδαθηηθή άζθεζε ζε 

ζρνιείν. 
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Πίλαθαο 54_5.3.19.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Γεσινγίαο Παλ/κίνπ Παηξώλ. 

 

Σκήκα Γεσινγίαο Παλ/κίνπ Παηξώλ: 2 πξνζθεξόκελνη ηίηινη , 

ECTS 0-6 ECTS 

 

 Δπηινγήο Τπνρξεσηηθά 

 1 ρεζηνδπλακηθή Παηδαγσγηθή 3 

2 ρνιηθή πκβνπιεπηηθή 3 

 

5.3.20. Σκήκα Γεσγξαθίαο Υαξνθνπείνπ Παλ/κίνπ
119

  

Πξνβιέπεηαη ην κάζεκα «Γηδαθηηθή ηεο Γεσγξαθίαο», ην νπνίν πηζηψλεηαη κε 5 

ECTS. 

ηνλ Ο.. 2016-17  (ζ.14) αλαθέξεηαη ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή/δηδαθηηθή 

άζθεζε φηη ζηφρνο είλαη «H απφθηεζε επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο απφ ηνπο/ηηο 

θνηηεηέο/ηξηεο, θαζψο θαη ε απφθηεζε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο […] κε ηελ επθαηξία πνπ ηνπο 

παξέρεηαη γηα δνθηκαζηηθή δηδαζθαιία ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία ηεο Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο. Έρεη ήδε δνζεί ε δπλαηφηεηα (απφ ηνλ Μάην ηνπ 2008) ζηνπο απφθνηηνπο 

Γεσγξάθνπο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π γηα δηνξηζκφ ηνπο ζηε Μέζε 

Δθπαίδεπζε». 

Γελ γίλεηαη αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ. θαη ζην Ν.3848/10. 

 
Πίλαθαο 55_5.3.20.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο Υαξνθνπείνπ Παλ/κίνπ. 

 

Σκήκα Γεσγξαθίαο Υαξνθνπείνπ Παλ/κίνπ : 1 πξνζθεξόκελνο 

ηίηινο , ECTS 0-5 ECTS   

 

 Δπηινγήο   

1 Γηδαθηηθή ηεο Γεσγξαθίαο 5 

 

5.3.21. Σκήκα Γεσγξαθίαο Παλ/κίνπ Αηγαίνπ
120

  

ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο ζηε ζεκαηηθή «Φηινζνθία θαη Γνκή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο» αλαθέξεηαη φηη «Ο ηξίηνο ζηφρνο (ηνπ Σκήκαηνο) αθνξά ζηε δεκηνπξγία 

απνθνίησλ νη νπνίνη ζα ζηειερψζνπλ ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα 

ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο ζηε ζχγρξνλε θαη επίθαηξε κνξθή ηνπ». 

Σα ζρεηηθά κε ηελ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή καζήκαηα δηδάζθνληαη απφ ην 5
ν
 

έσο θαη ην 7
ν
 εμάκελν ησλ ζπνπδψλ. Πξνβιέπεηαη Γηδαθηηθή Άζθεζε, γηα ηελ νπνία δελ 

είλαη ζαθέο κε πφζα ECTS πηζηψλεηαη. 

Σν κέγηζην ησλ ECTS πνπ κπνξεί έλαο θνηηεηήο λα ζπγθεληξψζεη, αλ επηιέμεη 

θαη ηα ηξία καζήκαηα, είλαη 15. 

Γελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ. θαη ζην Ν.3848/10. 

 

  

                                                           
119

 http://www.geo.hua.gr  (αλάθηεζε 9
νο

 2016). 
120

  https://geography.aegean.gr  (αλάθηεζε 9
νο

 2016). 

http://www.geo.hua.gr/
https://geography.aegean.gr/
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Πίλαθαο 56_5.3.21.1. Μαζήκαηα Π.Γ.Κ. Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο Παλ/κίνπ Αηγαίνπ. 

 

Σκήκα Γεσγξαθίαο Παλ/κίνπ Αηγαίνπ: πξνζθεξόκελνη ηίηινη 3, 

ECTS 0-15 ECTS 

 

 Δπηινγήο   

1 Γεληθή δηδαθηηθή 5 

2 Δθπαίδεπζε θαη δηδαθηηθή ηεο Γεσγξαθίαο 5 

3 Παηδαγσγηθή Φπρνινγία 5 
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5.4. Παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ζπγθεληξσηηθά αλά 

εηδηθόηεηα.  

πσο αλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 4, γηα λα πηζηνπνηεί έλα πξφγξακκα ηελ Π.Γ.Δ. 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 3848/2010 θαη 4186/2013 πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη  

δηδαθηηθά αληηθείκελα ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηηο εμήο ζεκαηηθέο πεξηνρέο :  

«1. Θέκαηα εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο.  

  2. Θέκαηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. 

  3. Δηδηθή δηδαθηηθή θαη πξαθηηθή άζθεζε» θαη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ εμακεληαίαο 

δηάξθεηαο. 

Οξηζκέλα Σκήκαηα ζπγθξφηεζαλ έλα πιήξεο πξφγξακκα Π.Γ.Δ. ζχκθσλα κε ηηο 

αλσηέξσ δηαηάμεηο, άιια φρη. Σα καζήκαηα ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ Π.Γ.Δ. πηζηψζεθαλ 

απφ νξηζκέλα Σκήκαηα κε πεξίπνπ 30 ECTS, φζα δειαδή αλαινγνχλ ζε έλα εμάκελν 

ζπνπδψλ. Άιια, ελέηαμαλ ζην Π.. καζήκαηα Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο  θαηάξηηζεο 

κφλν σο καζήκαηα επηινγήο, ελψ άιια ζπλδχαζαλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη επηινγήο. 

ε πνιιά ηκήκαηα δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη ζηνλ Ο.. εηδηθή ελφηεηα κε ηα 

καζήκαηα ηα νπνία πξνβιέπεη ην ηκήκα γηα ηε ζεκειίσζε ηεο Π.Γ.Δ. ‟ απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθε λα ηα αλαδεηήζνπκε θαη λα ηα ζπγθεληξψζνπκε, θαζψο ήηαλ 

δηεζπαξκέλα ζηνλ Ο.. ή θαη ζε δηάθνξα πεδία ηεο Ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο. 

 Οξηζκέλα Σκήκαηα θάλνπλ ζαθή αλαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή πξννπηηθή ηεο 

Β/ζκηαο, ελψ άιια ππαηληθηηθά θαη νξηζκέλα θαζφινπ. Αλαδεηήζακε ζηηο Ηζηνζειίδεο 

θαη ηνπο Οδεγνχο πνπδψλ (γηα ηα Σκήκαηα ΠΔ04 ζηνπο Ο.. 2016-2017) άκεζεο ή 

έκκεζεο αλαθνξέο ζηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 

ησλ απνθνίησλ θαη ηε ζχλδεζε ησλ δηθαησκάησλ ή ησλ πξννπηηθψλ απηψλ απφ ηα ίδηα 

ηα Σκήκαηα κε ηελ Π.Γ.Δ., θαζψο ζεσξήζακε φηη δίλνπλ ην ζηίγκα ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

θάζε Σκήκαηνο. 

ηνπο ζρεηηθνχο ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο 5.1.21 γηα ηνπο Φηινιφγνπο, 5.2.8 γηα 

ηνπο Μαζεκαηηθνχο θαη 5.3.21γηα ηνπο Φπζηθνχο, ζηελ 1ε ζηήιε αλαθέξεηαη ν αξηζκφο 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ θαη ν αξηζκφο ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ. ε 

ρσξηζηέο ζηήιεο ζεκεηψλεηαη αλ ππάξρνπλ καζήκαηα Δηδηθήο Γηδαθηηθήο ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο εηδηθφηεηαο, αλ πξνβιέπεηαη Γηδαθηηθή/Πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιείν 

θαη κε πφζα ECTS πηζηψλεηαη απηή, ην ζχλνιν ησλ ECTS ηνπ «πξνγξάκκαηνο» 

πηζηνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Δ. ή ην εχξνο ησλ ECTS, αλάινγα κε ηηο επηινγέο πνπ ην Σκήκα 

δίλεη ζην θνηηεηή. Σέινο, ζε ρσξηζηέο ζηήιεο ζεκεηψλεηαη αλ εληνπίζακε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο ή ζηνλ Ο.. ξεηή αλαθνξά ζηελ Πηζηνπνίεζε ηεο 

Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο. Θεσξήζακε φηη έλα πξφγξακκα πνπ δελ 

αξζξψλεηαη κε βάζε ηηο ηξεηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ Ν.3848/2010 θαη δελ 

παξνπζηάδεηαη ζπγθξνηεκέλα, αιιά ηα καζήκαηα είλαη απιψο πεξηιακβάλνληαη ζην Π.. 

είλαη αζαθέο. Υαξαθηεξίζακε έλα πξφγξακκα σο ειιηπέο,  αλ δελ είλαη ζαθέο φηη 

πξαγκαηνπνηείηαη Γηδαθηηθή/πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιείν θαη, γεληθά, αλ θαιχπηνληαη  

κφλν δχν απφ ηηο ηξεηο ζεκαηηθέο ηνπ Ν.3848/2010. Ζ ηειεπηαία ζηήιε θάζε 

ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα (5.1.21, 5.2.7 θαη 5.3.22) δίλεη κηα ραξαθηεξηζηηθή παξάκεηξν 

γηα ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ην δήηεκα ηεο Π.Γ.Δ. ην Σκήκα: αλ νξγαλψλεη /παξνπζηάδεη 

ηα καζήκαηα απηά ζε κηα απηνηειή θαη νξγαληθή  ελφηεηα ηνπ Π.. ή, κε άιια ιφγηα, αλ 

είλαη δνκεκέλε κε βάζε ην Ν.3848/2010. 
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5.4.1 Σκήκαηα εθπαίδεπζεο Φηινιόγσλ 

Πίλαθαο 57_5.1.21. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο ζηνηρείσλ Π.Γ.Δ. ησλ Φηινιόγσλ (ΠΔ02) θαηά ηηο αξρηθέο ζπνπδέο, 

βάζεη ησλ Ο.. ( ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ 6νο – 9νο 2016). 

 
ΠΔ02 

 

ΜΑΘΗΜ

ΑΣΑ 

 

 

 

ΔΙΓΙΚ

Η  

 

ΓΙΓΑΚ

ΣΙΚΗ 

ΓΙΓΑ

ΚΣΙ

ΚΗ  

 

ΑΚ

ΗΗ 

ECT

S 

ΓΙΓΑ

ΚΣΙ

ΚΗ/ 

ΑΚ

ΗΗ

 

ECT

S 

ΡΗΣΗ  

 

ΑΝΑ

ΦΟΡ

Α  

 

ΣΗΝ  

 

ΠΠ.Γ.

Δ. 

ΠΛΗΡΟΣΗΣ

Α  

 

ΣΟΙΥΔΙΧΝ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΑΣΟ 

ΣΡΔΙ  

 

ΘΔΜ

ΑΣΙΚ

Δ  

 

ΣΟΤ 

 

Ν.3848

/10 

ΣΟΙ

ΥΔΙΑ  

 

ΠΡΟΓ

ΡΑΜ

ΜΑΣΟ

 

ΠΡ

Ο

Φ

ΔΡ

Ο

Μ

ΔΝ

Α 

 

ΤΠ

ΟΥ

ΡΔ

ΧΣ

ΙΚ

Α 

1 
Φηινινγία 

Αζήλαο 

21 4 

ΝΑΙ, 

αλάινγα 

κε ηελ 

εηδίθεπζ

ε 

δελ 

αλαθ

έξεηα

η 

4 

14 

έσο 

33 

ΝΑΙ ΔΛΛΙΠΔ 2 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ  

 

ΣΟ 

Π. 

2 

Φηινινγία 

Θεζζαινλίθ

εο 

24 5 

ΝΑΙ, 

αλάινγα 

κε ηελ 

εηδίθεπζ

ε 

δελ 

αλαθ

έξεηα

η 

12 30 ΝΑΙ ΔΛΛΙΠΔ 3 

ΓΟΜΗ

ΜΔΝΑ 

ΒΑΔΙ 

ΣΟΤ 

Ν.3848 

3 

Ιζηνξίαο 

θαη 

Αξραηνινγί

αο Αζήλαο 

11 8 ΝΑΙ ΝΑΙ ; 37 ΝΑΙ ΠΛΗΡΔ 3 

ΓΟΜΗ

ΜΔΝΑ 

ΒΑΔΙ 

ΣΟΤ 

Ν.3848 

4 

Ιζηνξίαο 

θαη 

Αξραηνινγί

αο 

Θεζζαινλίθ

εο 

28 
2+1

ΤΔ 

ΝΑΙ, 

αλάινγα 

κε ηελ 

εηδίθεπζ

ε 

δελ 

αλαθ

έξεηα

η 

; 

12 

έσο 

30 

ΥΙ ΔΛΛΙΠΔ 2 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ  

 

ΣΟ 

Π. 

5 

Φηινζνθίαο 

- 

Παηδαγσγηθ

ήο θαη 

Φπρνινγίαο 

Αζήλαο 

31(

+6

9) 

16 ΝΑΙ ΝΑΙ 10 
min 

70 
ΥΙ ΔΛΛΙΠΔ 2 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ  

 

ΣΟ 

Π. 

6 
Φηινινγία 

Πάηξαο 

8 1 

ΝΑΙ,αλ

άινγα 

κε ηελ 

εηδίθεπζ

ε 

ΝΑΙ/

ΔΠΙ

ΛΟΓ

Ή 

5 

5 έσο 

40ma

x 

ΥΙ ΔΛΛΙΠΔ 2 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ  

 

ΣΟ 

Π.. 

7 

Φηινζνθίαο 

- 

Παηδαγσγηθ

ήο 

Θεζζαινλίθ

εο 

35 9 ΝΑΙ ΝΑΙ 18 49 ΝΑΙ ΔΛΛΙΠΔ 2 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ  

 

ΣΟ 

Π. 

