
Οδηγίες για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 
 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Τμήμα Γεωγραφίας θα απονέμει Πιστοποιητικό 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) σε όσους/ες από τους 
φοιτητές/τριες ή και τους/τις αποφοίτους του Τμήματος παρακολουθήσουν πλήρως τα 
οριζόμενα ψυχοπαιδαγωγικά μαθήματα εξεταστούν επιτυχώς σε αυτά σύμφωνα με το 
πλαίσιο που περιγράφεται παρακάτω. 
 
Η οριζόμενη ομάδα μαθημάτων για τους/τις φοιτητές/τριες και αποφοίτους/ες του 
Τμήματος Γεωγραφίας εμπίπτει στις θεματικές περιοχές της εκπαίδευσης και αγωγής, 
της μάθησης και διδασκαλίας, καθώς και της ειδικής διδακτικής. Η ομάδα μαθημάτων 
για τη χορήγηση Π.Π.Δ.Ε. είναι η ακόλουθη: 

 
 

Πίνακας 1. Ομάδα μαθημάτων για τη χορήγηση Π.Π.Δ.Ε. 
 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1 
Παιδαγωγική 
Ψυχολογία 

Οικιακής Οικονομίας και 
Οικολογίας 

Χειμερινό 

2 
Εισαγωγή στην 

Παιδαγωγική Επιστήμη 
Οικιακής Οικονομίας και 

Οικολογίας 
Χειμερινό 

3 
Διδακτική της 
Γεωγραφίας 

Γεωγραφίας Εαρινό 

4 

Διδακτικές Προτάσεις 
και Αξιολόγηση στο 

μάθημα της 
Γεωγραφίας στην 

Εκπαίδευση* 

Γεωγραφίας 

Εαρινό 
 

* Το μάθημα 
προσφέρεται μόνο σε 

όσους/ες φοιτητές/τριες 
επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν το 
Πρόγραμμα Π.Π.Δ.Ε. 

5 
Πρακτική Άσκηση (βλ. 

Πίνακα 2) 
Γεωγραφίας Χειμερινό ή Εαρινό 

 
 

 
 

 



 
Πίνακας 2. Τρόποι υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης 

 
 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΩΡΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

1 

Πρακτική Άσκηση σε σχολείο - Πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ** 
 
 

Φοιτητές/τριες 
(προσμετράται στον βαθμό 

πτυχίου) 
44 ημέρες 

2 
Πρακτική άσκηση σε σχολείο - Εκτός 
Προγράμματος ΕΣΠΑ*** 
 

Φοιτητές/τριες  
(δεν προσμετράται στον 

βαθμό πτυχίου) 
τουλάχιστον 80 ώρες 

Απόφοιτοι/ες 

 
 
 

**Η “Πρακτική άσκηση σε σχολείο (με Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)”, η οποία αναγράφεται στην 
αναλυτική βαθμολογία και προσμετράται στο τελικό βαθμό πτυχίου, πραγματοποιείται 
από φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν εκπονήσει Πρακτική Άσκηση στο παρελθόν. 
  
***Η “Πρακτική άσκηση σε σχολείο (εκτός Προγράμματος ΕΣΠΑ)” δεν καταχωρείται 
στην αναλυτική βαθμολογία και πραγματοποιείται από: 
 
α) φοιτητές/τριες και αποφοίτους/ες που έχουν ήδη εκπονήσει Πρακτική Άσκηση σε 
μη εκπαιδευτικό φορέα  
 
β) φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για την 
απόκτηση πτυχίου και 
 
γ) φοιτητές και αποφοίτους/ες που δεν έχουν εκπονήσει στο παρελθόν Πρακτική 
Άσκηση σε σχολείο και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα  
 
 
 
 
 
 
 



Χορήγηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας με βάση 
το έτος εισαγωγής 

 
Το Π.Π.Δ.Ε. θα χορηγείται στους/στις εισαχθέντες/είσες από το ακαδημαϊκό έτος 
2015-2016 και εφεξής,  μετά τη λήψη του πτυχίου τους, κατόπιν αίτησής τους προς το 
Τμήμα και εφόσον προηγουμένως έχουν παρακολουθήσει πλήρως τα οριζόμενα 
μαθήματα της ανωτέρω ομάδας και εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, (διατάξεις των παρ. 4 
και 5 του άρθρου 54 και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4589/2019, παρ. 
2 και 3). 
 
Κατάθεση αίτησης 
 

 
Οι ενδιαφερόμενοι/νες για απόκτηση Π.Π.Δ.Ε. φοιτητές/τριες και απόφοιτοι/ες θα 
πρέπει να καταθέτουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 
στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους μετά από την σχετική Ανακοίνωση. 

Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για παρακολούθηση του προγράμματος Π.Π.Δ.Ε. θα 
έχουν: 

α) οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 

β) οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τα 2 πρώτα έτη σπουδών και οφείλουν 
έως 4 μαθήματα, 

γ) οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τα 3 πρώτα έτη σπουδών και εφεξής 
(4ετείς κ.ο.κ.) εφόσον οφείλουν έως 6 μαθήματα επισημαίνοντας ότι από τα 2 πρώτα 
έτη σπουδών δεν θα πρέπει να οφείλουν περισσότερα από 4 μαθήματα. 

 
 

Δηλώσεις των οριζόμενων μαθημάτων για χορήγηση Π.Π.Δ.Ε 

● Για τους/τις φοιτητές/τριες, η αίτηση παρακολούθησης των οριζόμενων μαθημάτων για 
τη χορήγηση Π.Π.Δ.Ε. έχει την ισχύ δήλωσης αυτών των μαθημάτων τα οποία θα 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος καθώς και στο Πιστοποιητικό 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 

Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα “Διδακτική της Γεωγραφίας” και “Πρακτική 
Άσκηση με Πρόγραμμα ΕΣΠΑ”, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και 
δηλώνονται κανονικά από τους/τις ίδιους/ες τους/τις φοιτητές/τριες στο φοιτητολόγιο 
την προγραμματισμένη περίοδο των δηλώσεων του αντίστοιχου εξαμήνου και 
αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία και στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και  
Διδακτικής Επάρκειας.  



● Για τους/τις αποφοίτους, η αίτηση παρακολούθησης των οριζόμενων μαθημάτων για 
τη χορήγηση Π.Π.Δ.Ε. έχει την ισχύ δήλωσης αυτών των μαθημάτων τα οποία θα 
αναγράφονται στο πιστοποιητικό της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 

● Σε περίπτωση που οι αιτούντες/ούσες έχουν ήδη εξετασθεί επιτυχώς σε οποιαδήποτε 
μαθήματα της ομάδας αυτής δεν χρειάζεται να τα παρακολουθήσουν εκ νέου. 
 

 Κριτήρια κατάταξης των αιτούντων/ουσών: 

α. βαθμός πτυχίου για τους/τις αποφοίτους και 

β. μέσος όρος βαθμολογίας μέχρι την ημερομηνία της αίτησής τους, για τους 
προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. 

Τα αποτελέσματα με τους/τις δικαιούχους βάσει των παραπάνω κριτηρίων θα 
ανακοινωθούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία. 

Η όλη διαδικασία χορήγησης Π.Π.Δ.Ε. από το Τμήμα σε φοιτητές/τριες ή και 
αποφοίτους/ες του Τμήματος είναι δωρεάν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 


