
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος (συν.αρ. 7/20.3.19, 

θέμα 3.2) η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συν.αρ. 

8/6.6.19, θέμα 5.9), θα χορηγείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

Επάρκειας στους αποφοίτους του Τμήματος Περιβάλλοντος, οι οποίοι έχουν εξεταστεί 

επιτυχώς σε ένα (1) τουλάχιστον  μάθημα από κάθε μία από τις τρεις ΟΜΑΔΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, του Π.Π.Σ. του Τμήματος Περιβάλλοντος και των άλλων Τμημάτων 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου (που δύνανται να παρακολουθήσουν οι φοιτητές/τριες  του 

Τμήματος Περιβάλλοντος ως διατμηματικά): 

 

 ΟΜΑΔΑ Α’  

- Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Εκπαίδευση 332ΚΕΥ – Τμήμα 

Περιβάλλοντος 

- Παιδαγωγική Ψυχολογία 1260ΚΕΥ- Τμήμα Περιβάλλοντος 

 

 ΟΜΑΔΑ Β’  

- Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – 339ΚΕΥ –Τμήμα 

Περιβάλλοντος 

 

 ΟΜΑΔΑ Γ’ 

- Γενική Διδακτική  1159ΚΕΥ – Τμήμα Περιβάλλοντος 

- Γενική Διδακτική  - κωδ.ΓΕΩ350 - Τμήμα Γεωγραφίας 

- Επαγγελματικός Προσανατολισμός /Πρακτική Άσκηση-  κωδ.340-  Τμήμα 

Κοινωνιολογίας 

- Πτυχιακή εργασία (με θέμα σχετικό με τη διδακτική και έρευνα στην τάξη 

που βεβαιώνεται  από τον Επιβλέποντα Καθηγητή) -801Υ-Τμήμα 

Περιβάλλοντος 

 

  

Επισημαίνεται ότι το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα 

μπορεί να χορηγηθεί: 

α) στους μελλοντικούς αποφοίτους του Τμήματος Περιβάλλοντος, παράλληλα με το 

πτυχίο τους, εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον ένα (1) μάθημα  από 

κάθε μία από τις τρεις ΟΜΑΔΕΣ  από τα ανωτέρω αναφερόμενα   

β) σε πτυχιούχους του Τμήματος Περιβάλλοντος που υποβάλλουν σχετική αίτηση, 

εφόσον είχαν διδαχθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών τους στο Τμήμα 

Περιβάλλοντος  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.  

 

 

Συμπληρωματική Απόφαση (Συνέλευση 1/25.09.2019) 

 

«Στις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β και Γ συμπεριλαμβάνονται και τα μαθήματα των προγραμμάτων 

σπουδών άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα οποία 

συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, και Γ και καλύπτουν με 

επάρκεια την απαιτούμενη γνώση για την  πιστοποίηση  της Παιδαγωγικής και 

Διδακτικής επάρκειας, με βάση τις σχετικές αποφάσεις των Συνελεύσεων των 



Τμημάτων και της Συγκλήτου, και τα οποία οι φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος 

μπορούν να τα παρακολουθήσουν ως διατμηματικά. 

 

Στην ΟΜΑΔΑ Α συμπεριλαμβάνεται και το μάθημα «Περιβαλλοντική Επικοινωνία» 

-κωδ.ΚΕΥ319 και στην ΟΜΑΔΑ Β το μάθημα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και 

Αγωγή κωδ.ΚΕΥ318, τα οποία συμπεριλαμβάνονταν σε προγράμματα σπουδών του 

Τμήματος Περιβάλλοντος παλαιοτέρων ετών» 
 