8 
Φηινινγίαο 

Ισαλλίλσλ 

9 3 ΝΑΙ 

δελ 

αλαθ

έξεηα

η 

 

min1

5 
ΝΑΙ ΔΛΛΙΠΔ 2 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ  

 

ΣΟ 

Π.. 

9 

Ιζηνξίαο 

Αξραηνινγί

αο θαη 

Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνιν

γίαο 

Θεζζαιίαο 

(Βόινο) 

5 0 ΥΙ 

δελ 

αλαθ

έξεηα

η 

 
; ΥΙ ΑΑΦΔ 1 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ  

 

ΣΟ 

Π. 

10 
Φηινινγία 

(Ρέζπκλν) 

21 8 ΝΑΙ ΝΑΙ 5 
min3

0 
ΝΑΙ ΠΛΗΡΔ 3 

ΓΟΜΗ

ΜΔΝΑ 

ΒΑΔΙ 

ΣΟΤ 

Ν.3848 

http://www.phil.uoa.gr/
http://www.phil.uoa.gr/
http://www.lit.auth.gr/
http://www.lit.auth.gr/
http://www.lit.auth.gr/
http://www.arch.uoa.gr/
http://www.arch.uoa.gr/
http://www.arch.uoa.gr/
http://www.arch.uoa.gr/
http://www.hist.auth.gr/
http://www.hist.auth.gr/
http://www.hist.auth.gr/
http://www.hist.auth.gr/
http://www.hist.auth.gr/
http://www.hist.auth.gr/
http://www.ppp.uoa.gr/
http://www.ppp.uoa.gr/
http://www.ppp.uoa.gr/
http://www.ppp.uoa.gr/
http://www.ppp.uoa.gr/
http://www.ppp.uoa.gr/
http://www.philology-upatras.gr/el/home
http://www.philology-upatras.gr/el/home
http://www.edlit.auth.gr/
http://www.edlit.auth.gr/
http://www.edlit.auth.gr/
http://www.edlit.auth.gr/
http://www.edlit.auth.gr/
http://www.edlit.auth.gr/
http://www.uoi.gr/schools/human/philology/
http://www.uoi.gr/schools/human/philology/
http://www.ha.uth.gr/
http://www.ha.uth.gr/
http://www.ha.uth.gr/
http://www.ha.uth.gr/
http://www.ha.uth.gr/
http://www.ha.uth.gr/
http://www.ha.uth.gr/
http://www.ha.uth.gr/
http://www.philology.uoc.gr/gr.htm
http://www.philology.uoc.gr/gr.htm
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ΠΔ02 

 

 

 

ΜΑΘΗΜ

ΑΣΑ ΔΙΓΙΚ
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ΦΟΡ

Α  
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Δ. 

ΠΛΗΡΟΣΗΣ

Α  

 

ΣΟΙΥΔΙΧΝ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΑΣΟ 

ΣΡΔΙ  

 

ΘΔΜ

ΑΣΙΚ

Δ  

 

ΣΟΤ 

 

Ν.3848

/10 

ΣΟΙ

ΥΔΙΑ 

ΠΡΟΓ

ΡΑΜ

ΜΑΣΟ

 

ΠΡ

Ο

Φ

ΔΡ

Ο

Μ

ΔΝ

Α 

 

ΤΠ

ΟΥ

ΡΔ

ΧΣ

ΙΚ

Α 

11 

Φηινζνθίαο 

Παηδαγσγηθ

ήο θαη 

Φπρνινγίαο 

Ισαλλίλσλ 

60 20 ΝΑΙ ΝΑΙ 5 100 ΝΑΙ ΠΛΗΡΔ 3 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ  

 

ΣΟ 

Π. 

12 

Ιζηνξίαο 

θαη 

Αξραηνινγί

αο 

(Ισάλληλα) 

14 1 ΝΑΙ 

δελ 

αλαθ

έξεηα

η 

- min4 ΥΙ ΑΑΦΔ 2 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ  

 

ΣΟ 

Π. 

13 
Φηινινγίαο 

(Καιακάηα) 

9 4 ΝΑΙ 

ΝΑΙ/

ΔΠΙ

ΛΟΓ

Ή 

3 

min1

6 έσο 

22 

ΥΙ ΔΛΛΙΠΔ 2 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ  

 

ΣΟ 

Π. 

14 

Διιεληθήο 

Φηινινγίαο 

Θξάθεο 

(Κνκνηελή) 

16 3 ΝΑΙ ΝΑΙ 6 
min 

18 
ΝΑΙ ΔΛΛΙΠΔ 2 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ  

 

ΣΟ 

Π. 

15 

Ιζηνξίαο 

θαη 

Αξραηνινγί

αο 

(Ρέζπκλν) 

21 8 ΝΑΙ ΝΑΙ 5 30 ΝΑΙ ΠΛΗΡΔ 3 

ΓΟΜΗ

ΜΔΝΑ 

ΒΑΔΙ 

ΣΟΤ 

Ν.3848 

16 
Φηινζνθίαο 

Πάηξαο 

7 2 ΥΙ 

δελ 

αλαθ

έξεηα

η 

- 
min 

1Ο 
ΥΙ ΑΑΦΔ 1 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ  

 

ΣΟ 

Π. 

17 

Ιζηνξίαο 

Αξραηνινγί

αο θαη 

Γηαρείξηζεο 

Πνιηηηζκηθ

ώλ Αγαζώλ 

(Καιακάηα) 

4 3 ΝΑΙ ΝΑΙ; 4 

12 

έσο 

16 

ΥΙ ΑΑΦΔ 2 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ  

 

ΣΟ 

Π. 

18 

Ιζηνξίαο 

θαη 

Δζλνινγίαο 

(Κνκνηελή) 

23 8 ΝΑΙ ΝΑΙ 4,5 36 ΝΑΙ ΠΛΗΡΔ 3 

ΓΟΜΗ

ΜΔΝΑ 

ΒΑΔΙ 

ΣΟΤ 

Ν.3848 

19 

Φηινζνθηθ

ώλ θαη 

Κνηλσληθώλ 

πνπδώλ 

Κξήηεο 

(Ρέζπκλν) 

26 
min

5 
ΝΑΙ ΝΑΙ 10 

min3

0 
ΥΙ ΔΛΛΙΠΔ 2 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ  

 

ΣΟ 

Π. 

20 

Ιζηνξίαο 

Ινλίνπ 

(Κέξθπξα) 

4 2 ΝΑΙ ΝΑΙ 5 

10 

έσο 

20 

ΥΙ ΔΛΛΙΠΔ 2 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ  

 

ΣΟ 

Π. 

 

  

http://phedps.uoi.gr/
http://phedps.uoi.gr/
http://phedps.uoi.gr/
http://phedps.uoi.gr/
http://phedps.uoi.gr/
http://www.hist-arch.uoi.gr/
http://www.hist-arch.uoi.gr/
http://www.hist-arch.uoi.gr/
http://www.hist-arch.uoi.gr/
http://www.hist-arch.uoi.gr/
http://kalamata.uop.gr/~litd/
http://kalamata.uop.gr/~litd/
http://www.helit.duth.gr/
http://www.helit.duth.gr/
http://www.helit.duth.gr/
http://www.helit.duth.gr/
http://www.history-archaeology.uoc.gr/
http://www.history-archaeology.uoc.gr/
http://www.history-archaeology.uoc.gr/
http://www.history-archaeology.uoc.gr/
http://www.history-archaeology.uoc.gr/
http://www.philosophy.upatras.gr/
http://www.philosophy.upatras.gr/
http://kalamata.uop.gr/~hamccd/
http://kalamata.uop.gr/~hamccd/
http://kalamata.uop.gr/~hamccd/
http://kalamata.uop.gr/~hamccd/
http://kalamata.uop.gr/~hamccd/
http://kalamata.uop.gr/~hamccd/
http://kalamata.uop.gr/~hamccd/
http://www.he.duth.gr/
http://www.he.duth.gr/
http://www.he.duth.gr/
http://www.he.duth.gr/
http://www.fks.uoc.gr/
http://www.fks.uoc.gr/
http://www.fks.uoc.gr/
http://www.fks.uoc.gr/
http://www.fks.uoc.gr/
http://www.fks.uoc.gr/
http://history.ionio.gr/
http://history.ionio.gr/
http://history.ionio.gr/
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5.4.2 Σκήκαηα εθπαίδεπζεο Μαζεκαηηθώλ 

 

Πίλαθαο 58_5.2.8. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο ζηνηρείσλ Π.Γ.Δ. ησλ Μαζεκαηηθώλ (ΠΔ03) θαηά ηηο αξρηθέο 

ζπνπδέο, βάζεη ησλ Ο.. ( ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ 6νο – 9νο 2016) 

 

ΠΔ03 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

 

 

ΜΑΘ

ΗΜΑ

ΣΑ 

 

ΔΙΓΙ

ΚΗ 

 

ΓΙΓΑ

ΚΣΙΚ

Η 

ΓΙΓΑΚΣ

ΙΚΗ 

 

ΑΚΗ

Η 

ECTS 

ΓΙΓΑ

ΚΣΙΚ

Η 

 

ΑΚ

ΗΗ

 

E

C

T

S 

ΡΗΣ

Η 

 

ΑΝ

ΑΦ

ΟΡΑ 

 

ΣΗ

Ν 

 

ΠΠ.

Γ.Δ. 

ΠΛΗΡΟ

ΣΗΣΑ 

 

ΣΟΙΥΔ

ΙΧΝ 

 

ΠΡΟΓΡ

ΑΜΜΑ

ΣΟ 

ΣΡΔΙ

 

 

ΘΔΜ

ΑΣΙΚ

Δ 

 

ΣΟΤ 

 

Ν.384

8/10 

ΣΟΙΥΔ

ΙΑ 

 

ΠΡΟΓΡ

ΑΜΜΑ

ΣΟ 

ΠΡΟ

ΦΔ

ΡΟΜ

ΔΝΑ 

ΤΠΟ

ΥΡΔΧ

ΣΙΚΑ 

1 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ 

ΑΘΗΝΑ 

(Δ.Κ.Π.Α.) 23 8 8 ΝΑΙ 5 

15

-

40 ΥΙ 

ΔΛΛΙΠ

Δ 2 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ 

ΣΟ 

Π.. 

2 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ 

Α.Π.Θ. 38 7 7 ΝΑΙ 2 35 ΝΑΙ 

ΠΛΗΡΔ

 3 

ΓΟΜΗ

ΜΔΝΑ 

ΒΑΔΙ 

ΣΟΤ 

Ν.3848 

3 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ 

ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 4 - - 

ΑΑΦΔ

 5; 

m

ax 

23 ΥΙ 

ΑΑΦΔ

 1 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ 

ΣΟ 

Π.. 

4 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ 

ΠΑΣΡΑ 5 - - 

ΑΑΦΔ

 ; 

m

ax 

30 ΥΙ 

ΑΑΦΔ

 1 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ 

ΣΟ 

Π.. 

5 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ 

ΑΜΟΤ  6 - - ΝΑΙ 6 

m

ax 

35 ΥΙ 

ΔΛΛΙΠ

Δ 2 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ 

ΣΟ 

Π.. 

6 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ 

ΚΡΗΣΗ 3 - - ΝΑΙ 6 

m

ax 

18 ΝΑΙ 

ΔΛΛΙΠ

Δ 2 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ 

ΣΟ 

Π.. 

7 .Δ.Μ.Φ.Δ. 

Δ.Μ.Π. 3 - - ΥΙ ; ; ΥΙ 

ΑΑΦΔ

 1 

ΓΙΑΠ

ΑΡΣΑ 

ΣΟ 

Π.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://noether.math.uoa.gr/
http://noether.math.uoa.gr/
http://www.math.auth.gr/
http://www.math.auth.gr/
http://www.math.uoi.gr/index.html
http://www.math.uoi.gr/index.html
http://www.math.upatras.gr/
http://www.math.upatras.gr/
http://www.math.aegean.gr/in/
http://www.math.aegean.gr/in/
http://thales.math.uoc.gr:1080/
http://thales.math.uoc.gr:1080/
http://www.semfe.ntua.gr/el/
http://www.semfe.ntua.gr/el/
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5.4.3. Σκήκαηα εθπαίδεπζεο Φπζηθώλ. 

Πίλαθαο 59_5.3.22. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο ζηνηρείσλ Π.Γ.Δ. ησλ Φπζηθώλ (ΠΔ04) θαηά ηηο αξρηθέο ζπνπδέο, 

βάζεη ησλ Ο.. ( ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ 6νο – 9νο 2016). 

 

ΠΔ04.01 

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΑ 

 

 

ΜΑ

ΘΗ

ΜΑ

ΣΑ  

 

ΔΙΓΙ

ΚΗ

  

 

ΓΙΓ

ΑΚ

ΣΙΚ

Η 

ΓΙΓΑ

ΚΣΙ

ΚΗ  

 

ΑΚ

ΗΗ 

ECTS  

 

ΓΙΓΑΚΣΙ

ΚΗ/ 

 

ΑΚΗΗ

 

ECTS 

ΡΗΣ

Η  

 

ΑΝ

ΑΦ

ΟΡ

Α  

 

Σ

ΗΝ  

 

ΠΠ.

Γ.Δ. 

ΠΛΗ

ΡΟΣ

ΗΣΑ  

 

ΣΟΙ

ΥΔΙΧ

Ν  

 

ΠΡΟΓ

ΡΑΜ

ΜΑΣ

Ο 

ΣΡΔΙ

  

 

ΘΔΜ

ΑΣΙΚ

Δ  

 

ΣΟΤ 

 

Ν.384

8/10 

ΣΟΙΥΔΙ

Α  

 

ΠΡΟΓΡΑ

ΜΜΑΣΟ

 

ΠΡ

Ο

ΦΔ

ΡΟ

ΜΔ

ΝΑ 

ΤΠ

ΟΥ

ΡΔ

ΧΣ

ΙΚ

Α 

1 
ΣΜΗΜΑ 

ΦΤΙΚΗ

 ΔΚΠΑ 2 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ 4 9 ΥΙ 

ΔΛΛΙ

ΠΔ 2 

ΓΙΑΠΑΡ

ΣΑ  

 

ΣΟ Π. 

