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Ψήφιςμα  

του Τμήματοσ Γερμανικήσ Γλώςςασ και Φιλολογίασ  

του Πανεπιςτημίου Αθηνών 

για την κατάρτιςη προγραμμάτων παιδαγωγικήσ και διδακτικήσ επάρκειασ 

Η Γενικι Συνζλευςθ του Τμιματοσ Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του Εκνικοφ και 

Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ζλαβε γνϊςθ των υπουργικϊν αποφάςεων 

ςχετικά με τθν κατάρτιςθ προγραμμάτων παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα με τθν διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α’/71) θ 

πιςτοποιθμζνθ παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια κατζςτθ αναγκαία προχπόκεςθ 

διοριςμοφ ςτθ δθμόςια πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Σφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. α’ τθσ παρ. 3 του ιδίου άρκρου, θ κατοχι παιδαγωγικισ και διδακτικισ 

επάρκειασ πιςτοποιείται, μεταξφ άλλων, με βεβαίωςθ περί επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ 

ειδικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν, τουλάχιςτον εξαμθνιαίασ διάρκειασ, το οποίο παρζχεται 

από τμιμα Α.Ε.Ι. ι από ομάδεσ ςυνεργαηόμενων τμθμάτων του ίδιου ι περιςςότερων Α.Ε.Ι.. 

Σε διευκρινιςτικι εγκφκλιο του Υπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων (αρ. πρωτ. 15/4/2011/46820/Δ1) επιςθμαίνεται ότι θ βαςικι εκπαίδευςθ 

των εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ παρζχεται ςτο εςωτερικό των 

πανεπιςτθμίων ςτο επίπεδο τθσ Σχολισ και ςυγκροτείται από 8-10 εξαμθνιαία μακιματα 

από το πζμπτο ζωσ το τελευταίο εξάμθνο ςπουδϊν. Το ειδικό πρόγραμμα ςπουδϊν δε ςτισ 

Επιςτιμεσ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, ςτισ οποίεσ εμπίπτουν οι ςπουδζσ ςτο Τμιμα 

Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, είναι ςκόπιμο να αποτελείται από τθν ενότθτα 

μακθμάτων υποδομισ και τθν ενότθτα μακθμάτων Ειδικισ Διδακτικισ , ενϊ ςτθν τελευταία 

ενότθτα εντάςςεται και πραγματοποίθςθ πρακτικισ άςκθςθσ. 

Το Τμιμα Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςυηιτθςε ςτθν 

Γ.Σ. τθσ  7θσ Ιουνίου 2011 τισ αλλαγζσ που προωκοφνται και κατζλθξε ςτθν διατφπωςθ του 

παρακάτω ςκεπτικοφ: 

Οι προαναφερκείςεσ υπουργικζσ αποφάςεισ δεν λαμβάνουν υπόψθ τθν ιδιαιτερότθτα του 

Προγράμματοσ Σπουδϊν του Τμιματοσ, το οποίο προβλζπει και υλοποιεί τόςο τθν 

κεωρθτικι κατάρτιςθ όςο και τθν πρακτικι άςκθςθ των φοιτθτϊν. Το Τμιμα Γερμανικισ 

Γλϊςςασ και Φιλολογίασ αποτελεί παραδοςιακά «κακθγθτικι ςχολι». Αυτό 

επιβεβαιϊνεται και προκφπτει από ςτατιςτικά ςτοιχεία, τα οποία αποτυπϊνουν ότι θ 

ςυντριπτικι πλειοψθφία των αποφοίτων του Τμιματοσ αςχολοφνται με τθν διδαςκαλία τθσ 

Γερμανικισ.  Από αυτό το πνεφμα διακατζχεται, ωσ εκ τοφτου, το Πρόγραμμα Σπουδϊν του 

Τμιματοσ. Παράλλθλα με τθν κεωρθτικι κατάρτιςθ προετοιμάηει τουσ φοιτθτζσ του για τθν 

διδαςκαλία τθσ Γερμανικισ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ παρζχοντασ 

κατάρτιςθ ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ κακϊσ και ςτθν επιςτιμθ τθσ 

Ειδικισ Διδακτικισ, αλλά και πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ.   

