
Ψήφισμα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ σχετικά με 

την Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος (444/25-1-2018) συζήτησε σχετικά με την 

πιθανολογούμενη νέα νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση πιστοποιητικού 

παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΠΠΔΕ) και αποφάσισε να σας 

γνωστοποιήσει τα εξής.  

 

Το Τμήμα μας έχει κατοχυρώσει με υπουργική απόφαση τη χορήγηση ΠΠΔΕ σε 

όλους/ες τους/τις πτυχιούχους (με έτος εισαγωγής 2013-2014 και εξής (ΦΕΚ Β΄ 

2281/5-7-2017)), καθώς το πρόγραμμα σπουδών μας περιλαμβάνει μαθήματα, 

υποχρεωτικά και επιλογής, σε όλες από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές 

(http://www.enl.auth.gr/ppde.html): 

 

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής (5 μαθήματα) 

2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας (9 μαθήματα) 

3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση (10 μαθήματα) 

 

Επίσης επισημαίνουμε τα παρακάτω: 

 

 Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται υποχρεωτικά για τη λήψη του 

πτυχίου και εξασφαλίζει, σε συνδυασμό με τα παραπάνω μαθήματα, την 

πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Το μάθημα της Πρακτικής 

Άσκησης προσφέρεται είτε μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ 

είτε εκτός ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιό του, όλοι/ες οι τελειόφοιτοι του Τμήματος 

παρακολουθούν και διδάσκουν μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε σχολεία 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για οκτώ (8) εβδομάδες και 

αξιολογούνται βάσει των κρίσεων των εκπαιδευτικών αυτών των σχολείων αλλά 

και κυρίως της κατάθεσης ογκώδους φακέλου εργασιών που περιέχει σχέδια και 

παραγωγή υλικού για κάθε μάθημα, παρατηρήσεις από παρακολουθήσεις 

μαθημάτων, αναστοχασμό της διδακτικής τους πράξης κ.ά. Το μάθημα 

προσφέρεται εδώ και πολλά χρόνια και έχει κριθεί με θετικότατα σχόλια σε όλες 

τις σχετικές, εσωτερικές και εξωτερικές, αξιολογήσεις. Σημειώνεται επίσης ότι για 

την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης έχει αναπτυχθεί μηχανογραφικό σύστημα 

αυτοματοποίησης της γραφειοκρατικής πλευράς της πρακτικής άσκησης αλλά και 

αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών τόσο από τους επόπτες 

καθηγητές στα σχολεία όσο και από τους ίδιους τους φοιτητές.  

 Από το 2005, το Τμήμα μας εποπτεύει το 3o Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό 

Σχολείο Ευόσμου. Είναι το μοναδικό Πειραματικό Σχολείο στην Ελλάδα το οποίο 

εποπτεύεται από ένα ξενόγλωσσο πανεπιστημιακό τμήμα και το μοναδικό δημόσιο 

σχολείο το οποίο δίνει έμφαση στη διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής ως 

ξένης γλώσσας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών 

και εκπαιδευτικών προγραμμάτων (http://3dim-evosm.web.auth.gr/). Το Τμήμα 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι υπεύθυνο για όλες τις δράσεις του 
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σχολείου οι οποίες αφορούν τη διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές/ήτριες του  Τμήματος συμμετέχουν και 

συμβάλλουν στη διδακτική πρακτική στο σχολείο μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων 

(εργασιών, ερευνητικών προγραμμάτων,  πρακτικής άσκησης). 

 Εκτός από το πρόγραμμα διδασκαλίας που περιλαμβάνει πολλά μαθήματα, σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, που απαιτούνται για την κατοχύρωση του 

ΠΠΔΕ, είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι μεγάλο μέρος της ερευνητικής 

δραστηριότητας του Τμήματος επικεντρώνεται στη μελέτη ζητημάτων που 

άπτονται άμεσα της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Στο πλαίσιο αυτό, 

τονίζεται και η συνεισφορά των συναφών ερευνητικών εργαστηρίων, που 

περιλαμβάνουν το Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 1592/30-10-2003) 

και το Εργαστήριο εκμάθησης, διδασκαλίας και Αξιολόγησης της Ξένης Γλώσσας 

στη Σχολική Πράξη (ΦΕΚ Β΄ 1771/17-6-2016).  

 

Όπως είναι φανερό, με βάση όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι το Τμήμα Αγγλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ έχει δικαίως κατοχυρώσει την Πιστοποίηση 

Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για τους/τις αποφοίτους του. Επομένως, 

δηλώνουμε την έντονη αντίθεσή μας σε ενδεχόμενες νέες διατάξεις οι οποίες θα 

αλλάξουν τη χορήγηση του ΠΠΔΕ, που με τόσο κόπο και προσπάθεια επιτύχαμε, 

ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις για γνώσεις παιδαγωγικής και 

διδακτικής επάρκειας των αποφοίτων μας. Επιπλέον, οι όποιες αλλαγές θα πλήξουν 

τον στρατηγικό σχεδιασμό του Τμήματος, θα ακυρώσουν τις μέχρι τώρα 

προσπάθειές μας και σίγουρα θα προκαλέσουν φοιτητικές αντιδράσεις 

δυναμιτίζοντας το ειρηνικό κλίμα που επικρατεί στο Τμήμα μας μεταξύ 

διδασκόντων και διδασκομένων. Είναι προφανές ότι μη εξασφάλιση του ΠΠΔΕ με 

τη λήψη του πτυχίου συνεπάγεται επιμήκυνση των σπουδών τους, επανάληψη 

πολλών μαθημάτων που ήδη διδάσκονται από καταρτισμένο προσωπικό και τελικά 

συνολική υποβάθμιση του πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 

 

 