2 
ΣΜΗΜΑ 

ΦΤΙΚΗ

 ΑΠΘ 4 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ 4 17 ΥΙ 

ΔΛΛΙ

ΠΔ 2 

ΓΙΑΠΑΡ

ΣΑ  

 

ΣΟ Π. 

3 

ΣΜΗΜΑ 

ΦΤΙΚΗ

 

ΠΑΝ/ΜΙ

ΟΤ 

ΠΑΣΡΧΝ 

3 

 

ΝΑΙ 

ΑΑ

ΦΔ 0 10 ΥΙ 

ΔΛΛΙ

ΠΔ 2 

ΓΙΑΠΑΡ

ΣΑ  

 

ΣΟ Π. 

4 

ΣΜΗΜΑ 

ΦΤΙΚΗ

 

ΠΑΝ/ΜΙ

ΟΤ 

ΙΧΑΝΝΙΝ

ΧΝ 

6 

 

ΝΑΙ 

ΑΑ

ΦΔ 3 

max1

6 ΥΙ 

ΔΛΛΙ

ΠΔ 2 

ΓΙΑΠΑΡ

ΣΑ  

 

ΣΟ Π. 

5 

ΣΜΗΜΑ 

ΦΤΙΚΗ

 

ΠΑΝ/ΜΙ

ΟΤ 

ΚΡΗΣΗ 

4 ή 

8 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 6 

21 

έσο 

36 ΥΙ 

ΔΛΛΙ

ΠΔ 2 

ΓΙΑΠΑΡ

ΣΑ 

ΣΟ Π.. 

6 

ΔΜΦΔ  2 

 

ΝΑΙ 

ΑΑ

ΦΔ ; max8 ΥΙ 

ΔΛΛΙ

ΠΔ 1 

ΓΙΑΠΑΡ

ΣΑ  

 

ΣΟ Π. 

 

 

 

 

 

  

http://www.phys.uoa.gr/
http://www.phys.uoa.gr/
http://www.phys.uoa.gr/
http://www.physics.auth.gr/
http://www.physics.auth.gr/
http://www.physics.auth.gr/
http://www.physics.upatras.gr/
http://www.physics.upatras.gr/
http://www.physics.upatras.gr/
http://www.physics.upatras.gr/
http://www.physics.upatras.gr/
http://www.physics.upatras.gr/
http://www.physics.uoi.gr/
http://www.physics.uoi.gr/
http://www.physics.uoi.gr/
http://www.physics.uoi.gr/
http://www.physics.uoi.gr/
http://www.physics.uoi.gr/
http://www.physics.uoi.gr/
https://www.physics.uoc.gr/
https://www.physics.uoc.gr/
https://www.physics.uoc.gr/
https://www.physics.uoc.gr/
https://www.physics.uoc.gr/
https://www.physics.uoc.gr/
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ΠΔ04.02 

ΜΑΘΗΜΑΣ

Α 

 ΜΑΘΗ

ΜΑΣΑ  

 

ΔΙΓΙΚΗ

  

 

ΓΙΓΑΚΣ

ΙΚΗ 

ΓΙΓΑΚΣ

ΙΚΗ  

 

ΑΚΗ

Η 

ECTS  

 

ΓΙΓΑΚΣΙ

ΚΗ 

 

ΑΚΗΗ

 

ECTS 

ΡΗΣ

Η  

 

ΑΝΑ

ΦΟΡ

Α  

 

ΣΗ

Ν  

 

ΠΠ.

Γ.Δ. 

ΠΛΗ

ΡΟΣ

ΗΣΑ  

 

ΣΟ

ΙΥΔΙ

ΧΝ  

 

ΠΡΟ

ΓΡΑ

ΜΜ

ΑΣΟ

 

ΣΡΔ

Ι  

 

ΘΔ

ΜΑ

ΣΙΚ

Δ  

 

ΣΟ

Τ 

 

Ν.38

48/1

0 

ΣΟΙ

ΥΔΙΑ  

 

ΠΡΟΓ

ΡΑΜ

ΜΑΣ

Ο 

ΠΡ

Ο

ΦΔ

ΡΟ

ΜΔ

ΝΑ 

ΤΠ

ΟΥ

ΡΔΧ

ΣΙΚ

Α 

1 
ΣΜΗΜΑ 

ΥΗΜΔΙΑ 

ΔΚΠΑ 3 

 

ΝΑΙ 

ΑΑΦΔ

 

 

6 ΥΙ 

ΔΛΛ

ΙΠΔ

 2 

ΓΙΑ

ΠΑΡΣ

Α  

 

ΣΟ 

Π. 

2 
ΣΜΗΜΑ 

ΥΗΜΔΙΑ 

ΑΠΘ 5 

 

ΝΑΙ 

ΑΑΦΔ

 5; 

max 

20 ΥΙ 

ΔΛΛ

ΙΠΔ

 2 

ΓΙΑ

ΠΑΡΣ

Α  

ΣΟ 

Π.. 

3 

ΣΜΗΜΑ 

ΥΗΜΔΙΑ 

ΠΑΝ/ΜΙΟΤ 

ΙΧΑΝΝΙΝΧ

Ν  

1   ΝΑΙ 

ΑΑΦΔ

   max 5 ΥΙ 

ΔΛΛ

ΙΠΔ

 1 

ΓΙΑ

ΠΑΡΣ

Α  

 

ΣΟ 

Π. 

 

ΣΜΗΜΑ 

ΥΗΜΔΙΑ 

ΠΑΝ/ΜΙΟΤ 

ΠΑΣΡΧΝ 1   ΝΑΙ 

ΑΑΦΔ

   max 5 ΥΙ 

ΔΛΛ

ΙΠΔ

 1 

ΓΙΑ

ΠΑΡΣ

Α  

 

ΣΟ 

Π. 

5 

ΣΜΗΜΑ 

ΥΗΜΔΙΑ 

ΠΑΝ/ΜΙΟΤ 

ΚΡΗΣΗ 21 8 ΝΑΙ ΝΑΙ 6 

24+24 

ζην 

παξά

ξηεκ

α 

δηπιώ

καηνο 

ΝΑΙ 

ΠΛΗ

ΡΔ 3 

ΓΟΜ

ΗΜΔ

ΝΑ 

ΒΑΔ

Ι ΣΟΤ 

Ν.3848 

 

 

  

http://www.chem.uoa.gr/
http://www.chem.uoa.gr/
http://www.chem.uoa.gr/
http://www.chem.auth.gr/index.php
http://www.chem.auth.gr/index.php
http://www.chem.auth.gr/index.php
http://www.chem.uoi.gr/
http://www.chem.uoi.gr/
http://www.chem.uoi.gr/
http://www.chem.uoi.gr/
http://www.chem.uoi.gr/
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������
http://www.chemistry.uoc.gr/
http://www.chemistry.uoc.gr/
http://www.chemistry.uoc.gr/
http://www.chemistry.uoc.gr/
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ΠΔ04.04 

 

ΜΑΘΗΜΑΣ

Α 

 

 

 

 

 

ΜΑΘ

ΗΜΑ

ΣΑ  

 

ΔΙΓΙΚ

Η  

 

ΓΙΓΑ

ΚΣΙΚ

Η 

ΓΙΓΑΚΣ

ΙΚΗ  

 

ΑΚΗ

Η 

EC

TS  

 

ΓΙΓ

ΑΚ

ΣΙΚ

Η 

 

Α

ΚΗ

Η

 

ECTS 

ΡΗΣΗ  

 

ΑΝΑΦ

ΟΡΑ  

 

ΣΗΝ  

 

ΠΠ.Γ.Δ

. 

ΠΛΗΡΟ

ΣΗΣΑ  

 

ΣΟΙΥ

ΔΙΧΝ  

 

ΠΡΟΓΡ

ΑΜΜΑ

ΣΟ 

ΣΡΔΙ  

 

ΘΔΜ

ΑΣΙΚ

Δ  

 

ΣΟΤ 

 

Ν.3848

/10 

ΣΟΙΥΔΙ

Α  

 

ΠΡΟΓΡΑ

ΜΜΑΣΟ

 

ΠΡ

Ο

ΦΔ

ΡΟ

ΜΔ

ΝΑ 

ΤΠ

ΟΥ

ΡΔΧ

ΣΙΚ

Α 

1 
ΣΜΗΜΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙ

Α ΔΚΠΑ 1 

  

ΝΑΙ 

 

5 ΥΙ 

ΔΛΛΙΠ

Δ 2 

ΓΙΑΠΑ

ΡΣΑ  

 

ΣΟ Π. 

2 
ΣΜΗΜΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙ

Α ΑΠΘ 2 

 

ΝΑΙ ΥΙ 

 

max 

12 ΥΙ 

ΔΛΛΙΠ

Δ 1 

ΓΙΑΠΑ

ΡΣΑ  

 

ΣΟ Π. 

3 

ΣΜΗΜΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙ

Α 

ΠΑΝ/ΜΙΟ

Τ 

ΠΑΣΡΧΝ 

1 

 

ΥΙ ΥΙ 

 

max 6 ΥΙ 

ΔΛΛΙΠ

Δ/ΑΑ

ΦΔ 1; 

ΓΙΑΠΑ

ΡΣΑ  

 

ΣΟ Π. 

4 

ΣΜΗΜΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙ

Α 

ΠΑΝ/ΜΙΟ

Τ 

ΚΡΗΣΗ 

20 8 ΝΑΙ ΝΑΙ 6 30-40 ΝΑΙ 

ΠΛΗΡΔ

 3 

ΓΟΜΗΜ

ΔΝΑ 

ΒΑΔΙ 

ΣΟΤ 

Ν.3848 

ΔΝΟΣΗΣ

Α ΣΟΤ 

Ο/ΓΟΜ

ΗΜΔΝΑ 

ΒΑΔΙ 

ΣΟΤ 

3848 

5 

ΣΜΗΜΑ 

ΜΟΡΙΑΚ

Η 

ΒΙΟΛΟΓΙ

Α ΚΑΙ 

ΓΔΝΔΣΙΚ

Η ΓΠΘ 

 8 

2 ΝΑΙ ΝΑΙ 6 30 

ΝΑΙ 

ΠΛΗΡΔ

 3 

ΓΟΜΗΜ

ΔΝΑ 

ΒΑΔΙ 

ΣΟΤ 

Ν.3848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.biol.uoa.gr/
http://www.biol.uoa.gr/
http://www.biol.uoa.gr/
http://www.bio.auth.gr/
http://www.bio.auth.gr/
http://www.bio.auth.gr/
http://www.biology.upatras.gr/
http://www.biology.upatras.gr/
http://www.biology.upatras.gr/
http://www.biology.upatras.gr/
http://www.biology.upatras.gr/
http://www.biology.upatras.gr/
https://www.biology.uoc.gr/
https://www.biology.uoc.gr/
https://www.biology.uoc.gr/
https://www.biology.uoc.gr/
https://www.biology.uoc.gr/
https://www.biology.uoc.gr/
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������%20�������_����_�����������.xlsx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������%20�������_����_�����������.xlsx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������%20�������_����_�����������.xlsx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������%20�������_����_�����������.xlsx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������%20�������_����_�����������.xlsx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������%20�������_����_�����������.xlsx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������%20�������_����_�����������.xlsx
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ΠΔ04.05 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

 
ΜΑΘ

ΗΜΑ

ΣΑ  

 

ΔΙΓΙΚ

Η  

 

ΓΙΓΑ

ΚΣΙΚ

Η 

ΓΙΓΑ

ΚΣΙΚ

Η  

 

ΑΚΗ

Η 

ECT

S  

 

ΓΙΓ

ΑΚ

ΣΙΚ

Η 

 

Α

ΚΗ

Η 

ECTS 

ΡΗΣΗ  

 

ΑΝΑΦ

ΟΡΑ  

 

ΣΗΝ  

 

Π.Π.Γ.

Δ. 

ΠΛΗΡ

ΟΣΗΣ

Α  

 

ΣΟΙ

ΥΔΙΧ

Ν  

 

ΠΡΟΓ

ΡΑΜ

ΜΑΣ

Ο 

ΣΡΔ

Ι  

 

ΘΔ

ΜΑ

ΣΙΚ

Δ  

 

ΣΟ

Τ 

 

Ν.38

48/1

0 

ΣΟΙΥΔΙ

Α  

 

ΠΡΟΓΡΑ

ΜΜΑΣΟ

 

ΠΡΟ

ΦΔΡΟ

ΜΔΝ

Α 

ΤΠ

ΟΥ

ΡΔΧ

ΣΙΚ

Α 

1 

ΣΜΗΜΑ 

ΓΔΧΛΟΓΙΑ 

ΔΚΠΑ 1   ΝΑΙ ΥΙ   4 ΥΙ 

ΔΛΛΙ

ΠΔ 1 

ΓΙΑΠΑ

ΡΣΑ  

 

ΣΟ Π. 

2 

ΣΜΗΜΑ 

ΓΔΧΛΟΓΙΑ 

ΑΠΘ 1   ΝΑΙ ΝΑΙ   3 ΥΙ 

ΔΛΛΙ

ΠΔ 1 

ΓΙΑΠΑ

ΡΣΑ  

 

ΣΟ Π. 

3 

ΣΜΗΜΑ 

ΓΔΧΛΟΓΙΑ 

ΠΑΝ/ΜΙΟΤ 

ΠΑΣΡΧΝ 2   ΝΑΙ ΥΙ   max 6 ΥΙ 

ΔΛΛΙ

ΠΔ 1 

ΓΙΑΠΑ

ΡΣΑ  

 

ΣΟ Π. 

  
    

  

  

 

 

 

   

1 

ΣΜΗΜΑ 

ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ 

ΥΑΡΟΚΟΠΔΙ

ΟΤ     ΝΑΙ ΝΑΙ 

Α

ΑΦ

Δ 5 ΥΙ 

ΔΛΛΙ

ΠΔ 1 

ΓΙΑΠΑ

ΡΣΑ  

 

ΣΟ Π. 

2 

ΣΜΗΜΑ 

ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ 

ΠΑΝ/ΜΙΟΤ 

ΑΙΓΑΙΟΤ 3   ΝΑΙ ΝΑΙ 2,5; 

max 

15 ΥΙ 

ΔΛΛΙ

ΠΔ 1 

ΓΙΑΠΑ

ΡΣΑ  

 

ΣΟ Π. 

