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1. Σι είναι το ΠΠΔΕ;
Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ (ΡΡΔΕ) Αγγλικισ ςχεδιάςτθκε ϊςτε να
ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του νζου νόμου που προβλζπει τθν πιςτοποίθςθ των γνϊςεων και
δεξιοτιτων εκείνων που επικυμοφν μια κζςθ εκπαιδευτικοφ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ.1
Το ΡΡΔΕ εντάςςεται ςτο Ρροπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν του Τμιματοσ και προςφζρεται κατ’ επιλογιν
ςτουσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ που φοιτοφν ςε αυτό από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013-2014 και οδθγεί ςτθν
χοριγθςθ «Ριςτοποιθτικοφ Ραιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ» (ΡΡΔΕ).
Το Ριςτοποιθτικό Ραιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ αποτελεί όρο για τθν ςυμμετοχι ςτισ
εξετάςεισ του ΑΣΕΡ (για τουσ ειςαχκζντεσ το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-16), ςτισ οποίεσ κα πρζπει να
πάρουν μζροσ όςοι ενδιαφζρονται για κζςθ εργαςίασ ωσ εκπαιδευτικοί Αγγλικισ ςτο δθμόςιο ςχολείο
(Δθμοτικό, Γυμνάςιο ι Λφκειο). Ρροσ το παρόν, το ΡΡΔΕ δεν απαιτείται για κζςθ εργαςίασ ςε κζντρα
ξζνων γλωςςϊν.
Ρροχπόκεςθ για τθν απονομι του πιςτοποιθτικοφ αυτοφ είναι θ εξαςφάλιςθ τουλάχιςτον 21 διδακτικϊν
μονάδων (36 πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS) από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 7 μακθμάτων του προγράμματοσ, τα
οποία, ςφμφωνα με τον νόμο, ανικουν ςτισ εξισ 3 κεματικζσ περιοχζσ: 1) Θζματα εκπαίδευςθσ και αγωγισ,
2) Θζματα μάκθςθσ και διδαςκαλίασ, 3) Ειδικι Διδακτικι και Ρρακτικι Άςκθςθ.

2. Ποιοσ ο ςκοπόσ του ΠΠΔΕ;
Σκοπόσ του ΡΡΔΕ είναι θ αρχικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν του Τμιματοσ
ωσ εκπαιδευτικϊν αγγλικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ. Συνεπϊσ, τα μακιματα που προςφζρονται ςτο πλαίςιο
αυτοφ αποςκοποφν ςυςτθματικά ςτθν ςφνδεςθ κεωρίασ και πράξθσ και ςτθν εξοικείωςθ των
εκπαιδευομζνων με ηθτιματα που αφοροφν τισ διδακτικζσ και μακθςιακζσ πρακτικζσ ςτο δθμόςιο
ςχολείο, ςτα ΤΕΙ και ΑΕΙ, κακϊσ και ςε άλλουσ χϊρουσ τθσ τυπικισ και άτυπθσ εκμάκθςθσ τθσ ξζνθσ
γλϊςςασ καταρχάσ ςτθν Ελλάδα αλλά και ευρφτερα ςτθν Ευρϊπθ.
Η αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςτα περιςςότερα μακιματα του ΡΡΔΕ δεν περιορίηεται ςε
τελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ. Γίνεται με αςκιςεισ και εργαςίεσ που αποςκοποφν ςτθν ςφνδεςθ γλωςςοπαιδαγωγικισ κεωρίασ και πράξθσ.

3. Ποια η ςχζςη του ΠΠΔΕ με το Πρόγραμμα πουδών για την απόκτηςη πτυχίου;
Για να πάρουν πτυχίο «Ελλθνικισ και Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ», όλοι ανεξαιρζτωσ οι φοιτθτζσ και
φοιτιτριεσ του Τμιματοσ οφείλουν να ςυμπλθρϊςουν φοίτθςθ οκτϊ εξαμινων και να ςυγκεντρϊςουν
ςφνολο 114 διδακτικϊν μονάδων (240 πιςτωτικζσ μονάδεσ), που αντιςτοιχοφν ςε 38 μακιματα. Από αυτά τα
μακιματα, τα 30 προςφζρονται από το ΤΑΓΦ και τα υπόλοιπα οκτϊ 8 από άλλα Τμιματα τθσ Φιλοςοφικισ
Σχολισ και του ΕΚΡΑ γενικότερα.
Για εκείνουσ που κζλουν να ακολουκιςουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ αγγλικισ ςτο δθμόςιο ςχολείο,
τα 7 αγγλικά και ελλθνικά μακιματα από τα 38 πρζπει να είναι τα μακιματα του ΡΡΔΕ.

