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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος Δασολογίας,
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

2

Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 22/48
(1)
Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΟΔΔ 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.
2. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΑΘ/46197/3462/21-4-2021
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/46200/1780/21-4-2021) εισήγηση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής «για την Παιδαγωγική και
διδακτική επάρκεια».
3. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΔΠΦΠ/45051/1620/15-4-2021
απόφαση της υπ’ αρ. 16/15-4-2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ., που αφορά
στην έγκριση της αναθεώρησης της πρότασης για το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής
και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος και
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ειδικού Προγράμματος
Σπουδών.

Αρ. Φύλλου 2166

4. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΔΠΦΠ/31252/1004/26-1-2021
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/31255/1778/21-04-2021) απόφαση της
υπ’ αρ. 11/13-1-2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης του
Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ., που αφορά στην έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας του Ειδικού Προγράμματος
Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος.
5. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/39296/1529/4-4-2021
(υπ’ αρ. 21/11/28-3-2019 συν.) απόφαση της Συγκλήτου,
σχετική με την έγκριση διαδικασίας για την υποβολή
αιτήματος χορήγησης πιστοποίησης παιδαγωγικής και
διδακτικής επάρκειας μέσω Ειδικών Προγραμμάτων
Σπουδών ή ΠΜΣ.
6. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΜΟΔΙΠ/39103/237/13-3-2019
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/39296/1529/13-3-2019) απόφαση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ που αφορά στην
διαδικασία για την υποβολή αιτήματος χορήγησης πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας
μέσω ειδικών προγραμμάτων Σπουδών ή ΠΜΣ.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
αποφάσισε να κάνει αποδεκτή την πρόταση του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. και την εισήγηση της αρμόδιας
επιτροπής και να εγκρίνει:
Α. Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων του
Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.
Β. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του
Δ.Π.Θ., όπως υποβλήθηκε.
Άρθρο 1
Σκοπός λειτουργίας του προγράμματος
1. Η πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας στο πεδίο περιβάλλοντος κρίνεται αναγκαία,
προκειμένου να ενισχυθεί η εκπαίδευση με κατάλληλα
και επαρκώς καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό. Οι
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απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που θα έχουν παρακολουθήσει το εν λόγω πρόγραμμα θα αποκτήσουν
τα απαραίτητα εφόδια, ώστε με τον διορισμό τους στις
σχολικές μονάδες να είναι σε θέση να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων
παιδαγωγικών προσεγγίσεων.
2. Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων έχει ως σκοπό την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων, οι οποίοι θα έχουν τις
ικανότητες να κατανοήσουν τις αρχές της Παιδαγωγικής
και να μπορούν να διαχειρίζονται φαινόμενα που ανακύπτουν στο σχολικό περιβάλλον. Ειδικότερα, μέσα από
τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αναπτύξουν στα
πλαίσια του προγράμματος, αναμένεται να είναι σε θέση
να αξιοποιούν καινοτόμες πρακτικές, μεθόδους, μεθοδολογίες, μέσα και εργαλεία, ώστε να εμπλουτίζουν και
να ενδυναμώνουν τη διαδικασία της μάθησης.
Άρθρο 2
Τρόπος συμμετοχής στο πρόγραμμα
1. Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων μπορούν να παρακολουθήσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων, που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
2. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που εντάσσονται
ετησίως στο Πρόγραμμα ανέρχεται στους σαράντα (40).
3. Το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.
Άρθρο 3
Συμμετοχή των φοιτητών
1. Οι φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, με έτος εισαγωγής 2020-2021 και εξής, παρακολουθούν τα μαθήματα
του Προπτυχιακού κύκλου Σπουδών σύμφωνα με τα όσα
περιγράφονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.
2. Οι προπτυχιακοί φοιτητές, αφού επιλεγούν ώστε να
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας - μέσα από διαδικασίες που ορίζονται
στο άρθρο 4 - δηλώνουν μαθήματα από τη λίστα που
συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα και σύμφωνα με το
Άρθρο 5. Αφού συγκεντρώσουν τον απαραίτητο αριθμό
Πιστωτικών Μονάδων (32 ECTS) για τη λήψη του Πιστοποιητικού, δικαιούνται να αιτηθούν για την έκδοσή του.
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές
που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, θα λαμβάνουν το
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
από κοινού με το Πτυχίο τους. Η μορφή του χορηγούμενου πιστοποιητικού καθορίζεται από τη νομοθεσία
και με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων
του Ιδρύματος.
3. Η διάρκεια σπουδών στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής
και Διδακτικής Επάρκειας είναι οκτώ (8) εξάμηνα και υλοποιείται παράλληλα με τις προπτυχιακές σπουδές στο
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
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Φυσικών Πόρων. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα από το Γ’ εξάμηνο σπουδών τους και