 

 

 

 

  

http://www.geol.uoa.gr/
http://www.geol.uoa.gr/
http://www.geol.uoa.gr/
http://www.geo.auth.gr/
http://www.geo.auth.gr/
http://www.geo.auth.gr/
http://www.geology.upatras.gr/
http://www.geology.upatras.gr/
http://www.geology.upatras.gr/
http://www.geology.upatras.gr/
http://www.geo.hua.gr/
http://www.geo.hua.gr/
http://www.geo.hua.gr/
http://www.geo.hua.gr/
https://geography.aegean.gr/
https://geography.aegean.gr/
https://geography.aegean.gr/
https://geography.aegean.gr/
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5.5. πδήηεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο γηα ηα Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο 

Δθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ Π.Π.Γ.Δ. 

5.5.1. Φιλόλογοι, Μαθηματικοί και Φυςικοί ςτο πλαίςιο τησ Β/θμιασ 

Εκπαίδευςησ. 

Οη Φηιφινγνη (ΠΔ02) δηδάζθνπλ ζηηο δχν βαζκίδεο ηεο Β/ζκηαο (Γπκλάζην, 

Λχθεην) Νενειιεληθή Γιψζζα, Λνγνηερλία, Αξραία Διιεληθή Γιψζζα απφ ην 

πξσηφηππν, Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία απφ κεηάθξαζε, Λαηηληθή Γιψζζα θαη 

Γξακκαηεία, Ηζηνξία, Φηινζνθία. 

Οη Μαζεκαηηθνί (ΠΔ03) δηδάζθνπλ Μαζεκαηηθά ζε φιεο ηηο ηάμεηο. ε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δηδάμνπλ κε αλάζεζε νξηζκέλα απφ ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ 

νη ΠΔ04. 

ηελ εηδηθφηεηα ΠΔ04 θαηαηάζζνληαη νη Φπζηθνί (ΠΔ04.1), νη Υεκηθνί (ΠΔ04.2), 

νη Βηνιφγνη (ΠΔ04.4), νη Γεσιφγνη θαη νη Γεσγξάθνη (ΠΔ04.5). Οη ΠΔ04 δηδάζθνπλ 

Φπζηθή, Υεκεία, Βηνινγία, Γεσγξαθία. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έλαο Φπζηθφο κπνξεί λα  

δηδάζθεη θαη ηα ηέζζεξα αληηθείκελα ηνπ θιάδνπ.  

Ζ ειηθία ησλ καζεηψλ ζην Γπκλάζην είλαη απφ 12 έσο 15 θαη ζην Λχθεην απφ 15 

έσο 18 εηψλ. Σν αθεηεξηαθφ σξάξην δηδαζθαιίαο ηνπ θαζεγεηή ζηε Β/ζκηα είλαη 21 

ψξεο ηελ εβδνκάδα, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζε πνηθίια αληηθείκελα θαη ησλ ηξηψλ 

ηάμεσλ.  

Γηα ηνπο θηινιφγνπο, ε πνηθηιία θαη ε δηαζπνξά ησλ αληηθεηκέλσλ ζην εβδνκαδηαίν 

πξφγξακκά ηνπο πξνυπνζέηεη έλα εχξνο επηζηεκνληθήο επνπηείαο, θαζψο ηα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα είλαη πνιιά.  Σν  πξφγξακκά ηνπο είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ, αλ ζπγθξηζεί 

κε ηα ηξία δηδαθηηθά εγρεηξίδηα πνπ δηδάζθεη π.ρ. έλαο Θενιφγνο (ΠΔ01) ζην ιχθεην. 

Απαηηεηηθφ απφ ηελ άπνςε ηνπ αξηζκνχ ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη θαη ην πξφγξακκα ησλ 

ΠΔ04. Οη Μαζεκαηηθνί έρνπλ έλα πην εμεηδηθεπκέλν θαη εζηηαζκέλν ζηα Μαζεκαηηθά 

πξφγξακκα, θαζψο δηδάζθνπλ θαηά βάζε απνθιεηζηηθά ην αληηθείκελφ ηνπο. 

Καη νη ηξεηο απηέο εηδηθφηεηεο επηθνξηίδνληαη κε ηα καζήκαηα ηα νπνία ζπλήζσο νη 

νηθνγέλεηεο θαη νη καζεηέο ζέηνπλ ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα, θαζψο είλαη ηα καζήκαηα 

πνπ (παξαδνζηαθά θαη άηππα) αλαγλσξίδνληαη σο ηα πην βαζηθά γηα ηελ πλεπκαηηθή θαη 

γλσζηηθή ζπγθξφηεζε  ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, είλαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία, αλάινγα 

κε ηελ θαηεχζπλζε, εμεηάδνληαη νη ππνςήθηνη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα Α.Δ.Η.. Ζ 

βαξχηεηα ησλ καζεκάησλ είλαη επζέσο αλάινγε κε ηελ επζχλε πνπ αλαηίζεηαη ζηνλ 

δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθφ. Οη πξνζδνθίεο θαη νη απαηηήζεηο (ξεηέο θαη άξξεηεο) φισλ 

(Α.Π., καζεηψλ, γνλέσλ, εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θιπ) είλαη πςειέο θαη πηεζηηθέο, 

θαζψο ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη ε «απνηειεζκαηηθφηεηά» ηεο ππφθεηληαη ζε ζπλερή 

(άηππε, ππνθεηκεληθή, θιπ) αμηνιφγεζε απφ  ηνπο άκεζνπο θαη έκκεζνπο απνδέθηεο ηεο. 

Δπηπιένλ, ζηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ έλαο θαζεγεηήο απηψλ ησλ  

εηδηθνηήησλ θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ησλ αλαζεσξεκέλσλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, ε αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ 

ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ εηζήγαγε, θαηλνηνκίεο, φπσο ε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε, ε κέζνδνο project, νη Σ.Π.Δ. θαη ε ειεθηξνληθή κάζεζε ζε πιαηθφξκεο, ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θιπ. Οη απμεκέλεο αλάγθεο γηα ζπλερή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε πζηέξεζε ηεο Πνιηηείαο λα αληαπνθξηζεί ζ‟ απηήλ ηελ αλάγθε,  

νξγαλψλνληαο  ζπζηεκαηηθή, θαζνιηθή θαη ηαθηηθή επηκφξθσζε, θαζηζηνχλ ηελ Αξρηθή 

Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηα 

εθάζηνηε (λέα) δεηνχκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Γελ ππαηληζζφκαζηε φηη ν 
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εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα πηνζεηεί «απηνιεμεί» ηα εθάζηνηε νξηδφκελα ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ θαη ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Αληηζέησο, πξέπεη λα 

δηαζέηεη εθείλνλ ηνλ επηζηεκνληθφ θαη κεζνδνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα 

θαηαλνεί ην πιαίζην Λφγνπ θαη αξρψλ ησλ αιιαγψλ, λα αλαγλσξίδεη ηνπο ξεηνχο θαη 

ππφξξεηνπο ζηφρνπο, ψζηε λα επηδηψθεη ηελ θξηηηθή θαη κε επίγλσζε αληαπφθξηζε ζηηο 

αιιαγέο απηέο (Κνπιατδήο & Σζαηζαξψλε, 2010).  

Δίλαη θαλεξή, επνκέλσο, ε αλάγθε νη εηδηθφηεηεο ΠΔ02, ΠΔ03 θαη ΠΔ04 λα 

δηαζέηνπλ κηα δηεπξπκέλε θαη επεμεξγαζκέλε παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε θαη κηα πινχζηα 

θαη επέιηθηε δηδαθηηθή εξγαιεηνζήθε. 

 

5.5.2. Ανάλυςη των ευρημάτων. Συζήτηςη. 

Ζ κειέηε ησλ Ο.. θαη ησλ Ηζηνζειίδσλ ησλ Σκεκάησλ έδσζε κηα ζεηξά απφ 

ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Καηάξηηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο θαηά ηηο αξρηθέο ζπνπδέο ηνπο, θαζψο  ππεχζπλα είλαη ηα 

ίδηα ηα Σκήκαηα ησλ Α.Δ.Η. λα θαηαξηίζνπλ ην θαηάιιειν πξφγξακκα γηα ηε ζεκειίσζε 

ηεο Π.Γ.Δ θαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα ησλ επηινγψλ. 

πσο αλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 4, ην Π.Π.Γ.Δ.
121

, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 

3848/2010 θαη 4186/2013, είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014 γηα 

φζνπο απνθνίηνπο ελδηαθέξνληαη λα εξγαζηνχλ ζηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε
122

. ζνη 

παξαθνινπζήζνπλ ηα ζρεηηθά καζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρηθψλ ζπνπδψλ ηνπο 

εμαζθαιίδνπλ ην Π.Π.Γ.Δ., ην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 

ηνπ Α..Δ.Π, ε επηηπρία ζηνλ νπνίν είλαη πξνυπφζεζε γηα ην δηνξηζκφ ηνπο ζηε Β/ζκηα.  

πσο πξνθχπηεη απφ ηνπο Πίλαθεο 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3., 5.4.4., 5.4.5. θαη 5.4.6.  ηα 

κηζά απφ ηα Σκήκαηα αμηνπνηνχλ ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

γηα δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία θαη αλαζέηνπλ ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο ή 

Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ή ζηα Σκήκαηα  Παηδαγσγηθήο θαηεχζπλζεο ησλ Φηινζνθηθψλ 

ρνιψλ ηε δηδαζθαιία ησλ ζρεηηθψλ καζεκάησλ. Μηα άιιε πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη 

είλαη ε πιήξεο αλάζεζε ηεο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο θαηάξηηζεο ζε θάπνην άιιν 

Σκήκα, φπσο π.ρ. ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. παξαπέκπεη ηνπο 

θνηηεηέο ζην πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Δ., ην νπνίν έρεη θαηαξηίζεη ην Σκήκα 

Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121

 Τπελζπκίδνπκε φηη ην Π.Π.Γ.Δ. κπνξεί λα απνθηεζεί φρη κφλν θαηά ηηο αξρηθέο ζπνπδέο, αιιά θαη κεηά 

ηελ νινθιήξσζή ηνπο, είηε κε θνίηεζε ζε Δηδηθφ Πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο, είηε κε Μ.Π.. (φπσο 

εθζέζακε ζην Κεθ. 4) 
122

 Δπηθαηξνπνίεζε (20-8-2017): Η πνιηηεία δίλεη λέα  παξάηαζε: ύκθσλα κε  Ν.4485/4-8-2017 δελ 

είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηνρή Π.Π.Γ.Δ. γηα ηνπο απνθνίηνπο πνπ εηζήρζεζαλ ζηηο ιεγόκελεο 

θαζεγεηηθέο ζρνιέο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2013-2014, όπσο όξηδε ν Ν.4186/2013, αιιά (είλαη 

ππνρξεσηηθή) γηα ηνπο εηζαρζέληεο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2015-2016. 
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Πίλαθαο 60_5.4.1. Γηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία/ εμάκελα πινπνίεζεο  (Σκήκαηα Φηινιόγσλ). 

 

ΠΔ02 
ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΗ/ΑΝΑΘΔΗ 

ΑΤΣΟΝΟΜΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΑΜΗΝΑ 

1 
Φηινινγία Αζήλαο  

ΦΠΦ,ΣΔΑΠΗ/Δ.Δ. ΝΑΙ 4ν - 8ν  

2 

Φηινινγίαο 

Θεζζαινλίθεο 

Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο  ΝΑΙ 5ν  έσο 8ν  

3 

Ιζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο Αζήλαο 

Φηινζνθίαο- Παηδαγσγηθήο-

Φπρνινγίαο   ΝΑΙ 1ν - 8ν  

4 

Ιζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο 

Θεζζαινλίθεο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο  ΥΙ 1ν - 8ν  

5 

Φηινζνθίαο - 

Παηδαγσγηθήο θαη 

Φπρνινγίαο Αζήλαο   ΝΑΙ 1ν - 8ν  

6 
Φηινινγίαο Πάηξαο  

ΠΣΓΔ,ΣΔ.Δ.ΑΠΗ   3ν - 8ν  

7 

Φηινζνθίαο - 

Παηδαγσγηθήο 

Θεζζαινλίθεο   ΝΑΙ 1ν - 8ν  

8 
Φηινινγίαο Ισαλλίλσλ 

ΦΠΦ   7ν - 8ν  

9 

Ιζηνξίαο Αξραηνινγίαο 

θαη Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο 

Θεζζαιίαο (Βόινο) ΠΣΓΔ,ΣΔ.Δ.ΑΠΗ   1ν - 8ν  

10 
Φηινινγίαο (Ρέζπκλν) 

ΦΚ,ΠΣΓΔ   3ν - 8ν  

11 

Φηινζνθίαο 

Παηδαγσγηθήο θαη 

Φπρνινγίαο Ισαλλίλσλ   ΝΑΙ 1ν - 8ν  

12 

Ιζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο 

(Ισάλληλα) ΦΠΦ   6ν - 8ν  

13 
Φηινινγίαο (Καιακάηα) 

  ΝΑΙ 3ν - 8ν  

14 

Διιεληθήο Φηινινγίαο 

Θξάθεο (Κνκνηελή) 

  ΝΑΙ 3ν - 8ν  

15 

Ιζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο (Ρέζπκλν) 

ΦΚ,ΠΣΓΔ ΝΑΙ 3ν - 8ν  

16 

Φηινζνθίαο Πάηξαο  

ΣΔ.Δ.ΑΠΗ, ΠΣΓΔ   1ν - 8ν  

17 

Ιζηνξίαο Αξραηνινγίαο 

θαη Γηαρείξηζεο 

Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ 

(Καιακάηα) Φηινινγία   5ν  έσο 8ν  

18 

Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο 

(Κνκνηελή) 

ΣΔ.Δ.ΠΗ, ΣΔΦ ΝΑΙ 4ν  έσο 8ν  

19 

Φηινζνθηθώλ θαη 

Κνηλσληθώλ πνπδώλ 

Κξήηεο (Ρέζπκλν)   ΝΑΙ 3ν - 8ν  

20 

Ιζηνξίαο Ινλίνπ 

(Κέξθπξα) 

  ΝΑΙ 3ν - 8ν  

http://www.phil.uoa.gr/
http://www.lit.auth.gr/
http://www.lit.auth.gr/
http://www.arch.uoa.gr/
http://www.arch.uoa.gr/
http://www.hist.auth.gr/
http://www.hist.auth.gr/
http://www.hist.auth.gr/
http://www.ppp.uoa.gr/
http://www.ppp.uoa.gr/
http://www.ppp.uoa.gr/
http://www.philology-upatras.gr/el/home
http://www.edlit.auth.gr/
http://www.edlit.auth.gr/
http://www.edlit.auth.gr/
http://www.uoi.gr/schools/human/philology/
http://www.ha.uth.gr/
http://www.ha.uth.gr/
http://www.ha.uth.gr/
http://www.ha.uth.gr/
http://www.philology.uoc.gr/gr.htm
http://phedps.uoi.gr/
http://phedps.uoi.gr/
http://phedps.uoi.gr/
http://www.hist-arch.uoi.gr/
http://www.hist-arch.uoi.gr/
http://www.hist-arch.uoi.gr/
http://kalamata.uop.gr/~litd/
http://www.helit.duth.gr/
http://www.helit.duth.gr/
http://www.history-archaeology.uoc.gr/
http://www.history-archaeology.uoc.gr/
http://www.philosophy.upatras.gr/
http://kalamata.uop.gr/~hamccd/
http://kalamata.uop.gr/~hamccd/
http://kalamata.uop.gr/~hamccd/
http://kalamata.uop.gr/~hamccd/
http://www.he.duth.gr/
http://www.he.duth.gr/
http://www.fks.uoc.gr/
http://www.fks.uoc.gr/
http://www.fks.uoc.gr/
http://history.ionio.gr/
http://history.ionio.gr/
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Πίλαθαο 61_5.4.2.  Γηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία/ εμάκελα πινπνίεζεο (Σκήκαηα Μαζεκαηηθώλ). 

