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Ανακοίνωση 
για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 

 
 

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης θεωρούσε πάντα ότι είναι απαραίτητη η παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε όσους 
φοιτητές και φοιτήτριες του επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα εκπαιδευτικού στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι είναι απόλυτα σύμφωνο με την παροχή πρόσθετων 
μαθησιακών δεξιοτήτων  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες με αυτό τον προσανατολισμό 
από περιοχές που αφορούν στη διδακτική των μαθηματικών, παιδαγωγική, ψυχολογία, 
χρήση τεχνολογιών, ιστορία και επιστημολογία των μαθηματικών και πρακτική άσκηση. 
Το Τμήμα θεωρούσε και θεωρεί ότι οι δεξιότητες αυτές μπορούν να αποδοθούν μέσα στο 
πλαίσιο του κανονικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος για όσους από τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες του επιθυμούν να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη πορεία, σε 
συνεργασία πάντα με τα αρμόδια ως προς την παροχή των εν λόγω γνώσεων Τμήματα και 
συναδέλφους.  

Με αυτή τη φιλοσοφία το Τμήμα προχώρησε στην οργάνωση ενός προγράμματος 
σπουδών προσαρμοσμένο στην εν λόγω ομάδα των φοιτητών και φοιτητριών και είναι το 
πρώτο τμήμα με αντικείμενο τα μαθηματικά του οποίου το πρόγραμμα σπουδών (και των 
δυο κατευθύνσεων) σύμφωνα με την ΥΑ 89466/Δ2 – 1918, δίνει τη δυνατότητα, σε όσους 
επιθυμούν, να αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια μετά την επιτυχή 
παρακολούθηση μιας σειράς μαθημάτων επιλογής τα οποία αναγνωρίζονται ως μέρος των 
μαθημάτων που απαιτούνται για την απονομή πτυχίου. 
 Κατόπιν των ανωτέρω, το Τμήμα θεωρεί ότι ο νέος Νόμος με την ανάλογη 
προσαρμογή των σχετικών διατάξεων θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στα Τμήματα που 
επιθυμούν να συνεχίσουν να παρέχουν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας μέσα από το πρόγραμμα σπουδών τους στο πλαίσιο του Προγράμματος του 
Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να είναι σύμφωνο με τις σύγχρονες απαιτήσεις της διδακτικής και της παιδαγωγικής 
και θα πρέπει να τύχει της αποδοχής της  ΕΘΑΕΕ, με τρόπο ανάλογο με αυτό που είχε 
ακολουθηθεί στις προηγούμενες πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών που παρείχαν 
το εν λόγω πιστοποιητικό. Με αυτή την πρόβλεψη δεν θα υποχρεώνονται οι απόφοιτοι των 
εν λόγω Τμημάτων που έχουν αποκτήσει τις σχετικές γνώσεις να αναζητούν πρόσθετα 
προγράμματα επιμόρφωσης για τη λήψη του πιστοποιητικού. 
 
 