εξής με αίτηση, η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία του
Τμήματος κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων. Αν
δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των αιτήσεων, είναι δυνατόν
ο Συντονιστής του Προγράμματος να δεχτεί αιτήσεις
από φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων. Κάθε εξάμηνο
περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για
διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις. Η έναρξη και
η λήξη του κάθε εξαμήνου ορίζεται από το εκάστοτε ακαδημαϊκό ημερολόγιο, σύμφωνα με σχετική απόφαση της
Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Άρθρο 4
Διαδικασία και κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης
1. Τον Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους, το Τμήμα
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προπτυχιακών φοιτητών
του Τμήματος, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν
το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
2. Η αίτηση των αποφοίτων συνοδεύεται από: α) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, β) δύο πρόσφατες
φωτογραφίες, γ) αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
του προγράμματος σπουδών, δ) αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα, ε) λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν το ενδιαφέρον του υποψηφίου, όπως επιστολή ενδιαφέροντος
για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
3. Η αίτηση των υποψηφίων αποφοίτων μαζί με τα
παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθεται αποκλειστικά
σε ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία του Τμήματος
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων.
4. Η επιλογή των αποφοίτων που θα εγγραφούν στο
Πρόγραμμα ανά ακαδημαϊκό έτος γίνεται με βάση τα
παρακάτω κριτήρια μοριοδότησης:
α) Τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων του
πρώτου έτους που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς πολλαπλασιάζεται με 0,7. Ο αριθμός των μαθημάτων που έχουν
ολοκληρωθεί επιτυχώς να μην είναι μικρότερος των 5.
β) Ο αριθμός των μαθημάτων του πρώτου έτους που
έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς που πολλαπλασιάζεται με
0,3.
Ο συνολικός μέγιστος αριθμός μορίων για κάθε υποψήφιο ορίζεται σε δέκα (10) μόρια.
5. Για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων
αποφοίτων η Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ορίζει κάθε Ιούνιο, επιτροπή τριών (3) μελών Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού - ΔΕΠ/Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού - Ε.Ε.Π./Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού - Ε.ΔΙ.Π., το γνωστικό αντικείμενο και το
ερευνητικό έργο των οποίων παρουσιάζει συνάφεια με
τα επιστημονικά πεδία του Προγράμματος Παιδαγωγικής
και Διδακτικής Επάρκειας. Στην επιτροπή συμμετέχει
και προεδρεύει ο Συντονιστής του Προγράμματος. Ο
τελικός πίνακας επιτυχόντων διαμορφώνεται από την
αξιολογική κατάταξη των σαράντα (40) υποψηφίων και
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επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος,
πριν από την έναρξη των μαθημάτων σύμφωνα με το
ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των
τελευταίων υποψηφίων και κατ’ εξαίρεση των προβλεπόμενων σαράντα (40) θέσεων συμπεριλαμβάνονται όλοι
οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.
6. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
και εισαγωγής των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν να
παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα, πραγματοποιείται
πριν από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού
εξαμήνου.
Άρθρο 5
Δομή του προγράμματος
1. Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας επικεντρώνεται στο να παρέχει στους υποψήφιους
εκπαιδευτικούς του τομέα περιβάλλοντος τις επιστημονικές γνώσεις και τα εφόδια που χρειάζονται, ώστε
να συνδράμουν τα μέγιστα σε μια προσπάθεια για την
προετοιμασία ενεργών πολιτών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την εκπαίδευσή τους πάνω σε σύγχρονα
μαθησιακά περιβάλλοντα που στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών τους, οι
οποίοι μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία θα αποκτήσουν γνωσιακές, συναισθηματικές, κοινωνικές και
μεταγνωστικές δεξιότητες.
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2. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας παρακολουθούν συγκεκριμένα μαθήματα του Προγράμματος, που επιλέγουν με δήλωσή τους στη Γραμματεία του
Τμήματος, κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στον πρώτο
κύκλο σπουδών. Ειδικότερα, στον Οδηγό Σπουδών του
Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων υπάρχει αναλυτική περιγραφή των
μαθημάτων του Προγράμματος, ο τρόπος δήλωσής τους,
οι ώρες διδασκαλίας, τα περιγράμματά τους και η αντίστοιχη διάρθρωση, καθώς και οι πιστωτικές μονάδες
(ECTS) κάθε μαθήματος.
3. Για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων απαιτείται
η συγκέντρωση 32 πιστωτικών μονάδων (ECTS), που περιλαμβάνονται σε τρεις θεματικές περιοχές:
i. θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
ii. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση
iii. θέματα μάθησης και διδασκαλίας
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) περιλαμβάνονται
τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος κατά
τη διάρκεια των οκτώ (8) εξαμήνων, ο τύπος τους, το
ακαδημαϊκό εξάμηνο διδασκαλίας (1-8), οι Διδακτικές
Μονάδες (Δ.Μ.) και οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) των
μαθημάτων αντίστοιχα.