 

ΠΔ03 
ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΗ 

/ΑΝΑΘΔΗ 

ΑΤΣΟΝΟΜΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΑΜΗΝΑ 

1 Μαζεκαηηθό Αζήλαο ΦΠΦ; ΝΑΙ 1ν έσο 8ν 

2 Μαζεκαηηθό ΑΠΘ ΦΠΦ,ΠΣΓΔ ΝΑΙ 5ν έσο 8ν 

3 Μαζεκαηηθό Ισαλλίλσλ ΦΠΦ ΥΙ 1ν έσο 8ν 

4 Μαζεκαηηθό Πάηξαο   ΝΑΙ 4ν έσο 8ν 

5 Μαζεκαηηθό άκνπ    ΝΑΙ 5ν έσο 7ν 

6 Μαζεκαηηθό Κξήηεο   NAI 5ν έσο 8ν 

7 ΔΜΦΔ ΔΜΠ   ΝΑΙ 5ν έσο 8ν 

 

Πίλαθαο 62_5.4.3. Γηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία/ εμάκελα πινπνίεζεο (Σκήκαηα Φπζηθώλ). 

 

ΠΔ04.01 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΗ 

/ΑΝΑΘΔΗ 

ΑΤΣΟΝΟΜ

Ο 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΑ ΔΞΑΜΗΝΑ  

1 Σκήκα Φπζηθήο ΔΚΠΑ ΠΣΓΔ   7ν  

2 Σκήκα Φπζηθήο ΑΠΘ   ΝΑΙ 6ν - 8ν  

3 

Σκήκα Φπζηθήο 

Παλ/κίνπ Παηξώλ ΠΣΓΔ ΝΑΙ 7ν - 8ν  

4 

Σκήκα Φπζηθήο 

Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ ΠΣΓΔ ΝΑΙ 6ν - 8ν  

5 

Σκήκα Φπζηθήο 

Παλ/κίνπ Κξήηεο   ΝΑΙ 2ν - 8ν  

6 ΔΜΦΔ    ΝΑΙ 6ν - 8ν  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noether.math.uoa.gr/
http://www.math.auth.gr/
http://www.math.uoi.gr/index.html
http://www.math.upatras.gr/
http://www.math.aegean.gr/in/
http://thales.math.uoc.gr:1080/
http://www.semfe.ntua.gr/el/
http://www.phys.uoa.gr/
http://www.physics.auth.gr/
http://www.physics.upatras.gr/
http://www.physics.upatras.gr/
http://www.physics.uoi.gr/
http://www.physics.uoi.gr/
https://www.physics.uoc.gr/
https://www.physics.uoc.gr/
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Πίλαθαο 63_5.4.4. Γηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία/ εμάκελα πινπνίεζεο (Σκήκαηα Υεκηθώλ). 

  ΠΔ04.02 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΗ/

ΑΝΑΘΔΗ 

ΑΤΣΟΝΟΜΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ

Α 

ΔΞΑΜΗΝ

Α  

1 

ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΔΙΑ 

ΔΚΠΑ ΦΠΦ ΝΑΙ 5ν - 8ν 

2 Σκήκα Υεκείαο ΑΠΘ   ΝΑΙ 7ν - 8ν  

3 

Σκήκα Υεκείαο Παλ/κίνπ 

Ισαλλίλσλ    ΝΑΙ 5ν -  

4 

ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΔΙΑ 

ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΑΣΡΧΝ   ΝΑΙ 1ν, 3ν  

5 

ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΔΙΑ 

ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΦΚ,ΠΣΓΔ   3ν - 8ν  

 

 

Πίλαθαο 64_5.4.5. Γηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία/ εμάκελα πινπνίεζεο (Σκήκαηα Βηνιόγσλ). 

  ΠΔ04.04 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΗ/

ΑΝΑΘΔΗ 

ΑΤΣΟΝΟΜΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ

Α 

ΔΞΑΜΗΝ

Α  

1 

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΚΠΑ 
ΦΠΦ   4ν 

2 

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΘ 
  ΝΑΙ 7ν 

3 

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΑΣΡΧΝ 
    8ν 

4 

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 
ΦΚ,ΠΣΓΔ   3ν - 8ν  

5 

ΣΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΓΠΘ 

   ΝΑΙ 6ν - 7ν  

 

 

 

 

  

http://www.chem.uoa.gr/
http://www.chem.uoa.gr/
http://www.chem.auth.gr/index.php
http://www.chem.uoi.gr/
http://www.chem.uoi.gr/
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������
http://www.chemistry.uoc.gr/
http://www.chemistry.uoc.gr/
http://www.biol.uoa.gr/
http://www.biol.uoa.gr/
http://www.bio.auth.gr/
http://www.bio.auth.gr/
http://www.biology.upatras.gr/
http://www.biology.upatras.gr/
https://www.biology.uoc.gr/
https://www.biology.uoc.gr/
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������%20�������_����_�����������.xlsx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������%20�������_����_�����������.xlsx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\���������%20��������\�����������_2016\���5_�����������%20������������%20��02_��03_��04\������%20���%20��������%20�������%20���%20�������\�������%20�������_����_�����������.xlsx
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Πίλαθαο 65_5.4.6. Γηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία/ εμάκελα πινπνίεζεο (Σκήκαηα Γεσιόγσλ θαη Γεσγξάθσλ) 

 

ΠΔ04.05 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΗ 

/ΑΝΑΘΔΗ 

ΑΤΣΟΝΟΜΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΞΑΜΗΝ

Α  

1 

ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΑ 

ΔΚΠΑ   ΝΑΙ 8ν 

2 

ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΑ 

ΑΠΘ ΝΑΙ   7ν /8ν  

3 

ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΑ 

ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΑΣΡΧΝ Π.Σ.Γ.Δ.   1ν /2ν  

          

1 

ΣΜΗΜΑ 

ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ 

ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟΤ 

   ΝΑΙ 6ν/8ν 

2 

ΣΜΗΜΑ 

ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ 

ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

  ΝΑΙ 5ν έσο 7ν 

 

Ο δηακνηξαζκφο εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ απνηειεί κία απφ ηηο κείδνλεο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. θαη ζηελ θαηεχζπλζε απηή ζα ρξεηαζηεί λα πξνζαλαηνιηζηνχλ θαη ηα 

ειιεληθά Α.Δ.Η. Σα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πξνζθέξνληαη γηα εξκελεία φρη κφλν απφ 

ηελ άπνςε ηεο νηθνλνκίαο ησλ πφξσλ, αιιά θαη ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο ζπδήηεζεο 

γηα ηελ άξζξσζε ησλ πφξσλ απηψλ ζε λένπο ζπλδπαζκνχο θαη ζηελ αλάδπζε πβξηδηθψλ 

πεδίσλ Γλψζεο ή, επίζεο, θαη ην αληίζεην, ζηελ ελίζρπζε ηεο ζηεγαλφηεηαο ησλ 

γλσζηηθψλ πεδίσλ ηα νπνία ζεξαπεχνληαη ζηα κεκνλσκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.  

Σα πεξηζζφηεξα Σκήκαηα, θαη ησλ ηξηψλ εηδηθνηήησλ (Πίλαθεο 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3., 

5.4.4. θαη 5.4.5.), πξνηξέπνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηέο λα αξρίζνπλ λα 

παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα Πηζηνπνίεζεο απφ ην 5
ν
 έσο ην 8

ν
 εμάκελν ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο, κε ην ζθεπηηθφ φηη είλαη θαιφ λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο απνθηήζεη επαξθή γλψζε  

ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εηδηθφηεηαο. 

Γηαπηζηψζακε, επίζεο, (Πίλαθαο 5.4.7) φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα Σκήκαηα 

κέζσ ηνπ Ο.. ή ηεο Ηζηνζειίδαο ελεκεξψλνπλ ηνπο θνηηεηέο γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

Π.Γ.Δ. είλαη, ζπρλφηαηα, απνζπαζκαηηθφο θαη ειιηπήο. Απφ ηα 20 ηκήκαηα ΠΔ02 

Φηινιφγσλ κφλν ηα 10 θάλνπλ ξεηή αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ., 2 απφ ηα 7 ηκήκαηα 

Μαζεκαηηθψλ, θαλέλα απφ ηα 6 Φπζηθψλ, 1 απφ ηα πέληε Υεκηθψλ, 2 απφ ηα 5 

Βηνιφγσλ, θαλέλα απφ ηα 5 Γεσιφγσλ/Γεσγξάθσλ. ην ζχλνιν, 15 απφ ηα 48.  

Δλδεηθηηθή ηεο κεξηθήο αληαπφθξηζεο ησλ Α.Δ.Η. ζηα νξηδφκελα απφ ην λφκν γηα 

ηελ Π.Π.Γ.Δ. είλαη θαη ε παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ ζηνλ Ο.. ή ζηελ Ηζηνζειίδα. 

Μφιηο 5 απφ ηα 20 ηκήκαηα Φηινιφγσλ νξγαλψλνπλ ζε δηαθξηηφ corpus  ηα καζήκαηα 

Π.Γ.Δ. θαη δνκεκέλα βάζεη ησλ ηξηψλ ελνηήησλ πνπ νξίδνπλ νη λφκνη 3848/2010 θαη ν 

4186/2013. Αληίζηνηρα, ζηα Σκήκαηα Μαζεκαηηθψλ 1 απφ ηα 7, θαλέλα απφ ηα 6 

Σκήκαηα ησλ Φπζηθψλ, 1 απφ ηα 5 ησλ  Υεκηθψλ, 2 απφ ηα 5 ησλ Βηνιφγσλ θαη  θαλέλα 

απφ ηα 5 ησλ Γεσιφγσλ/Γεσγξάθσλ. πλνιηθά, 9 απφ ηα 48.  

  

http://www.geol.uoa.gr/
http://www.geol.uoa.gr/
http://www.geo.auth.gr/
http://www.geo.auth.gr/
http://www.geology.upatras.gr/
http://www.geology.upatras.gr/
http://www.geo.hua.gr/
http://www.geo.hua.gr/
http://www.geo.hua.gr/
https://geography.aegean.gr/
https://geography.aegean.gr/
https://geography.aegean.gr/
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Πίλαθαο 66_5.4.7. πγθξηηηθόο Πίλαθαο δνκήο ησλ δηαδηθαζηώλ Πηζηνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Δ. ησλ Σκεκάησλ θαη 

ησλ ηξηώλ εηδηθνηήησλ (ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04). 

 

Παλ/θά  

Σκήκαηα 

Ρεηή 

αλαθνξά 

ζην  

Π.Π.Γ Δ. 

Γνκεκέλν 

Πξόγξακκα 

Π.Γ.Δ. βάζεη 

ηνπ  

Ν.3848/2010 

1 κόλν από 

ηηο 3 

Θεκαηηθέο 

ηνπ 

Ν3848/2010 

 

Δηδηθή 

Γηδα-

θηηθή 

Πξαθηηθή/ 

Γηδαθηηθή  

Άζθεζε 

Τπνρξεσηη-

θά  

Μαζήκαηα  

Παηδαγσγη-

θώλ 

Φηινιφγσλ  10 : 20 5 : 20 2 : 20 18 : 

20 

13 : 20 19 : 20 

Μαζεκαηη-

θψλ 
2 : 7 1 : 7 3 : 7 2 : 7 4 : 7 2 : 7 

Φπζηθψλ 0 : 6 0 : 6 1 : 6 6 : 6 3 : 6 1 : 6 
Υεκηθψλ  1 : 5 1 : 5 2 : 5 5 : 5 1 : 5 1 : 5 
Βηνιφγσλ  2 : 5 2 : 5 2 : 5 4 : 5 3 : 5 2 : 5 
Γεσιφγσλ/ 

Γεσγξάθσλ 
0 : 5 0 : 5 5 : 5 5 : 5 3 : 5 0 : 5 

χλνια 15 : 48 9 : 48 15 : 48 39 : 

48 

27 : 48 24 : 48 

 

Μία κφλν απφ ηηο ηξεηο ζεκαηηθέο ηνπ Ν.3848/2010 θαιχπηνπλ 2 απφ ηα 20 

ηκήκαηα Φηινιφγσλ, 3 απφ ηα 7 ησλ Μαζεκαηηθψλ, 1 απφ ηα 6 ησλ Φπζηθψλ, 2 απφ ηα 5 

ησλ Υεκηθψλ, 2 απφ ηα 5 ησλ Βηνιφγσλ θαη 5 ζηα 5 ησλ Γεσιφγσλ/Γεσγξάθσλ. 

