
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 

 

    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 

 

Το  πιστοποιητικό  Παιδαγωγικής  και  Διδακτικής  επάρκειας  χορηγείται 

στους απόφοιτους του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

που πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει του Ν. 4589/2019, σύμφωνα με 

απόφαση της υπ’ αριθμ. 6/08.01.2020 επαναληπτικής συνεδρίασης της 

Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στην υπ' αριθμ. 15/27.01.2020, έκτακτη συνεδρίασή 

της. 

 

Αναλυτικότερα, το πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας 

χορηγείται σε:  

α. πτυχιούχους του τμήματος  και  

β.φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και έχουν 

ανακηρυχθεί,  

με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς , (κατά τη λήψη του 

πτυχίου τους ή κατά τη ολοκλήρωση των σπουδών τους),  

την παρακολούθηση τριών (3) μαθημάτων συνολικά , ήτοι ένα 

μάθημα από κάθε κατηγορία  , όπως αναφέρονται παρακάτω) : 

 

 

 

 

 

 



Ι. Μαθήματα  Εκπαίδευσης            

Κωδικός 

μαθήματο

ς 

Τίτλος 

μαθήματος 

Διδακτικ

ές 

Μονάδες 

Πιστωτικέ

ς 

Μονάδες 

     Τμήμα 

ΚΑ-180 Ανθρωπολογία 

της 

Εκπαίδευσης 

3 6     ΕCTS Κοινωνικής 

Ανθρωπολογία

ς 

&  Ιστορίας 

 

Ι-288 

Ιστορία της 

Εκπαίδευσης 

3 6    ΕCTS Κοινωνικής 

Ανθρωπολογία

ς 

&  Ιστορίας 

467 Κοινωνιολογία 

της 

Εκπαίδευσης 

3 6     ΕCTS Κοινωνιολογία

ς 

 

ΓΕΩ-450 

Παιδαγωγική 

Ψυχολογία 

3 5     ΕCTS Γεωγραφίας ή 

άλλου 

τμήματος του 

Π.Α. 

1260ΚΕΥ Παιδαγωγική 

Ψυχολογία 

3 6     ΕCTS Περιβάλλοντος 

ή άλλου 

τμήματος του 

Π. Α. 

ΠΨΕ-001/ 

ΠΨ-01Ε 

Παιδαγωγική 

Ψυχολογία 

3 6     ΕCTS παλαιό 

μάθημα που 

προσφέρθηκε 

στα τμήματα 

(Κοινωνικής 

Ανθρωπολογία

ς και Ιστορίας 

και Περιβάλ- 

λοντος) 

   

 

 

  

Ι-217 Κοινωνική 

Ψυχολογία 

3 6     ΕCTS Κοινωνιολογία

ς 

ΓΕΩ-440 Νέες 

Τεχνολογίες 

Πληροφορίας 

και 

Επικοινωνίας 

3 5      ΕCTS Γεωγραφίας 



στη διδασκαλία 

της 

Γεωγραφίας 

332ΚΕΥ Περιβαλλοντικ

ή Eπικοινωνία 

και Εκπαίδευση 

3 4     ΕCTS Περιβάλλοντος 

ΚΕΥ319 Περιβαλλοντικ

ή Επικοινωνία 

*( το μάθημα 

είναι 

παλαιοτέρων 

ετών) 

3     ------ Περιβάλλοντος 

(μάθημα 

παλαιοτέρων 

ετών) 

 

 

ΙΙ.Διδακτική 

Κωδικός 

μαθήματ

ος 

Τίτλος 

μαθήματος 

Διδακτικ

ές 

Μονάδες 

Πιστωτικ

ές 

Μονάδες 

      Τμήμα 

ΔΚΕ-700   

 

 

 

Διδακτική 

Κοινωνικών 

Επιστημών ή  

 

 

3 6     ΕCTS Κοινωνικής 

Ανθρωπολογί

ας 

&  Ιστορίας 

 

(μάθημα 

παλαιοτέρων 

ετών) 

 

477 Διδακτική της 

Κοινωνιολογίας 

3 6     ΕCTS Κοινωνιολογί

ας 

Ι-287 Διδακτική της 

Ιστορίας 

3 6      ΕCTS Κοινωνικής 

Ανθρωπολογί

ας 

&  Ιστορίας 

 

ΓΕΩ-350 

Γενική Διδακτική 3 5       ΕCTS Γεωγραφίας 

   

 

  

4ΕΤΔΕ100 Εισαγωγή στην 

Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία 

3 6       ΕCTS ΤΠΤΕ 



4ΕΤΔΕ110 Συνεργατικά 

Εκπαιδευτικά 

Περιβάλλοντα 

και Μοντέλα 

Επικοινωνίας 

3 5        ΕCTS ΤΠΤΕ 

4ΕΤΔΕ104 Εξ΄ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση και 

δια Βίου Μάθηση 

3 5      ΕCTS ΤΠΤΕ 

339ΚΕΥ Μέθοδοι 

Περιβαλλοντικής

ής Εκπαίδευσης 

3 4       ΕCTS Περιβάλλοντ

ος 

ΚΕΥ318 Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση και 

Αγωγή*( το 

μάθημα είναι 

παλαιοτέρων 

ετών) 

3 -------- Περιβάλλοντ

ος 

(μάθημα 

παλαιοτέρων 

ετών) 

 

 

 

ΙΙΙ. Π.Α. 