Πίνακας 1. Μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Μάθημα

Εξάμηνο

Θεωρία/εργαστήριο/ Διδακτικές
ECTS
Πρακτική άσκηση
μονάδες

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
1. Περιβαλλοντική Επικοινωνία - Περιβαλλοντική
Ευαισθητοποίηση

1

θεωρία

4

5

2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

2

θεωρία

4

5

3. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

3

θεωρία

4

4

1. Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης

4

θεωρία

3

2

2. Κριτική Παιδαγωγική και Επικοινωνία

7

θεωρία

3

4

7ή8

Πρακτική Άσκηση

2

2

1. Ιστορία της Περιβαλλοντικής Σκέψης

5

θεωρία

3

2

2. Εκπαιδευτική Πολιτική

6

θεωρία

3

4

3. Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

8

Θεωρία

3

4

29

32

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας

Σύνολο
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Άρθρο 6
Τρόπος ανάθεσης διδασκαλίας στο Πρόγραμμα
Συνάφεια γνωστικού αντικείμενου των διδασκόντων.
Η ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων γίνεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων σε μέλη Δ.Ε.Π., μέλη προσωπικού της κατηγορίας του Ε.Δ.Ι.Π., προερχόμενα κατά προτεραιότητα από
το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων, και σε διδάσκοντες βάσει του Π.Δ.
407/1980, οι οποίοι έχουν συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με το Πρόγραμμα. Επίσης, μπορεί να ανατίθεται
διδασκαλία μέρους των μαθημάτων και σε αντίστοιχο
προσωπικό άλλων Τμημάτων του ΔΠΘ ή Ιδρυμάτων ή
σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με ερευνητικό
και εκπαιδευτικό έργο συναφές με το περιεχόμενο των
μαθημάτων αυτών.
Άρθρο 7
Σπουδές
1. Τα μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας προσφέρονται σύμφωνα με το
ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το προπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, και έχουν
διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε όλα τα μαθήματα απαιτείται η παρουσία των φοιτητών στο 80%
των εβδομάδων διδασκαλίας.
2. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται
διά ζώσης σε εγκαταστάσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επίσης, στα πλαίσια της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα αξιοποιείται η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-Class του Ιδρύματος. Η φοίτηση είναι
υποχρεωτική, δηλαδή απαιτείται η παρακολούθηση των
ακαδημαϊκών διαλέξεων δια ζώσης, η πραγματοποίηση
πρακτικών ασκήσεων διδασκαλίας, καθώς και η εκπόνηση της πρακτικής άσκησης. Κατά την πραγματοποίηση
των πρακτικών ασκήσεων διδασκαλίας η παρουσία των
φοιτητών είναι υποχρεωτική. Σε περιπτώσεις εκτάκτου
ανάγκης και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, θα εφαρμόζεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
3. Η εκπόνηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Έβρου (συνολικής διάρκειας 26 ωρών)
δια ζώσης. Το περιεχόμενο, όπως επίσης οι συνθήκες
διεξαγωγής και αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και σύμφωνα με τις οδηγίες του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα εφαρμόζεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
4. Οι φοιτητές παρακολουθούν τα μαθήματα στο
πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών,
και εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους σύμφωνα
με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και, όπως αυτές
διαμορφώνονται βάσει του ακαδημαϊκού ημερολογίου
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν επιλεγεί και παρακολουθούν
το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
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έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους για κάθε εξάμηνο, σύμφωνα με το
ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σε περίπτωση που δεν εκπληρώσουν τις
προϋποθέσεις για να ανταποκριθούν επιτυχώς σε κάποιο
μάθημα, θα πρέπει να κάνουν εκ νέου εγγραφή στο μάθημα αυτό και να εξεταστούν ξανά κατά τη διάρκεια της
επόμενης εξεταστικής περιόδου, όταν προβλέπεται να
αξιολογηθεί το εν λόγω μάθημα. Ο συνολικός χρόνος
συμμετοχής των φοιτητών στο Πρόγραμμα δεν μπορεί
να παραταθεί πέραν του ορίου των έξι (6) ακαδημαϊκών
εξαμήνων. Η υπέρβαση του ορίου των έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων συνιστά αυτοδίκαιη διαγραφή του φοιτητή από το Πρόγραμμα.
5. Το σύστημα βαθμολόγησης σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τους διδάσκοντες, οι οποίοι υποχρεούνται
να οργανώσουν κατά την κρίση τους γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχθούν σε εργασίες, δραστηριότητες ή/και εργαστηριακές ασκήσεις. Η συνολική
βαθμολογία των φοιτητών αποτελείται από την αξιολόγηση όλων των παραπάνω στοιχείων, καθώς και από
τη συνολική συμμετοχή των φοιτητών σε κάθε μάθημα.
Η κλίμακα αξιολόγησης έχει ως βάση το 5 και άριστα το
10. Η βαθμολογία κατατίθεται στη πλατφόρμα Universis.
6. Η ολοκλήρωση του Προγράμματος συνίσταται στην
επιτυχή παρακολούθηση όλων των μαθημάτων που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες τριάντα (32) πιστωτικές
μονάδες (ECTS).
7. Οι φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να διακόψουν τις
σπουδές τους στο Πρόγραμμα, καταθέτουν αίτηση διακοπής στη Γραμματεία του Τμήματος, που ενημερώνει
αντίστοιχα τον συντονιστή του Προγράμματος.
Άρθρο 8
Πρακτική Άσκηση
1. Η εκπόνηση της πρακτικής άσκησης, μέσα από
πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας, πραγματοποιείται σε
σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Νομού Έβρου, με τη δια ζώσης συμμετοχή και άμεση
εμπλοκή των φοιτητών.
2. Οι πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας σε σχολικές
μονάδες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:
i. Παρακολούθηση δεκατεσσάρων (14) ωρών διδασκαλίας μαθημάτων του τομέα περιβάλλοντος ή μαθημάτων
συναφούς αντικειμένου, σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ii. Οργάνωση σχεδίων μαθημάτων για πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας με την αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και με την αξιοποίηση και εφαρμογή
των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, που
θα προάγουν την αυθεντική μάθηση.
iii. Πραγματοποίηση της διδασκαλίας στη σχολική μονάδα, διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών.
iv. Αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση της διδασκαλίας μέσα από τη χρήση ειδικών εργαλείων (για παράδειγμα ερωτηματολόγια, ρουμπρίκες).
3. Υπεύθυνος για την εκπόνηση της πρακτικής είναι ο
συντονιστής του Προγράμματος. Ο ίδιος υποχρεούται να
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ορίζει τα χρονικά διαστήματα των πρακτικών ασκήσεων διδασκαλίας σε συνεννόηση με τους διευθυντές των
σχολικών μονάδων. Επίσης, ο συντονιστής οργανώνει
και κατανέμει στους φοιτητές τις διαθέσιμες θέσεις που
παρέχουν οι σχολικές μονάδες, για την εκπόνηση των
πρακτικών ασκήσεων διδασκαλίας. Τέλος, ο συντονιστής
είναι υπεύθυνος για την επίλυση κάθε θέματος που σχετίζεται με την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης.
Άρθρο 9
Συντονισμός του προγράμματος
1. Τη λειτουργία του Προγράμματος συντονίζει ο συντονιστής του. Η θέση του συντονιστή ορίζεται από τη
Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, μεταξύ
των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών κατηγορίας προσωπικού Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος με τριετή θητεία και χωρίς