πλνιηθά, 15 απφ ηα 48. 

ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη Ο.. δελ θαηεπζχλνπλ κε ζαθήλεηα ηνπο θνηηεηέο ζηελ 

επηινγή καζεκάησλ θαη απφ ηηο 3 ζεκαηηθέο –αλ ππάξρνπλ– γηα ηε εμαζθάιηζε ηεο   

Π.Γ.Δ., νχηε νξίδνπλ έλα minimum ECTS πνπ ζα πξέπεη λα θξνληίζνπλ λα 

ζπγθεληξψζνπλ. Οξηζκέλα Σκήκαηα, κάιηζηα, φπσο δηαπηζηψζακε απφ αλαθνηλψζεηο 

ζηηο Ηζηνζειίδεο ησλ Σκεκάησλ, δελ έρνπλ νξγαλψζεη  κε ηέηνην ηξφπν ην σξνιφγην 

πξφγξακκά ηνπο, ψζηε νη θνηηεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απξφζθνπηα ηα 

καζήκαηα Π.Γ.Δ., θαζψο νη ψξεο ζπκπίπηνπλ κε ηηο ψξεο άιισλ καζεκάησλ θαη, 

κάιηζηα, ππνρξεσηηθψλ. Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλα Σκήκαηα ν Ο.. εθηζηά ηελ πξνζνρή 

ησλ θνηηεηψλ ζην δήηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο επηινγήο καζεκάησλ, θαζψο ν 

αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ζε καζήκαηα Π.Γ.Δ. είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

ρεηηθά κε ηελ Δηδηθή Γηδαθηηθή (Πίλαθαο 5.4.7.): ηελ πξνζθέξνπλ 18 απφ ηα 20 

Σκήκαηα Φηινιφγσλ, 2 απφ ηα 7 Μαζεκαηηθψλ, 6 απφ ηα 6 ησλ Φπζηθψλ, 5 απφ ηα 5 

Υεκηθψλ, 4 απφ ηα 5 Βηνιφγσλ, 5 απφ ηα 5  Γεσιφγσλ/Γεσγξάθσλ. πλνιηθά, 40 απφ ηα 

48. Ζ Δηδηθή Γηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο εηδηθφηεηαο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα έλαληη 

ησλ Παηδαγσγηθψλ ή άιισλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ γηα φια ηα Σκήκαηα θαη ησλ ηξηψλ 

εηδηθνηήησλ. Σα Σκήκαηα εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν πξφζπκα θαη έηνηκα λα 

αλαπιαηζηψζνπλ ην αληηθείκελφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο Β/ζκηαο, απφ ηελ 

νξγάλσζε ελφο corpus καζεκάησλ πνπ λα θαιχπηεη ηηο απφ ην λφκν νξηδφκελεο 

ζεκαηηθέο  «Θέκαηα εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο» θαη «Θέκαηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο». 

Να πξνζζέζνπκε εδψ κηα εκπεηξηθή παξαηήξεζε, ε νπνία επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα 

επξήκαηα ηνπ Κεθαιαίνπ 3:  αλέθαζελ ζηα ηκήκαηα ησλ ιεγνκέλσλ «θαζεγεηηθψλ 

ρνιψλ» ην Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηιάκβαλε θάπνην κάζεκα Παηδαγσγηθψλ ή 

Γηδαθηηθήο. Δπνκέλσο, ε έληαμε ζην Π.. ελφο ή δχν ζπλαθψλ κε ηελ Π.Γ.Δ. καζεκάησλ 

δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο άκεζε αληαπφθξηζε ησλ Σκεκάησλ ζην πξφζθαην 

Ννκνζεηηθφ Πιαίζην γηα ην Π.Π.Γ.Δ. 
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Χο πξνο ηελ Πξαθηηθή/Γηδαθηηθή Άζθεζε ζε ζρνιείν, δηαπηζηψζακε (Πίλαθαο 

5.4.7.) κεγάιε αζάθεηα (ή θαη θελφ) ζηνπο Ο.. ησλ πεξηζζφηεξσλ Σκεκάησλ. 

Γπλαηφηεηα λα θάλνπλ Πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιείν πξνζθέξνπλ 13 απφ ηα 20 

Σκήκαηα Φηινιφγσλ, 4 απφ ηα 7  ησλ Μαζεκαηηθψλ, 3 απφ ηα 6 ησλ Φπζηθψλ, 1 απφ ηα 

5 ησλ Υεκηθψλ, 3 απφ ηα 5 ησλ Βηνιφγσλ θαη 3 απφ ηα 5 ησλ Γεσιφγσλ/Γεσγξάθσλ. 

πλνιηθά, 27 απφ ηα 48. Δπίζεο, δελ πηζηψλνπλ φια ηα Σκήκαηα κε ηνλ ίδην αξηζκφ 

ECTS  ηε Γηδαθηηθή Άζθεζε νχηε ηελ νξγαλψλνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, νχηε κε  ηηο ίδηεο 

κεζφδνπο, νχηε απαξαίηεηα ζε ζρνιείν. ε νξηζκέλα Σκήκαηα ε Πξαθηηθή Άζθεζε 

ηζνδπλακεί κε 5 εβδνκάδεο εκπινθή ησλ θνηηεηψλ ζε ζρνιηθή κνλάδα, ρσξίο λα γίλεηαη 

ζαθέο ζηνλ Ο.. ζε ηη ζπλίζηαηαη ε εκπινθή απηή. Άιινηε ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη επξχ 

θαη ζηνρεχεη νη θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ εθηφο απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία κηα άπνςε γηα 

ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (δηνίθεζε, ζπλεδξηάζεηο ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ, εθδειψζεηο, αμηνιφγεζε, θιπ), επηινγή πνπ παξαπέκπεη ζην Οιηζηηθφ 

Μνληέιν (Κεθάιαην 1). ε άιιεο πεξηπηψζεηο, (ζπαληφηεξα), πξνβιέπεηαη ε ζπλεξγαζία 

κε έλαλ θαζεγεηή, ν νπνίνο επηηειεί ην ξφιν ηνπ κέληνξα.  

Σα δεδνκέλα απηά καο επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο, σο πξνο απηφ ην δήηεκα είλαη αλεπαξθήο. Χζηφζν, είλαη 

θαλεξή κηα ηάζε απφ νξηζκέλα Σκήκαηα, ησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ θπξίσο, λα 

πηνζεηήζνπλ ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο (πρ. mentoring (Μπαγάθεο, 2016)) θαη 

λα εληζρχζνπλ κε ηελ δηδαθηηθή/πξαθηηθή άζθεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ 

κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα Παηδαγσγηθψλ ζην Π.. εληνπίζακε (Πίλαθαο 5.4.7.) ζε 

19 απφ ηα 20  Σκήκαηα Φηινινγίαο, ζε 2 απφ ηα 7 ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζε 1 απφ ηα 6 

Σκήκαηα Φπζηθψλ, ζε 1 απφ ηα 5 ησλ Υεκηθψλ, ζε 2 απφ ηα 5 ησλ Βηνιφγσλ θαη ζε  

θαλέλα απφ ηα Σκήκαηα ησλ Γεσιφγσλ/Γεσγξάθσλ. Γηαπηζηψλνπκε φηη, ελψ ζηα 

Σκήκαηα απφ ηα νπνία απνθνηηνχλ νη Φηιφινγνη ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα 

παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, απηφ δελ ζπκβαίλεη κε ηα ηκήκαηα ησλ ΠΔ03 θαη ΠΔ04.  

Σα επξήκαηα απηά καο επηηξέπνπλ λα δηαηππψζνπκε ηελ άπνςε φηη ε αληζνκεξήο 

απηή ζεσξεηηθή θαηάξηηζε κεηαμχ Φηινιφγσλ αθελφο θαη Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ 

αθεηέξνπ, ππεξεηεί ηελ επηζηεκνινγηθά αλίζρπξε δηάθξηζε κεηαμχ ζεσξεηηθψλ θαη 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ζην επίπεδν ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο Σαπηφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο. Ζ δηάθξηζε απηή, ζπληζηά έλα έιιεηκκα αθελφο 

πξνζσπηθφ, απφ ηελ πιεπξά φζσλ δελ έρνπλ απνθηήζεη κε κεζνδηθφ θαη επηζηεκνληθφ 

ηξφπν θαηάξηηζε πάλσ ζε βαζηθά θαη ζεκειηψδε δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη πξάμεο, θαη, αθεηέξνπ έιιεηκκα ζπιινγηθφ. Με βάζε φζα 

εθηέζεθαλ ζην Κεθάιαην 1, αλ δερηνχκε φηη ε Σαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπγθξνηείηαη ελ εμειίμεη θαη κέζα ζην πιαίζην κηαο Κνηλφηεηαο Λφγνπ, 

αληηιακβαλφκαζηε πφζν δχζθνιν είλαη λα ζπγθξνηεζεί έλαο επεμεξγαζκέλνο θαη 

θνηλφρξεζηνο θψδηθαο ελλνηψλ θαη πξαθηηθψλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. Σν έιιεηκκα 

ζηελ επηζηεκνληθή θαη ζεσξεηηθή ζπγθξφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληζρχεη ηελ 

εκπεηξηθή θαη απζαίξεηε πνιιέο θνξέο λνεκαηνδφηεζε ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη δελ 

ζπκβάιιεη ζηελ ηζφηηκε, κε γλψζε θαη επίγλσζε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθνχ Ννήκαηνο, 

ψζηε ε θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα ζπληζηά πξάγκαηη Κνηλφηεηα Ννήκαηνο θαη ηζνηηκίαο. 

Με ην ηειηθφ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 5) νπηηθνπνηείηαη ην εχξνο ησλ ECTS ησλ 

καζεκάησλ ηα νπνία κπνξεί λα επηιέμεη ν θνηηεηήο, αλάινγα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη 

ηελ πνιηηηθή θάζε Σκήκαηνο, θαη, επηπιένλ, γίλνληαη νξαηέο νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ηξηψλ εηδηθνηήησλ, ζε φ,ηη αθνξά ζηε ζεκειίσζε ηεο Π.Γ.Δ. θαηά ηηο αξρηθέο ζπνπδέο.  
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Πίλαθαο 67_Γηάγξακκα 5. Δύξνο ECTS ησλ Π.Α.. γηα ηελ Π.Γ.Δ. ησλ εθπαηδεπηηθώλ Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο 

(δεδνκέλα: 6νο – 9νο 2016) 

ECTS 
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(εκείσζε: Οη αξηζκνί ζηε 2
ε
 ζηήιε αληηζηνηρνχλ ζηα Σκήκαηα ησλ Α.Δ.Η. κε ηε ζεηξά 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην παξφλ θεθάιαην.) 

 

Σα δεδνκέλα, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 5, δείρλνπλ ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηα ECTS κε ηα νπνία θάζε Σκήκα πηζηψλεη ηα καζήκαηα 

ηεο Π.Γ.Δ.. Κάζε ηεηξαεηέο Π.. ηζνδπλακεί κε 240 ECTS. Ο αξηζκφο ησλ ECTS κε ηα 

νπνία πηζηψλεηαη ε νκάδα ησλ καζεκάησλ Π.Γ.Δ. είλαη έλαο δείθηεο γηα ηελ πνιηηηθή 

ελφο Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή θαηάξηηζε ησλ απνθνίησλ 

ηνπ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη ε αλαινγία 1:8, ήηνη πεξί ηα 30 ECTS, φζα, δειαδή, 
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αλαινγνχλ ζε έλα εμάκελν ζπνπδψλ, παξαπέκπεη ζε έλα πξφγξακκα πνπ βξίζθεηαη πνιχ 

θνληά, απφ άπνςε πνζνηηθή, ζηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 

ECTS απηά αληηζηνηρνχλ ζε καζήκαηα πνπ εκπίπηνπλ θαη ζηηο ηξεηο ζεκαηηθέο ηνπ 

Ν.3848/2010. Παξαηεξήζακε, επίζεο, φηη, ελψ ζε νξηζκέλα Σκήκαηα έλαο θνηηεηήο 

κπνξεί λα επηιέμεη καζήκαηα πνπ ηζνδπλακνχλ κε 30 ECTS, δελ πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιείν ή ηα καζήκαηα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο 

είλαη δπζαλάινγα πεξηζζφηεξα πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ εηδηθήο δηδαθηηθήο.  

Αληηζηξφθσο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θπξίσο ζηα Σκήκαηα ΠΔ03 θαη ΠΔ04, ην 

Πξφγξακκα  πνπδψλ πξνβιέπεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά έλα ή δχν καζήκαηα Δηδηθήο 

Γηδαθηηθήο. Δπίζεο, δηαπηζηψζακε φηη ζε νξηζκέλνπο Ο.. δελ αλαθέξνληαη ηα ECTS  

ησλ καζεκάησλ, ζπλεζέζηεξα δε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. ε θάπνηα Σκήκαηα ηα ECTS 

ηεο Πξαθηηθήο/Γηδαθηηθήο Άζθεζεο δελ πξνζκεηξψληαη ζηα  ECTS ηνπ πηπρίνπ. ε κηα 

πεξίπησζε, κάιηζηα, δηαπηζηψζακε φηη δχν δηαθνξεηηθά Σκήκαηα  πηζηψλνπλ ηα 

καζήκαηα ηνπ ίδηνπ δηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πηζηνπνίεζεο (ηνπ Παλ/κίνπ 

Κξήηεο) κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ECTS: ην έλα κε 5 θαη ην άιιν κε 6 ECTS. 

