Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.)
Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει στους φοιτητές/στις φοιτήτριες την
απαιτούμενη από τον νόμο παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση. Για τους φοιτητές/τις
φοιτήτριες οι οποίοι/ες εισήχθησαν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και πριν ο
νόμος δεν απαιτούσε ειδική πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Για τους
εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εξής απαιτείται η πιστοποίηση της
παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης.


Προκειμένου να χορηγηθεί Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας απαιτείται η πλήρωση των εξής προϋποθέσεων:

α) η συμπλήρωση τριάντα (30) τουλάχιστον ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ΕCTS
από το σύνολο των μαθημάτων της Π.Π.Δ.Ε., και
β) η επιτυχής εξέταση σε δύο (2) τουλάχιστον μαθήματα από τη θεματική περιοχή
“Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής”, σε τρία (3) τουλάχιστον μάθημα από τη θεματική
περιοχή “Θέματα μάθησης και διδασκαλίας” και σε τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα
από τη θεματική περιοχή “Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση”, σε συνδυασμό με
την παρακολούθηση τόσο των υποχρεωτικών (Υ) όσο και των υποχρεωτικής επιλογής (ΥΕ)
μαθημάτων της Ειδίκευσης (Α' ή Β') του Τμήματος που έχει επιλέξει ο φοιτητής.
Συγκεκριμένα:
από τον κάτωθι κατάλογο μαθημάτων – Υποχρεωτικών και Υποχρεωτικών Επιλογήςδύνανται να επιλέξουν οι φοιτητές/ φοιτήτριες του Τμήματός μας τα απαραίτητα εκείνα
μαθήματα ώστε, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να τους χορηγηθεί, ταυτοχρόνως με το
Πτυχίο τους, η Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Για την απόκτηση της
ως άνω πιστοποίησης απαιτούνται:
α) η συμπλήρωση τριάντα (30) τουλάχιστον ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ΕCTS
βάσει των μαθημάτων που προτείνονται
β) η παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων του Τμήματος
γ) η παρακολούθηση των μαθημάτων Υποχρεωτικής Επιλογής του Τμήματος
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ : Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
Τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής που προσφέρονται από τον
Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας και από το
Τμήμα Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών
Σπουδών:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα ΦΠΨ:
70101 (62ΠΔ01) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
70102 (62ΠΔ109) Παιδαγωγική Ψυχολογία
70103 (62ΠΔ119) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
70104 (62ΠΔ173) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
70105 (62ΠΔ162) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα Ψυχολογίας:
70112 (ΨΧ09) Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης
70111 (ΨΧ03) Εξελικτική Ψυχολογία
70116 (ΨΧ81) Ψυχολογία των ομάδων: ψυχοδυναμική προσέγγιση
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας

Τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής από τα ακόλουθα μαθήματα
του Τμήματος και από μαθήματα που προσφέρονται στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και

Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών από τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος ΦιλοσοφίαςΠαιδαγωγικής-Ψυχολογίας και από το Τμήμα Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.:


Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών:
1. 70022 Σχέσεις ελληνικής και τουρκικής γλώσσας με στόχο τη Διδακτική της
Τουρκικής [Είναι Υ στην Α' ειδίκευση και ΥΕ στη Β']
2. 70062 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με έμφαση σε ζητήματα Διδακτικής [ Είναι Υ στην
Α' ειδίκευση και ΥΕ στη Β']
3. 70055 Ζητήματα Διγλωσσίας [ Είναι ΥΕ τόσο στην Α' όσο και την Β' ειδίκευση]

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα ΦΠΨ:
70106 (62ΠΔ155) Αναλυτικά Προγράμματα
70110 (62ΠΔ206) Από το αναλυτικό πρόγραμμα και το σχολικό εγχειρίδιο στη
διδακτική πράξη
70108 (62ΠΔ112) Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
70109 (62ΠΔ158) Ειδική Αγωγή
70107 (62ΠΔ223) Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης


7.
8.
9.

Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα Ψυχολογίας:
70115 (ΨΧ56) Διαπολιτισμική Ψυχολογία
70114 (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία I
70113 (ΨΧ11) Κοινωνική Ψυχολογία
3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση

Τουλάχιστον 4 μαθήματα (2 Υποχρεωτικά [70031 και 70091 Α] και 2 Υποχρεωτικής
Επιλογής) από τα ακόλουθα μαθήματα του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών:
1.

70031 Μεθοδολογία διδακτικής ξένων γλωσσών: διδακτική της Τουρκικής [Είναι Υ
στην Α' ειδίκευση και ΥΕ στη Β']
2. 70091 Α Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο και η
Διδακτική τους - μάθημα συνδεδεμένο με Πρακτική Άσκηση σε φορέα σχετικό με την
Εκπαίδευση [Είναι Υ στην Α' ειδίκευση και ΥΕ στη Β']
3. 70085 Τουρκική Γλώσσα: Πρόσληψη και παραγωγή Προφορικού λόγου και η
Διδακτική του - μάθημα συνδεδεμένο με Πρακτική Άσκηση σε φορέα σχετικό με την
Εκπαίδευση [Είναι ΥΕ στην Α' και τη Β' ειδίκευση]
4. 70063 Θεωρία και πράξη της Μετάφρασης: η Μετάφραση ως μέθοδος διδασκαλίας
ξένων γλωσσών [Είναι Υ στην Α' ειδίκευση και ΥΕ στη Β']
5.

70092 Α Τουρκική Γλώσσα VIII- Μετάφραση πολιτικών/κοινωνικών & οικονομικών
κειμένων ΙΙ και η Διδακτική της Τουρκικής [Είναι Υ στην Α' και τη Β' ειδίκευση]

6. 70092 Β Τουρκική Γλώσσα VIIΙ- Ειδική Μετάφραση (μετάφραση τεχνικών κειμένων)
και η Διδακτική της Τουρκικής [Είναι Υ στην Α' και τη Β' ειδίκευση]
Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προβλέπει δύο ειδικεύσεις:
Α' ειδίκευση: Γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση και Β' ειδίκευση: Ιστορία, Πολιτική και
Κοινωνία. Τόσο οι φοιτητές/τριες της A' ειδίκευσης όσο και οι φοιτητές/τριες της Β'
ειδίκευσης,
προκειμένου να αποκτήσουν την Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας, οφείλουν ακολουθήσουν την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.
Τα μαθήματα για την Πιστοποίηση Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας που
επιλέγονται από άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ δεν υπολογίζονται στον μέσο όρο του βαθμού του
Πτυχίου, ούτε στον αριθμό μαθημάτων για τη λήψη του Πτυχίου.