περιορισμούς στην ανανέωσή της. Ο συντονιστής του
προγράμματος επιλέγεται με γνώμονα τη συνάφεια του
γνωστικού του αντικειμένου και του σχετικού ερευνητικού του έργου.
2. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του συντονιστή
του Προγράμματος, εκτός από όσα αναφέρονται ρητά
στα Άρθρα του παρόντος Κανονισμού, περιλαμβάνουν
και επιμέρους καθήκοντα. Τέτοια είναι η προετοιμασία
εισηγήσεων προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για
ζητήματα που αφορούν τη γενικότερη και συνολική ομαλή λειτουργία του Προγράμματος. Επιπλέον ο συντονιστής επιφορτίζεται με το έργο της έγκαιρης εξασφάλισης
αδειών, προκειμένου να εκπονούνται χωρίς προβλήματα
οι πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας σε σχολικές μονάδες
του Νομού Έβρου.
3. Ο συντονιστής του Προγράμματος υποστηρίζεται
σε διοικητικό επίπεδο από τη Γραμματεία του Τμήματος
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων.
Άρθρο 10
Διαδικασία ολοκλήρωσης σπουδών
και χορήγησης πιστοποιητικού
1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης όλων των μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης
του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, χορηγείται το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας. Η χορήγηση του Πιστοποιητικού
πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την απονομή του πτυχίου και την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών
των φοιτητών.
2. Ο τύπος του χορηγούμενου πιστοποιητικού καθορίζεται από τη νομοθεσία και σύμφωνα με αποφάσεις των
αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.
Άρθρο 11
Άλλες διατάξεις
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν
καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και
της Συγκλήτου του Ιδρύματος, με τροποποίηση του
Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 22 Απριλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 23/48
(2)
Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΟΔΔ 490), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων
(4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.
2. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΚΠ/43138/1070/7-4-2021
απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής του Δ.Π.Θ., που αφορά στην υποβολή πρότασης για την Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.
3. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΚΠ/33627/790/9-2-2021
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/33628/1358/9-2-2021) απόφαση της υπ’ αρ.
19/11-12-2020 συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δ.Π.Θ., που
αφορά στην υποβολή πρότασης για την Πιστοποίηση
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.
4. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/39296/1529/4-4-2021
(υπ’ αρ. 21/11/28-3-2019 συν.) απόφαση της Συγκλήτου,
σχετική με την έγκριση διαδικασίας για την υποβολή
αιτήματος χορήγησης πιστοποίησης παιδαγωγικής και
διδακτικής επάρκειας μέσω Ειδικών Προγραμμάτων
Σπουδών ή ΠΜΣ.
5. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΜΟΔΙΠ/39103/237/13-3-2019
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/39296/1529/13-3-2019) απόφαση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ που αφορά
στη διαδικασία για την υποβολή αιτήματος χορήγησης
πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας
μέσω ειδικών προγραμμάτων Σπουδών ή ΠΜΣ.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102),
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
αποφάσισε να κάνει αποδεκτή την πρόταση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δ.Π.Θ. και την εισήγηση
της αρμόδιας επιτροπής και να εγκρίνει:
Α. Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δ.Π.Θ, το οποίο θα