ε φ,ηη αθνξά ζηε βαξχηεηα πνπ θάζε Σκήκα απνδίδεη ζηα καζήκαηα 

Πηζηνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Δ. ην Γηάγξακκα 5 δείρλεη παξαζηαηηθά ην εχξνο ησλ ECTS ησλ 

καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην θάζε Σκήκα. Δίλαη θαλεξφ φηη ηα Σκήκαηα 

απνθνίηεζεο Φηινιφγσλ πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξνπο ηίηινπο καζεκάησλ θαη 

κεζνδεχνπλ κε ηελ έληαμε ζην Π.. ππνρξεσηηθψλ ή θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ ηελ ελίζρπζε/ελζάξξπλζε επηινγήο καζεκάησλ ζεκειίσζεο ηεο Π.Γ.Δ. 

Αληηζέησο, ζηα Σκήκαηα ΠΔ03 θαη, ηδηαίηεξα, ΠΔ04, ην minimum ησλ ECTS 

παξαπέκπεη ζε έλα ή δχν καζήκαηα, ζπλήζσο επηινγήο. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη 

νξηζκέλνη θνηηεηέο απνθνηηνχλ ρσξίο λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη επαξθή αξηζκφ 

καζεκάησλ Π.Γ.Δ., εθφζνλ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηζνδπλακνχλ κε 10 πεξίπνπ 

ECTS (π.ρ. Ηζηνξίαο θαη αξραηνινγίαο Α.Π.Θ.). ησπεξά ην Π.Π.Γ.Δ. γηα ηηο 

παξαδνζηαθά θαζεγεηηθέο ζρνιέο πξνεμνθιείηαη, ρσξίο, σζηφζν, λα ζεκειηψλεηαη 

επαξθψο. 

Απφ ηηο Ηζηνζειίδεο πξνθχπηεη φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη θνηηεηέο έρνπλ 

δεηήζεη απφ ην Σκήκα ηνπο λα κεξηκλήζεη, ψζηε λα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο πξνζαξκνγέο 

ζηα Π.. γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε Π.Γ.Δ. κε ην πηπρίν θαη λα θαηνρπξψλνληαη ηα 

επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Άιισζηε, ζρεδφλ φια ηα 

Σκήκαηα, είηε ζηνλ Ο.. είηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο, αλαθέξνπλ ηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε σο 

κία απφ ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ απνθνίησλ ηνπο. Χζηφζν, κφλν ηα 15 απφ ηα 

48 (1:3) θάλνπλ ξεηή αλαθνξά ζην Π.Π.Γ.Δ. θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην Σκήκα έρεη 

πξνβιέςεη ηελ απφθηεζή ηνπ. πλήζσο ππαηλίζζνληαη ηελ  Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή 

Δπάξθεηα κε φξνπο, φπσο «θαηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα ηε ζηαδηνδξνκία ζηε Β/ζκηα 

εθπαίδεπζε». Σν γεγνλφο φηη απφ ην 2008 (2009) δελ έρεη πξνθεξπρζεί δηαγσληζκφο απφ 

ην Α..Δ.Π. γηα δηνξηζκνχο ζηε Β/ζκηα, έδσζε κηα αθφκε ζησπεξή παξάηαζε, ψζηε ηα 

Α.Δ.Η. λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο ζην δήηεκα απηφ.  

ηελ απνηχπσζε ηεο πξαθηηθήο ησλ Σκεκάησλ ησλ Α.Δ.Η. ζπκπεξηιάβακε φρη 

κφλν ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλαθψλ κε ηελ Π.Γ.Δ. καζεκάησλ, αιιά θαη ηνπο ηίηινπο. Γελ 

είλαη κέζα ζηηο πξνζέζεηο ηεο έξεπλαο απηήο λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο ηα ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα. Χζηφζν, κπνξνχκε εδψ λα δηαηππψζνπκε κε αζθάιεηα νξηζκέλεο 

παξαηεξήζεηο:  

1
νλ

. Οη Φηιφινγνη έρνπλ ηελ επθαηξία θαηά ηηο αξρηθέο ζπνπδέο ηνπο λα 

απνθηήζνπλ πην ζπζηεκαηηθή θαη επξχηεξε νπηηθή γηα δεηήκαηα Δθπαίδεπζεο,  
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Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο, Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο θιπ. Σα Π.Α.. είλαη 

πεξηζζφηεξν αλνηρηά ζε έλα θάζκα επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ ζπλαθψλ κε ηελ 

Δθπαίδεπζε, απφ απηά ησλ ΠΔ03 θαη ΠΔ04. Σν πιήζνο ησλ «θηινινγηθψλ» δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ησλ Α.Π. ζηε Β/ζκηα, εθ ησλ πξαγκάησλ θαζηζηά ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν εγγελή ζην πιαίζην ηεο Φηινινγηθήο Εψλεο. Αληίζηνηρα, θαη ζην επίπεδν 

ησλ Α.Δ.Η., ηα Π.Α.., ζηα πιείζηα ηκήκαηα απνθνίηεζεο ησλ ΠΔ02, πεξηιακβάλνπλ έλα 

εχξνο ζπλαθψλ κελ, αιιά δηαθξηηψλ  επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ.  Απηή ε ζχλζεζε ησλ 

Π.Α.. ζπληζηά κηα κνξθή άξζεο ηεο ζηεγαλφηεηαο ησλ νξίσλ κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ 

πεδίσλ, κηα κνξθή ραιάξσζεο ησλ ζπλφξσλ (Bernstein,1991). Δπνκέλσο, ε 

ελζσκάησζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ αληηθεηκέλσλ ζπλαθψλ κε ηελ Π.Γ.Δ. θαη ε αλάινγε 

ραιάξσζε ησλ ζπλφξσλ, ζπγθξηηηθά κε ηα Σκήκαηα ησλ ΠΔ03 θαη ΠΔ04, είλαη ήδε έλα 

ζηνηρείν ηεο δνκήο θαη ηεο δπλακηθήο  απηψλ ησλ Π.. 

2
νλ

. Πνιιά  «πξνγξάκκαηα»  Π.Γ.Δ. θαηά ηηο αξρηθέο ζπνπδέο, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηνπο πξνζθεξφκελνπο ηίηινπο, ζπγθξνηνχλ πεξηζζφηεξν έλα κεραληθφ/ζηαηηθφ άζξνηζκα 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πεξί ηα Παηδαγσγηθά θαη ηε Γηδαθηηθή θαη ιηγφηεξν έλα 

ζπλεθηηθφ θαη νξγαληθά αξζξσκέλν corpus κε ζηφρεπζε, εζσηεξηθή ζπλέρεηα/ζπλέπεηα 

θαη ηαπηφηεηα. Φαίλεηαη λα απνπζηάδεη έλα ζαθέο θαη πξνζαξκνζκέλν ζην επηζηεκνληθφ 

αληηθείκελν ηνπ θάζε Σκήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο Β/ζκηαο θξηηήξην επηινγήο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ πεξηερνκέλσλ ησλ καζεκάησλ. Πνιιά απ‟ απηά ζπληζηνχλ 

«Δηζαγσγέο», δειαδή ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ελφο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ή κηαο ρνιήο 

θέςεο, ρσξίο λα ππάξρεη ζπλέρεηα, αλαβαζκνί, νινθιήξσζε, ζχλδεζε κε ηα ππφινηπα 

καζήκαηα ηνπ θαηαιφγνπ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα 

δίλνπλ ηελ εληχπσζε κηαο ηπραίαο ζπλάληεζεο ζηηο ζειίδεο ελφο Ο.., φπνπ 

πξνζρεκαηηθά θαιχπηνπλ κηαλ αλάγθε, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάλνπλ νξαηή ηε 

βαζηθή έιιεηςε φζσλ πξνηίζεληαη λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηε Β/ζκηα: ηε ζπγθξφηεζε  

παηδαγσγηθήο Γλψζεο θαη Σαπηφηεηαο. Απηφ γίλεηαη αθφκε πην ζαθέο, φηαλ ζε έλαλ Ο.. 

κηα «Φπρνινγία Η» σο κάζεκα επηινγήο κέλεη κεηέσξε ζε θάπνην εμάκελν, ρσξίο λα 

πξνβιέπεηαη ζηα πξνζερή εμάκελα ε παξαπιεξσκαηηθή ηεο «Φπρνινγία ΗΗ», αιιά αλη‟ 

απηήο πξνζθέξεηαη κηα αθήγεζε π.ρ. γηα ηελ «Παηδαγσγηθή θέςε ηνπ 19
νπ

 αηψλα».  

3
νλ

. Σα Σκήκαηα απνθνίηεζεο ησλ ΠΔ03 θαη ΠΔ04 ζην πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο 

πεδίν πνπ αθήλνπλ ειεχζεξν γηα ηελ Π.Γ.Κ. ζην πιαίζην ηνπ Π.. πξνβαίλνπλ ζε κηα 

ραξαθηεξηζηηθή επηινγή: πξνθξίλνπλ ηα καζήκαηα Δηδηθήο Γηδαθηηθήο ηνπ 

επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εηδηθφηεηαο, έλαληη ησλ καζεκάησλ «ζεσξεηηθήο»
123

 

θαηάξηηζεο ή ηεο Πξαθηηθήο/Γηδαθηηθήο Άζθεζεο. 

Ζ απνηχπσζε ησλ ηίηισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ ηα Σκήκαηα καζεκάησλ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ ECTS, αλέδεημε ζην επίπεδν ησλ Α.Δ.Η. ηηο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

Σκεκάησλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ σο πξνο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αλαδέρνληαη λα 

πξνεηνηκάζνπλ εθπαηδεπηηθνχο. Αθεηέξνπ, θαηέζηεζε νξαηφ φηη ηα πεξηζζφηεξα Π.Α.. 

θαηαηείλνπλ ζηελ αλάδπζε φρη κηαο ζπλεθηηθήο θαη ζπγθξνηεκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, αιιά ζηε κεραληθή ζπλαξκνιφγεζε κηαο ελ ηε γελέζεη 

ηαπηφηεηαο ζην πεξηζψξην ησλ αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ. Ζ ζηξνθή ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηεο Β/ζκηαο ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε,  πξνο 

ηε δηαζεκαηηθφηεηα, ηε κέζνδν project,  ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ., εγείξεη αλάγθεο θαη 

                                                           
123

 Ζ πξαγκαηηζηηθή απηή επηινγή δελ είλαη, θαηά ηελ θξίζε καο, νπδέηεξε επηζηεκνινγηθά, νχηε 

αλεμάξηεηε απφ ηνλ δηραζηηθφ Λφγν πνπ  δηαρσξίδεη ηηο επηζηήκεο ζε ζεηηθέο θαη ζεσξεηηθέο, πηνζεηψληαο 

κηαλ απζαίξεηα ζρηδνεηδή δηάθξηζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. Ίζσο θαη απηφ λα απνηειεί κέξνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 
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παξάγεη παηδαγσγηθφ Λφγν ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ αληίζηνηρφ ηνπ θαη ζηελ 

Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ηα νπνία εθηέζεθαλ ζην Κεθάιαην απηφ 

δείρλνπλ φηη ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηα «εγθπζησκέλε» αξκνδηφηεηα 

ησλ Α.Δ.Η. θαη φρη ε θχξηα  φηη ε εθπαηδεπηηθή ηαπηφηεηα είλαη κία ζχλζεζε γχξσ απφ 

έλαλ ππξήλα εμεηδηθεπκέλεο αθαδεκατθήο γλψζεο, ηνλ νπνίν ηα Α.Δ.Η. πεξηθξνπξνχλ. 

Οχηε νη θαηά παξάδνζε θαζεγεηηθέο ζρνιέο δελ θαίλνληαη πξφζπκεο λα αλαδερηνχλ ηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, - αλ δελ ηελ απαμηψλνπλ θαηά κία 

έλλνηα. 
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πκπεξάζκαηα 

 

ηελ ηειεπηαία απηή ελφηεηα ζα εθζέζνπκε αδξνκεξψο ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα 

ηεο έξεπλαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξεπλεηηθή πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε. ηε ζπδήηεζε 

ησλ Κεθαιαίσλ 3, 4 θαη 5 δηαηππψζεθαλ, αληίζηνηρα,  αλαιπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα, 

ψζηε λα δηαηεξνχλ ηελ νξγαληθφηεηά ηνπο κε ηα επξήκαηα ηνπ θάζε ζθέινπο ηεο 

έξεπλαο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα ζπκβάιεη ζηελ επξχηεξε πξνβιεκαηηθή γηα 

ην ζέκα ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Β/ζκηαο ζηελ Διιάδα ζήκεξα. Ζ έξεπλα απηή απνπεηξάζεθε λα δηεξεπλήζεη κία 

επηκέξνπο, αιιά θξίζηκε παξάκεηξφ ηεο, ηελ Παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο. 

Σν επξχηεξν πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ πξνζεγγίδεηαη ην ζέκα είλαη νη αιιαγέο ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δηεζλψο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο 

αληαπφθξηζεο ζηηο πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. θαη νη ζηφρνη ηνπο νπνίνπο ζέηνπλ απηέο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη ην ζπγθείκελν εληφο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη 

θαη εξκελεχνληαη νη εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. Ζ έκθαζε πνπ δίλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο Δ.Δ. ζην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο ζπγθξφηεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη ξεηά κε ηελ επηδίσμή ηεο λα είλαη αληαγσληζηηθή ζην 

πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο. Σν πξφηαγκα «λα γίλεη ε Δ.Δ. ε πιένλ 

αληαγσληζηηθή θνηλσλία ηεο Γλψζεο»  δεκηνπξγεί έλα λέν πιαίζην Λφγνπ θαη αξρψλ, απφ 

ην νπνίν απνξξένπλ νη λέεο αξρέο γηα ηελ επηινγή ηεο Γλψζεο θαη ηε ξχζκηζε ησλ 

Σαπηνηήησλ. Σν λέν ιεμηιφγην πεξηιακβάλεη φξνπο φπσο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, 

απνηειεζκαηηθφηεηα, επηηειεζηηθφηεηα, θαη λνεκαηνδνηεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

σο ηε ζεκειηψδε επηηέιεζε γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ. 

Γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

αμηνπνηήζακε νξηζκέλα απφ ηα εξκελεπηηθά εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ε ζηηβαξή θαη 

αθξηβήο γιψζζα ηνπ B. Bernstein  ζηελ εξκελεία ηνπ ζχλζεηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ πηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζπλφξνπ, ηεο ηαμηλφκεζεο, ησλ θάζεησλ ιφγσλ, ηνπ 

θψδηθα ζπιινγήο, ηνπ ζπγρσλεπκέλνπ θψδηθα θιπ, καο επέηξεςε λα δψζνπκε κηα 

θαηεχζπλζε ζηε γιψζζα πεξηγξαθήο ησλ επξεκάησλ θαη λα αξζξψζνπκε κηα πξσηφιεηα 

εξκελεία ηνπο.  

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο αλαπηχρζεθε ζε ηξία παξαπιεξσκαηηθά ζθέιε, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα δχν δελ είραλ πξνζρεδηαζηεί. Αθνινπζήζεθε ε δπλακηθή ησλ ίδησλ ησλ 

επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, ψζηε λα απαληεζνχλ ηα θξίζηκα εξσηήκαηα πνπ αλαθχνληαλ, 

θαηά ηελ πνξεία ηεο. 

Αξρηθά (1
ν
 ζθέινο, Κεθάιαην 4) ε έξεπλα εζηίαζε ζηελ απνηχπσζε ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ, ην νπνίν εηζάγεη ηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο ησλ 

ηαπηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο. Σν 1997 κε ην λφκν 2525, ζεζκνζεηείηαη ε 

ππνρξεσηηθή θαηνρή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 

(Π.Π.Γ.Δ.) γηα ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο, θαηαξγείηαη ε επεηεξίδα δηνξηζκνχ 

θαη θαζηεξψλεηαη ν δηαγσληζκφο ηνπ Α..Δ.Π.. Ζ επηηπρία ζ‟ απηφλ απνηειεί 
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πξνυπφζεζε γηα ην δηνξηζκφ ζηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε. Απφ ηε κειέηε ησλ λφκσλ ηεο 

εηθνζαεηίαο 1997-2017 έγηλε θαλεξφ φηη ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξηγξάθεη ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ζπλδπαζκφ 1. Γλψζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ, 

2. Παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, 3. Γλψζεο ηεο Δηδηθήο Γηδαθηηθήο θαη 4. Δκπεηξηθήο 

εκπινθήο ζην ζρνιηθφ θαη δηδαθηηθφ πιαίζην κε ηελ ππνρξεσηηθή Πξαθηηθή/Γηδαθηηθή 

άζθεζε. 

Σν πεξίγξακκα απηφ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ/δεμηνηήησλ, φπσο επηζεκάλζεθε 

ζην Κεθάιαην 1 ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη επηδεθηηθφ δηαθνξεηηθψλ αξρψλ θαη 

λνεκαηνδνηήζεσλ. Ο ιφγνο ησλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ ηεο πεξηφδνπ 1997 – 2017, ηνλ 

νπνίν κειεηήζακε, θαίλεηαη φηη ζηαδηαθά ζηνηρίδεηαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηεο 

Δ.Δ. γηα ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ δηαπίζησζε απηή, σζηφζν, δελ 

ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο ππεξβαίλεη ηελ αξρηθή ηεο 

ζηνρνζεζία θαη επηπιένλ, επεηδή νη λφκνη δελ εθαξκφζηεθαλ θαη επηδέρηεθαλ 

επαλεηιεκκέλσο αλαζηνιή ηεο ηζρχνο ηνπο θαη πνηθίιεο ad hoc ηξνπνπνηήζεηο. Σν 

γεγνλφο απηφ ζέηεη έλαλ πεξηνξηζκφ ζηελ έξεπλα θαη επηηξέπεη πεξηζζφηεξν ηελ 

επηζήκαλζε ησλ ηάζεσλ θαη ιηγφηεξν ηηο δνκεκέλεο πξαγκαηψζεηο ζην πεδίν ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ή παηδαγσγηθψλ ηαπηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πεξίνδν (1997-

2017)  πνπ εμεηάζακε. 

Κεληξηθφ ζεκείν εζηίαζεο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο 

νπνίεο εμαζθαιίδεηαη, βάζεη ηνπ λφκνπ, ην Π.Π.Γ.Δ. Σα δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ λφκσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ λφκσλ 3848/2010 θαη 4186/2013, θαζψο ε 

Πνιηηεία πξνβαίλεη κε απηνχο ζε επαλαζεζκνζέηεζε ηνπ Π.Π.Γ.Δ. θαη απφ ηα  

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ  Δηδηθψλ Πξνγξακκάησλ Πηζηνπνίεζεο. Απφ ηε κειέηε ησλ 

λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ πξνθχπηεη φηη ην Π.Π.Γ.Δ. δηαζθαιίδεηαη απφ ην 2013 θαη εμήο, 1. 

κε  ην βαζηθφ πηπρίν, 2. κε ζπλαθέο πξνο ηηο επηζηήκεο ηεο Αγσγήο Μ.Π.. ή 

δηδαθηνξηθφ θαη 3. κε ηελ παξαθνινχζεζε Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πηζηνπνίεζεο, 

ηνπιάρηζηνλ εμακεληαίαο δηάξθεηαο. Οη θνξείο νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ πηζηνπνίεζε 

ηεο Π.Γ.Δ. είλαη ηα Α.Δ.Η. 

Ζ κειέηε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αλαδεηθλχεη ηε δπζθνιία εθαξκνγήο ησλ 

λφκσλ κε ηηο αλαζηνιέο, ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηηο εμαηξέζεηο πνπ επηδέρηεθαλ έσο θαη 

πξφζθαηα
124

 θαη φηη ην πεδίν ζην νπνίν εζηηάδεη ε απνηχπσζε ηεο έξεπλαο είλαη ξεπζηφ 

θαη ρανηηθφ. Σν δήηεκα ηεο κε ξχζκηζεο νδήγεζε αλαπφθεπθηα ηελ έξεπλα ζηε 

δηαηχπσζε ηνπ 2
νπ

 εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, ψζηε λα θαηαλνεζνχλ νη αζπλέρεηεο ζην 

πεδίν θαη νη παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο ε Πνιηηεία αλαδηπισλφηαλ θαη επί έηε 

αλέβαιιε ηελ ππνρξεσηηθή θαηνρή ηνπ Π.Π.Γ.Δ. Ζ έξεπλα, φπσο εθηίζεηαη ζην 

Κεθάιαην 3, γηα λα πξνζεγγίζεη ην πεδίν έληαζεο, δηεξεχλεζε ηηο απφςεηο θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, παλεπηζηεκηαθψλ/Α.Δ.Η., θνηηεηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, ζπλδηθαιηζηψλ, θιπ. Ζ έξεπλα ζηεξίρηεθε ζηελ αμηνπνίεζε πνηθίισλ 

θεηκέλσλ, πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ πεγψλ, θαη αλέδεημε ηα εμήο: 1. Απφ ηελ 

ίδξπζε ηνπ Νενειιεληθνχ Κξάηνπο ην δήηεκα ηεο Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο, ελψ ζην επίπεδν ηνπ Λφγνπ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

πιεπξψλ αλαγλσξίδεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

αλάγθεο ηνπ έξγνπ ηνπο, νη λνκνζεηηθέο απφπεηξεο απνηπγράλνπλ, θαζψο ζπλαληνχλ 

                                                           
124

 Δπηθαηξνπνίεζε (20-8-2017): Ζ πνιηηεία δίλεη λέα  παξάηαζε: χκθσλα κε  Ν.4485/4-8-2017 δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε θαηνρή Π.Π.Γ.Δ. γηα ηνπο απνθνίηνπο πνπ εηζήρζεζαλ ζηηο ιεγφκελεο θαζεγεηηθέο ζρνιέο 

θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014, φπσο φξηδε ν Ν.4186/2013, αιιά (είλαη ππνρξεσηηθή) γηα ηνπο 

εηζαρζέληεο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016. 
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ζζελαξέο αληηζηάζεηο. 2. Σα Α.Δ.Η. πεξηθξνπξνχλ ηνλ αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

Π.., ηα νπνία, κε φξνπο ηνπ Bernstein, ζπγθξνηνχλ έλαλ θψδηθα ζπιινγήο, θαη 

επηδηψθνπλ ηελ αλαζηνιή ηεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ. 3. Απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηψλ θαη 

ησλ απνθνίησλ ησλ Α.Δ.Η., νη αληηζηάζεηο ζεκειηψλνληαη ζε επηρεηξήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηάξθεηα, ζην θφζηνο ησλ ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. 

 Σα παξαπάλσ πνξίζκαηα  νδήγεζαλ ηελ έξεπλα λα εμεηδηθεχζεη ην αξρηθφ εξψηεκα 

θαη λα πξνρσξήζεη ζην 3
ν
 ζθέινο, ζηε δηεξεχλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο 

πινπνηείηαη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο ζηα Πξνγξάκκαηα 

Αξρηθψλ πνπδψλ ησλ Α.Δ.Η. Απφ ηε κειέηε 48 νδεγψλ πνπδψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

Ηζηνζειίδσλ ησλ Σκεκάησλ απφ ηα νπνία απνθνηηά ν βαζηθφο ππξήλαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο, δειαδή Φηιφινγνη, Μαζεκαηηθνί θαη Φπζηθνί, θαη απφ φζα 

εθηίζεληαη ζην Κεθάιαην 5, πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 1. Σα Α.Δ.Η. δελ έρνπλ 

πιήξσο πξνζαξκφζεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο, νχηε αληαπνθξίζεθαλ φια ηα 

ηκήκαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή 

Δπάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο. 2. Ζ αληίζηαζε ησλ Α.Δ.Η. ζηελ ηξνπή ησλ 

Π.. ζηελ θαηεχζπλζε ελφο ζπγρσλεπκέλνπ θψδηθα, εξκελεχεηαη σο αληίζηαζε ζε κία 

κνξθή δηάξξεμεο ηεο Σαπηφηεηάο ηνπο, ε νπνία νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηνλ θαζαξά 

επηζηεκνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. 3. Ζ έληαμε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ καζεκάησλ 

Παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο δελ ζπγθξνηεί απαξαίηεηα έλαλ ζπγρσλεπκέλν θψδηθα, αιιά 

πεξηζζφηεξν κηα κνξθή κεηαηφπηζεο/εθρψξεζεο ησλ Π.., γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Δ. θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

απνθνίησλ. 4. Ζ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο θαηά ηηο 

αξρηθέο ζπνπδέο ηνπο νξγαλψλεηαη γχξσ απφ έλα ζψκα επηζηεκνληθψλ/θάζεησλ ιφγσλ. 

Ζ αλαπιαηζίσζε ηεο γλψζεο ζηελ Β/ζκηα δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ εηδηθή δηδαθηηθή θαη 

ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζή ηνπο, πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο δελ δηαζθαιίδνληαη ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ  Σκεκάησλ. 

 

Δπνκέλσο, απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεθκαίξεηαη φηη ζηελ Διιάδα ην πεδίν ηεο 

Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο δελ είλαη πιήξσο ξπζκηζκέλν. 

 

Ζ δηαρείξηζε ελφο κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ, ε πξνζπάζεηα γηα ηε ζπλερή εζηίαζε 

ζηνλ αξρηθφ ζηφρν, θαζψο αλαδεηθλχνληαλ θαηά ηελ έξεπλα θαη άιια δεηήκαηα άμηα 

δηεξεχλεζεο, ε ηζνξξφπεζε ηεο αθξηβνχο απνηχπσζεο ηνπ πεδίνπ κε ηελ νξηνζεηεκέλε 

εξκελεπηηθή απφπεηξα, απνηέιεζαλ ηηο θπξηφηεξεο δπζθνιίεο απηήο ηεο εξεπλεηηθήο 

πξνζπάζεηαο. Ζ κεγαιχηεξε, σζηφζν, δπζθνιία, ζε επίπεδν εξκελείαο, αιιά θαη εζηθήο, 

πξνέθππηε απφ ηελ πνιηηηθή ζεκαζία ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο: αθελφο, ήηαλ ζπλερήο 

ε πξνζπάζεηα ηεο εξεπλήηξηαο λα θξαηήζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο εθηφο ηνπ 

δπζηνπηθνχ πεδίνπ ηεο πνιηηηθήο εξκελείαο θαη, αθεηέξνπ, λα πηζηεχεη φηη ε 

πξνβιεκαηνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο έρεη θάπνην λφεκα ζην επίπεδν ηεο (πνιηηηθήο) 

πξαθηηθήο. 

 

Χζηφζν, αλ αμίδεη κηα ηχρε ζηα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο, ε ζεψξεζή ηνπο απφ 

ηελ εξκελεπηηθή ζθνπηά ηεο παξάδνζεο ηνπ B. Bernstein, ζα είρε λα πξνζθέξεη ζηνλ 

κειεηεηή ηελ επθαηξία λα ζπλαληεζεί κε έλλνηεο/εξγαιεία πνπ έρνπλ αθνκνηψζεη θξηηηθά 

ηηο κεγάιεο ζρνιέο ηεο επξσπατθήο ζθέςεο θαη επηηξέπνπλ ηε κεζνδηθή θαη ζε βάζνο 

εξκελεία ησλ επξεκάησλ. Ηδηαίηεξα, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηεξεπλεζεί: 
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1. Ζ ζπλάθεηα ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ θαη εξγαιείσλ πνπ πξνυπνζέηνπλ ηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Β/ζκηαο κε ηα πεξηερφκελα ηεο Παηδαγσγηθήο θαη 

Γηδαθηηθήο Καηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο απηή παξέρεηαη απφ ηα Π.. ησλ Α.Δ.Η. 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλάθεηα ησλ αξρψλ αλαπιαηζίσζεο ηεο γλψζεο ζηε Β/ζκηα κε ηηο 

αληίζηνηρεο ησλ Π.. ησλ Α.Δ.Η.. 

2. Ζ δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα Πξνγξάκκαηα Αξρηθψλ πνπδψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο λα γίλνληαη θαηαλνεηέο νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη νη 

ηξνπέο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Β/ζκηαο απφ ηνπο κειινληηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο. 
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