Κωδικός 

μαθήματο

ς 

Τίτλος 

μαθήματος 

Διδακτικέ

ς 

Μονάδες 

Πιστωτικέ

ς 

Μονάδες 

     Τμήμα 

ΚΑ-194 Εκπαιδευτικ

ή πράξη και 

Κοινωνικές 

Επιστήμες 

3 6       ΕCTS Κοινωνικής 

Ανθρωπολογία

ς 

&  Ιστορίας 

ΠΑ/Σ-086 Ειδικά 

θέματα 

διδακτικής 

της Ιστορίας 

και 

Ιδεολογία 

3 6        ΕCTS Κοινωνικής 

Ανθρωπολογία

ς 

&  Ιστορίας 

ΠΑ/Σ-087  Σχολείο,  

Κοινωνία και 

Πολιτισμός 

 

3 6        ΕCTS Κοινωνικής 

Ανθρωπολογία

ς 

&  Ιστορίας 

 

1159ΚΕΥ 

Γενική  

Διδακτική 

3 6        ΕCTS Περιβάλλοντος 

 



   

 

 

  

ΓΕΩ 351 Εκπαίδευση 

και 

Διδακτική 

της 

Γεωγραφίας 

(μάθημα 

επιλογής 

περιλαμβάνει  

και Πρακτική 

άσκηση σε 

σχολείο , έχει 

παρουσίες.)  

 

 5        ΕCTS Γεωγραφίας 

 

 

«Στις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β και Γ συμπεριλαμβάνονται και τα μαθήματα των 

προγραμμάτων σπουδών άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες ΟΜΑΔΕΣ Α,Β, 

και Γ και καλύπτουν με επάρκεια την απαιτούμενη γνώση για 

την  πιστοποίηση  της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας, με 

βάση τις σχετικές αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων και της 

Συγκλήτου, και τα οποία οι φοιτητές του τμήματος μπορούν να τα 

παρακολουθήσουν ως  διατμηματικά ,  με  εξαίρεση τα παρακάτω 

μαθήματα: 

 

1.Πρακτικές ασκήσεις ,  (άλλων  τμημάτων) 

2.Πτυχιακή εργασία, (άλλων τμημάτων) 

 

Τα μαθήματα που φαίνονται με χρώμα έχουν προστεθεί από τη 

συμπερίληψη μαθημάτων από άλλα τμήματα (όπως ισχύουν σήμερα 

σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συνελεύσεών τους ) και καλύπτουν με 

επάρκεια την απαιτούμενη γνώση για την  πιστοποίηση  της 

Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας.  

 



Προσοχή 

Οι φοιτητές  θα πρέπει πριν προβούν στη δήλωσή μαθήματος να 

μελετήσουν προσεκτικά: 

 α.Την περιγραφή του μαθήματος που δηλώνουν στο website του 

εκάστοτε τμήματος  

β.  Να γνωρίζουν αν προσφέρεται στο συγκεκριμένο εξάμηνο από το εν 

λόγω τμήμα και  

γ.  Αν έχει ή όχι υποχρεωτικές  παρουσίες.  

 

Επίσης πάρα πολύ σημαντικό θα πρέπει να προσέχουν τις πιστωτικές 

μονάδες –ECTS που ακολουθούν το κάθε μάθημα . Αν οι πιστωτικές 

ενός μαθήματος είναι λιγότερες από 6 και επιθυμούν για κάποιο λόγο 

οπωσδήποτε να το δηλώσουν, θα πρέπει να πάρουν ακόμα ένα μάθημα 

επιπλέον για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών 

μονάδων για τη λήψη του πτυχίου, ήτοι συνολικά 240. Αν οι πιστωτικές 

του μαθήματος που επιλέγουν είναι έξι (6) τότε δεν υπάρχει πρόβλημα 

επιλογής επιπλέον μαθήματος , για τη συμπλήρωση των 

απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων. 

 

 Τέλος σημειώνεται ότι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη 

λήψη του ανωτέρω πιστοποιητικού, κατατίθεται αίτηση προς τη 

Γραμματεία του τμήματος , για την έκδοσή του. 

 

 

        Από τη Γραμματεία 