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λειτουργεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος.
Β. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής του Δ.Π.Θ., όπως υποβλήθηκε.
Άρθρο 1
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών παιδαγωγικής,
διδακτικής, μεθοδολογικής και ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης των φοιτητριών/τών του Τμήματος, στη δημιουργία παιδαγωγικών συνειδήσεων στο αντικείμενο
της κοινωνικής πολιτικής και στη διαμόρφωση ικανών,
δυναμικών και τεχνολογικά καταρτισμένων διδασκόντων και εκπαιδευτών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών. Η διδακτική και
παιδαγωγική κατάρτιση, δηλαδή η απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και διδακτικών δεξιοτήτων, προσβλέπει
στο να καταστήσει τις φοιτήτριες/τους φοιτητές του τμήματος αποτελεσματικές/κούς σε ζητήματα οργάνωσης,
μεθόδευσης, κατεύθυνσης επιλογών και άσκησης του
διδακτικού έργου τους.
Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος στοχεύει στη βαθιά
κατανόηση των παιδαγωγικών θεωριών και των εκπαιδευτικών πρακτικών. Αποτελεί ένα οργανωμένο πλέγμα
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει θεωρία, πρακτική,
επιστημονική έρευνα, εργαστήρια και διδασκαλίες σε
θέματα κοινωνικής πολιτικής και συναρθρώνεται άψογα
με τη δομή του προγράμματος, τους σκοπούς και τους
στόχους, τις διδακτικές αρχές και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του Τμήματος.
Άρθρο 2
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα
Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας δύνανται να παρακολουθήσουν
όλες οι προπτυχιακές φοιτήτριες και οι προπτυχιακοί
φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ
που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ανεξαρτήτως του
αριθμού τους.
2. Το Πρόγραμμα προσφέρεται στις φοιτήτριες και
φοιτητές του Τμήματος, ανεξάρτητα από το έτος εισαγωγής τους στο Τμήμα, οι οποίες/οι έχουν τη δυνατότητα
να επιλέξουν τουλάχιστον οκτώ (8) μαθήματα επιλογής
μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους.
3. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
είναι προαιρετική για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές
του Τμήματος.
4. Το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.
Άρθρο 3
Διάρκεια Σπουδών και Φόρτος Εργασίας
1. Οι φοιτήτριες/τές του Τμήματος που επιθυμούν να
λάβουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής
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Επάρκειας μαζί με το πτυχίο τους, έχουν στη διάθεση
τους και τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα των σπουδών τους για να δηλώσουν, να παρακολουθήσουν και
να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) από τα δεκαπέντε
(15) προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, τα οποία αντιστοιχούν σε 48 ECTS σε
σύνολο 240 που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
Κάθε μάθημα λαμβάνει έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
2. Τα μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας δηλώνονται στη Γραμματεία του
Τμήματος κατά τις ημερομηνίες και σύμφωνα με τις διαδικασίες πραγματοποίησης των δηλώσεων όλων των
μαθημάτων του Τμήματος.
Άρθρο 4
Δομή του Προγράμματος και Διδασκαλία
1. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων,
η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων εξασφαλίζει την
επίτευξη των στόχων που αναπτύσσονται στο Άρθρο 1.
Μέσα από το Πρόγραμμα, οι φοιτήτριες/φοιτητές εκπαιδεύονται πάνω στη χρήση και εφαρμογή των πλέον
καινοτόμων και δημιουργικών μεθόδων και πρακτικών
διδασκαλίας και μάθησης του σύγχρονου συστήματος
εκπαίδευσης στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών.
2. Τα δεκαπέντε (15) προτεινόμενα μαθήματα για τη
