
Έγκριση από την Κοσμητεία της ΣΕΜΦΕ (11/9/2020) της, από 

24/7/2020,  Εισήγησης της Επιτροπής Προπτυχιακών της ΣΕΜΦΕ, 

σχετικά με θέματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των 

αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ 

 

 Η Κοσμητεία της Σχολής ΕΜΦΕ κατά την 6
η
/2020 Συνεδρίασή της της 

11/9/2020, ενέκρινε την από 24/7/2020 εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών  της 

Σχολής ΕΜΦΕ, σχετικά με την υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου 

του ΕΜΠ [9
η
/2020 Συνεδρίαση (20/7/20)], για την Παιδαγωγική και Διδακτική 

Επάρκεια των Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ, (με βάση ομόφωνη θετική εισήγηση της 

Συκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών και αντίστοιχη πρόταση της Σχολής 

Ε.Μ.Φ.Ε.), σύμφωνα με την οποία: 

Το δικαίωμα λήψης της βεβαίωσης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (άρθρο 111, 
Ν.4547/2018) θεμελιώνεται με την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων, ως εξής:  

(1)  Λογισμικό για τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Διδασκαλία τους (9106) (1
ου

 Εξάμηνου)  

 (Με κατάλληλη τροποποίηση του υπάρχοντος υποχρεωτικού μαθήματος κορμού της Σχο-

λής, με τίτλο «Λογισμικό για τα Μαθηματικά και τη Φυσική» (9106)). 

 [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Κορμού] 

(2)  Ένα από τα κάτωθι ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία (και μόνον) 

εντάσσονται σε ενιαία ομάδα (4
ου

 εξαμήνου): 

2.1 Φιλοσοφία των Επιστημών (9024) 

2.1 Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας (9018) 

2.3 Κοινωνιολογία της Γνώσης και της Εκπαίδευσης (9047) 

2.4 Ιστορία των Μαθηματικών (9194) 

2.5 Ιστορία της Φυσικής του 19
ου

 και του 20
ου

 αιώνα (9170, 9356) 

(3)  Αρχές Παιδαγωγικής (9172, 9174) (5
ου

 Εξαμήνου) 

 (θα περιλαμβάνει Εφαρμογή στη Σχολική Τάξη). 

 [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ και στις δύο Κατευθύνσεις, με παράλληλη μείωση κατά 1 των ελεύθερων 

επιλογών και των δύο κατευθύνσεων]. 

(4)  Ένα εκ των (ανάλογα με την Κατεύθυνση Σπουδών) (6
ου

 Εξαμήνου):  

 4.1 Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας - Διδακτική Μαθηματικών (9157) 

 4.2  Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας - Διδακτική Φυσικής (9171)  

 (αμφότερα θα περιλαμβάνουν Εφαρμογή στη Σχολική Τάξη)  

  [ΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ανά Κατεύθυνση, με παράλληλη μείωση κατά 1 των ελεύθερων 

επιλογών και των δύο κατευθύνσεων]. 

Σε συμφωνία με αυτή την απόφαση της Συγκλήτου, στο πρόγραμμα σπουδών 

του ακαδ. έτους 2020-21 ενσωματώνονται οι τροποποιήσεις που είχαν συζητηθεί και 

εγκριθεί από τη ΓΣ της Σχολής στη συνεδρίαση της 18
ης

 Απριλίου 2019, και αφορούν 

σε: (i) Μικρή τροποποίηση περιεχομένου και τίτλου ενός (1) υποχρεωτικού 

μαθήματος Κορμού, (ii) αλλαγή κατάστασης μαθήματος από επιλογή σε υποχρεωτικό 



ενός (1) μαθήματος κορμού και ενός (1) μαθήματος ανά Κατεύθυνση, (iii) αλλαγές 

εξαμήνων των μαθημάτων επιλογής του Κορμού. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, τα 56 μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου 

κατανέμονται στα εξάμηνα σπουδών ως εξής : 

Εξάμηνο 1 2 3 4  5 6 7 8 9 

Αρ. Μαθ. 5 6 6 

+1 

6 

+1+1 

ΜΕ 3(Υ)+4(Ε) 3(Υ)+4(Ε) 2(Υ)+4(Ε) 1(Υ)+4(Ε) 5(Ε) 

Αρ. Μαθ. ΦΕ 7(Υ) 5(Υ)+2(Ε) 3(Υ)+3(Ε) 1(Υ)+4(Ε) 2(Υ)+3(Ε) 

Σύνολο 26 30 

 

Μεταβατικές Διατάξεις 

(1) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί κατά το ακαδ. έτος 2014-15, ή 

παλαιότερο, εξαιρούνται από την απαίτηση για λήψη βεβαίωσης 

Παιδαγωγικής – Διδακτικής Επάρκειας με βάση την παράγραφο 13 του 

άρθρου 83 του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ, Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 114, 

4.8.2017, σύμφωνα με την οποία συμπληρώνεται το άρθο 2 του ν.3848/2010 

(Α΄71), με την προσθήκη της σχετικής παραγράφου 8. 

(2) Για τους  σπουδαστές που έχουν εγγραφεί κατά το έτος 2015-16, έχει ζητηθεί 

από το ΕΜΠ να διατυπωθεί προς το ΥΠΕΠΘ αίτημα παράτασης, κατά ένα 

έτος, της ανωτέρω εξαίρεσης.  

(3) Ανεξάρτητα από την ευόδωση του ανωτέρω (2), οι σπουδαστές που έχουν 

εγγραφεί από το ακαδ. έτος 2015-16, μέχρι και το ακαδ. έτος 2018-19, 

μπορούν να λάβουν τα μαθήματα κατοχύρωσης της Παιδαγωγικής-Διδακτικής  

Επάρκειας, είτε πριν, είτε μετά τη λήψη του πτυχίου τους, σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 111, του Νόμου 4547/ 2018, Άρθρο 111, κατά το οποίο η 

παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α' 71) αντικαθίσταται ως εξής: «Με 

όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών 

άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η 

χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς 

παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα μαθημάτων/σπου-

δών που ολοκλήρωσαν καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω» 

(4) Οι σπουδαστές της ανωτέρω περίπτωσης (3) που δεν έχουν λάβει το πτυχίο 

τους και θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα κατοχύρωσης Π-Δ Ε, σε 

περίπτωση που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς επιπλέον μαθήματα επιλογής 

του κορμού (πέραν των μαθημάτων κατοχύρωσης Π-Δ Ε) μπορούν να τα 

χρησιμοποιήσουν ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής (όχι Ροών) των ανωτέρων 

εξαμήνων, αν το επιθυμούν.  

 


