
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 

Το  Τμήμα  Γεωγραφίας  της  Σχολής  Κοινωνικών  Επιστημών  του
Πανεπιστημίου Αιγαίου χορηγεί  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ στους αποφοίτους του Τμήματος που πληρούν
συγκεκριμένες  προϋποθέσεις  βάσει  του  Ν.   4589/2019,  σύμφωνα  με
απόφαση της υπ’ αριθμ. 13/17.4.2019  συνεδρίασης της Συνέλευσης του
Τμήματος,  όπως αυτή  εγκρίθηκε  από τη  Σύγκλητο του  Πανεπιστημίου
Αιγαίου στην υπ' αριθµ. 8/6.6.2019 συνεδρίασή της.

Συγκεκριμένα,  το  Τμήμα  Γεωγραφίας  χορηγεί  Πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής  και  Διδακτική  Επάρκειας  στους/στις  αποφοίτους  του
οικείου  Τμήματος,  οι  οποίοι/ες  έχουν εξεταστεί  επιτυχώς  σε ένα (1)
τουλάχιστον μάθημα από κάθε μία από τις τρεις ΟΜΑΔΕΣ, από τα
κατωτέρω  αναφερόμενα,  δηλαδή  συνολικά  σε  τουλάχιστον  τρία  (3)
μαθήματα:

ΟΜΑΔΑ Α 

 ΓΕΩ 450 Παιδαγωγική Ψυχολογία (Επιλογής) (5 ECTS)
 ΓΕΩ 440 Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας (ΚΕΥ) (5 ECTS)

ΟΜΑΔΑ Β 

 ΓΕΩ 350 Γενική Διδακτική (& ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε 
σχολείο) (Επιλογής) (5 ECTS)

ΟΜΑΔΑ Γ

 ΓΕΩ  351  Εκπαίδευση  και  Διδακτική  της  Γεωγραφίας  (&
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε σχολείο) (Επιλογής) (5 ECTS)

 ΓΕΩ 449 ΠΤΥΧΙΑΚΗ (Υ) (10 ECTS),  εφόσον έχει θέμα σχετικό
με  τη  διδακτική  και  έρευνα  στην  τάξη (το  οποίο
βεβαιώνεται από  τον/την  Επιβλέποντα/ουσα  Καθηγητή/τρια  ή  από
διδάσκοντα/ουσα  του  Τμήματος  Γεωγραφίας  συναφούς  γνωστικού
αντικειμένου)

Ποιοι/ες  δικαιούνται  να  λάβουν  το  Πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής  και  Διδακτικής  Επάρκειας  του  Τμήματος
Γεωγραφίας

Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας χορηγείται: 

- στους/στις αποφοίτους/ες του Τμήματος Γεωγραφίας που πληρούν τις
ανωτέρω προϋποθέσεις, κατά την απονομή του πτυχίου τους.

- στους φοιτητές/τριες του Τμήματος που πληρούν τις προϋποθέσεις για
τη λήψη του, μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την
ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους/ες. Για την έκδοσή του απαιτείται η
υποβολή  σχετικής  αίτησης  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος  (secr   -
geo   @  aegean   .  gr).
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- στους πτυχιούχους/ες του Τμήματος Γεωγραφίας παρελθόντων ετών,
εφόσον είχαν διδαχθεί κατά τη διάρκεια του Πρώτου Κύκλου Σπουδών
τους στο οικείο Τμήμα  τουλάχιστον ένα (1) μάθημα, από κάθε μία από
τις τρεις ΟΜΑΔΕΣ,  από τα ανωτέρω αναφερόμενα, όπως προκύπτει
από την Αναλυτική Βαθμολογία που έλαβαν κατά την απονομή του
πτυχίου  τους.   Για  την  έκδοσή του  απαιτείται  η  υποβολή σχετικής
αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος (secr   -  geo   @  aegean   .  gr). Η αίτηση
πρέπει  να  συνοδεύεται  από  πλήρη  στοιχεία  επικοινωνίας  του/της
πτυχιούχου.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Μυτιλήνη 3/7/2019
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