λήψη του Πιστοποιητικού είναι τα ακόλουθα και κατανέμονται, σύμφωνα με τους Νόμους 3848/2010 και
4186/2013, στις εξής τρεις θεματικές ενότητες:
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
Α1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη (υποχρεωτικό)
Α2. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
A3. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Α4. Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης
Α5. Εκπαιδευτική Πολιτική
Α6. Οικονομικά της Εκπαίδευσης
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Β1. Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία (υποχρεωτικό)
Β2. Ανθρώπινη Ανάπτυξη
Β3. Κοινωνική Ψυχολογία
Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Γ1. Πρακτική Άσκηση Ι: Διδακτική Πρακτική Άσκηση
(υποχρεωτικό)
Γ2. Πρακτική Άσκηση II: Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη χρήση Η/Υ (υποχρεωτικό)
Γ3. Πολιτική Κοινωνιολογία
Γ4. Κοινωνιολογία
Γ5. Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας
Γ6. Ποιοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας
3. Για τη λήψη του Πιστοποιητικού, οι φοιτήτριες/
φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν μαθήματα και από τις
τρεις θεματικές ενότητες. Τα μαθήματα «Εισαγωγή στην
Παιδαγωγική Επιστήμη», «Γενική Διδακτική: Μάθηση και
διδασκαλία», «Πρακτική Άσκηση Ι: Διδακτική Πρακτική
Άσκηση» και «Πρακτική Άσκηση II: Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη χρήση Η/Υ» είναι υποχρεωτικά
για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που επιθυμούν να
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λάβουν το Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής
Επάρκειας.
4. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 13 πλήρεις εβδομάδες
για διδασκαλία ή πρακτική άσκηση και εξετάζεται είτε
με εργασίες, προόδους, παρουσιάσεις και άλλες διδακτικές μεθόδους εντός του εξαμήνου διδασκαλίας του,
είτε κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του
Τμήματος, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του
Τμήματος. Η διδακτική διάρκεια εκάστου μαθήματος
είναι 13 χ 3 = 39 ώρες τουλάχιστον.
5. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται
διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΔΠΘ, καθώς και σε
συνεργαζόμενους φορείς για την πραγματοποίηση των
μαθημάτων που περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση (σχολικές μονάδες). Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται
να υποστηρίζεται συμπληρωματικά από συστήματα
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
6. Ο τρόπος βαθμολογίας κάθε μαθήματος καθορίζεται
από τις/τους διδάσκουσες/ντες, οι οποίες/οι υποχρεούνται να οργανώσουν κατά την κρίση τους γραπτές ή/και
προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχθούν σε εργασίες,
δραστηριότητες, εργαστηριακές ασκήσεις. Η βαθμολογία αποτελεί ένα συνδυαστικό προϊόν και αντικατοπτρίζει τη συνολική συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών σε
κάθε μάθημα με βάση το 5 και άριστα το 10. Η σχετική
επίδοση κρίνεται από την εκπλήρωση των όποιων διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων, όπως είναι η
παράδοση εργασιών, σχεδίων δράσης, εργαστηριακών
ασκήσεων ή ενδεχόμενες γραπτές εξετάσεις κ.λπ., ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις κάθε
μαθήματος.
7. Η ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων γίνεται
με απόφαση της (προσωρινής) Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής σε μέλη Δ.Ε.Π. και μέλη προσωπικού της κατηγορίας του ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με το Πρόγραμμα, προερχόμενα
κατά προτεραιότητα από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