Πιο ςυγκεκριμζνα: 



 Το Πρόγραμμα Σπουδϊν προβλζπει κατά τθν διάρκεια των πρϊτων τεςςάρων 

εξαμινων ςπουδϊν τθν υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ δφο μακθμάτων, τα οποία 

εντάςςονται ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ (ζκαςτο μάκθμα 

αντιςτοιχεί ςε 4 μονάδεσ ECTS).  

 Από το πζμπτο ζωσ το όγδοο εξάμθνο ςπουδϊν προςφζρονται ςυνολικά 15 τφποι 

μακθμάτων, τα οποία εντάςςονται ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ 

κακϊσ και τθσ Ειδικισ Διδακτικισ (ζκαςτο μάκθμα αντιςτοιχεί ςε 6 μονάδεσ ECTS).  

 Επιπρόςκετα, το πρόγραμμα Πρακτικισ Άςκθςθσ, το οποίο ζχει κεςπιςτεί για 

φοιτθτζσ του Τμιματοσ, οι οποίοι διανφουν το τελευταίο ζτοσ ςπουδϊν, προςφζρει 

τθν δυνατότθτα πρακτικισ άςκθςθσ ςε εφαρμογζσ τθσ Παιδαγωγικισ και τθσ 

Διδακτικισ.  

 Επιπλζον, οι φοιτθτζσ οφείλουν να παρακολουκιςουν κατά τθν διάρκεια των 

ςπουδϊν τουσ τζςςερα ςυνολικά μακιματα από άλλα Τμιματα τθσ Φιλοςοφικισ 

Σχολισ, ενϊ ςτο πλαίςιο αυτό ενκαρρφνονται να επιλζγουν μακιματα των 

Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ, τα οποία τουσ προςφζρουν επιπλζον 

κατάρτιςθ ςχετικι με το μελλοντικό επαγγελματικό τουσ ζργο ωσ κακθγθτζσ.  

 Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθν 64θ Σφνοδο Πρυτάνεων Ελλθνικϊν 

Πανεπιςτθμίων ορίηεται ότι το ειδικό πρόγραμμα ςπουδϊν για τθν απόκτθςθ του 

πιςτοποιθτικοφ Παιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ φζρει τον φόρτο 

τουλάχιςτον 30 μονάδων ECTS (ενόσ εξαμινου), οι οποίεσ μποροφν να 

κατανεμθκοφν ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν, όπωσ το κάκε Κδρυμα κρίνει για κάκε 

ειδίκευςθ. Σφμφωνα με τα ανωτζρω οι φοιτθτζσ του Τμιματοσ Γερμανικισ Γλϊςςασ 

και Φιλολογίασ υπερκαλφπτουν τον εν λόγω φόρτο.  

Ωσ εκ τοφτου κρίνουμε ότι οι υπουργικζσ αποφάςεισ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ 

προγραμμάτων παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ αγνοοφν τθν ιδιαιτερότθτα του 

Προγράμματοσ Σπουδϊν του Τμιματοσ Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, το οποίο 

ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ επαρκοφσ κεωρθτικισ και πρακτικισ 

κατάρτιςθσ των φοιτθτϊν. Είναι δεδομζνο ότι το Πρόγραμμα Σπουδϊν πλθροί τισ 

προχποκζςεισ για τθν παροχι κεωρθτικισ και πρακτικισ κατάρτιςθσ, θ οποία είναι 

απαραίτθτθ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ, χωρίσ να 

κακίςταται απαραίτθτθ θ εμπλοκι άλλων φορζων ςε επίπεδο Σχολισ. 

Ζητοφμε να λθφκεί υπόψθ τα παραπάνω και να διατθριςει το  Τμιμα Γερμανικισ Γλϊςςασ 

και Φιλολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν –κακϊσ και Τμιματα με ανάλογο πρόγραμμα 

ςπουδϊν– αυτονομία ςε ςχζςθ με τθν παροχι γνϊςεων που ςχετίηονται με τθν 

παιδαγωγικι και διδακτικι κατάρτιςθ. 

Εκ μζρουσ του Τμιματοσ Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν,  

θ Πρόεδροσ 

Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Αικ. Μθτραλζξθ. 