ή από άλλα Τμήματα του ΔΠΘ. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να ανατίθεται και σε άλλες μορφές προσωπικού, όπως διδάσκοντες στα πλαίσια του προγράμματος
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» ή διδάσκοντες με
βάσει το π.δ. 407/1980 ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, με ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο συναφές με
το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών.
8. Οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες στα μαθήματα
του Προγράμματος έχουν συνεχή εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη. Δύνανται να επικοινωνούν με τους
διδάσκοντες των μαθημάτων, είτε διά ζώσης είτε ηλεκτρονικά. Οι διδάσκοντες τις/τους καθοδηγούν σχετικά
με την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
αναρτούν ανακοινώσεις, απαντούν σε απορίες σχετικές με τα μαθήματα, τις εργασίες και τις προτεινόμενες
ασκήσεις αξιολόγησης και παρέχουν ανατροφοδότηση
σχετικά με τις εργασίες/δραστηριότητες.
9. Στον ιστοχώρο του Τμήματος (www.sp.duth.gr) ή/
και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (eclass, e-learning
κ.λπ.) αναρτώνται οι στόχοι του κάθε μαθήματος, το περιε-
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χόμενό του, το διδακτικό υλικό, οι δραστηριότητες που
θα πρέπει να φέρουν εις πέρας οι φοιτήτριες/φοιτητές
και οι τρόποι αξιολόγησής τους. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, δημοσιευμένα άρθρα και άλλη σχετική
βιβλιογραφία, σενάρια διδασκαλίας, διαδικτυακές πηγές
με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις αξιολόγησης
κ.ά. Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού αποσκοπεί
στη διευκόλυνση και καθοδήγηση των φοιτητριών/φοιτητών στη μελέτη τους και αξιοποιώντας τα πολυμέσα,
μελετώνται χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας, παραδοχές και πρακτικές που τροφοδοτούν εκπαιδευτικούς
σκοπούς και κουλτούρες διδασκαλίας.
10. Η αναλυτική περιγραφή της διδασκόμενης ύλης
του εκάστοτε μαθήματος και η κατηγοριοποίηση των
μαθημάτων του Προγράμματος περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 5
Ολοκλήρωση των Σπουδών - Χορήγηση Πιστοποιητικού
1. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης
των οκτώ (8) μαθημάτων του Προγράμματος χορηγείται
το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Το Πιστοποιητικό απονέμεται στις φοιτήτριες/
φοιτητές του Τμήματος την ημέρα λήψης του πτυχίου
τους, μετά από αίτησή τους.
2. Ο τύπος του χορηγούμενου πιστοποιητικού καθορίζεται από τη νομοθεσία και με αποφάσεις των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.
Άρθρο 6
Συντονισμός του Προγράμματος
1. Τη λειτουργία του Προγράμματος συντονίζει η/ο Συντονίστρια/Συντονιστής του, η/ο οποία/οποίος ορίζεται
από την (προσωρινή) Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών
κατηγορίας προσωπικού ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος με
τριετή θητεία και χωρίς περιορισμούς στην ανανέωση
αυτής. Η/Ο Συντονίστρια/Συντονιστής του Προγράμματος επιλέγεται με γνώμονα τη συνάφεια του γνωστικού
της/του αντικειμένου και του εν γένει ερευνητικού της/
του έργου.
2. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της/του Συντονίστριας/Συντονιστή του Προγράμματος, πέραν των όσων
αναφέρονται ρητά στα άρθρα του παρόντος Κανονισμού περιλαμβάνουν την κατάρτιση εισηγήσεων προς
την (προσωρινή) Συνέλευση του Τμήματος, οι οποίες
αφορούν σε θέματα λειτουργίας του Προγράμματος.
Η/Ο Συντονίστρια/Συντονιστής του Προγράμματος υποβοηθείται διοικητικά από τη Γραμματεία του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής και από το λοιπό βοηθητικό προσωπικό του Τμήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 22 Απριλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02021662505210008*