4. Ποιοσ εποπτεφει το ΠΠΔΕ;
Τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ του ΡΡΔΕ ζχει Επιςτθμονικι Επιτροπι τριϊν μελϊν ΔΕΡ που ζχουν και τθν
εποπτεία τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ του ΡΡΔΕ (http://ppde.enl.uoa.gr/). Η Επιτροπι ΡΡΔΕ ςυνεπικουρείται
από ειδικό επιςτθμονικό προςωπικό ι αποςπαςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ που αναλαμβάνουν τθν ακαδθμαϊκι
γραμματεία του προγράμματοσ, κυρίωσ ωσ προσ τθν επικοινωνία με τα ςχολεία και τουσ εκπαιδευτικοφσ για
τθν Ρρακτικι Άςκθςθ, τθν υποςτιριξθ των μακθμάτων (με αςκιςεισ, κτλ.), κακϊσ και για το Επαγγελματικό
Ρορτφόλιο των εκπαιδευομζνων.
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Ρρόκειται για τον Νόμο 3848/2010, άρκρο 2, περίπτωςθ β’ (ΦΕΚ Αϋ 71), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε
από τον νόμο 4186/2013, άρκρο 36, παράγραφοσ 22, περιπτϊςεισ β’ και ε’ (ΦΕΚ Α’ 193).
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5. Πώσ κατανζμονται τα μαθήματα του ΠΠΔE;
Τα 7 μακιματα του ΡΡΔΕ κατανζμονται ςτα οχτϊ ακαδθμαϊκά εξάμθνα ωσ εξισ:
Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

A-Δ’

Μάκθμα ελλθνικό επιλογισ από τράπεηα μακθμάτων που προςφζρονται από το ΦΡΨ

Α-Δ’

Μάκθμα ελλθνικό επιλογισ από τράπεηα μακθμάτων που προςφζρονται από το ΦΡΨ

Ε’

Μάκθμα αγγλικό υποχρεωτικό: Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία ςτθ Διδαςκαλία και
Εκμάκθςθ Γλωςςϊν

Σ’

Μάκθμα αγγλικό υποχρεωτικό: Μζκοδοι και Ρρακτικζσ Διδαςκαλίασ τθσ Αγγλικισ

Ε’-Η’

Μάκθμα αγγλικό επιλογισ από τράπεηα μακθμάτων που προςφζρονται από τουσ δφο
Τομείσ του Τμιματοσ

Ζ’

Μάκθμα αγγλικό υποχρεωτικό: Ρρακτικι Άςκθςθ 1 – Ρροπαιδαγωγικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Διδακτικισ τθσ Αγγλικισ

Η’

Μάκθμα αγγλικό υποχρεωτικό: Ρρακτικι Άςκθςθ 2 – Διδακτικι Άςκθςθ ςτο Σχολείο

6. Ποια η φφςη των μαθημάτων;
Ππωσ αναφζρκθκε νωρίτερα, τα 7 μακιματα του ΡΡΔΕ ανικουν, ςφμφωνα με τον ςχετικό νόμο ςτισ εξισ
3 κεματικζσ περιοχζσ: 1) Θζματα εκπαίδευςθσ και αγωγισ, 2) Θζματα μάκθςθσ και διδαςκαλίασ, 3)
Ειδικι Διδακτικι και Ρρακτικι Άςκθςθ.

1) Θζματα εκπαίδευςησ και αγωγήσ
Σε αυτι τθ κεματικι περιοχι ανικουν τα 2 ελλθνικά μακιματα που υποχρεοφνται να ολοκλθρϊςουν οι
φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ που ςκζπτονται να επιλζξουν το ΡΡΔΕ κατά τα 4 πρϊτα εξάμθνα των ςπουδϊν
τουσ. Τα μακιματα αυτά, που προςφζρονται από το ΦΡΨ, ανικουν ςτθν εξισ Τράπεηα Ελλθνικϊν
Μακθμάτων:
Α’ εξάμηνο
 Ψυχολογία δυςκολιϊν τθσ μάκθςθσ (ΕΨ19)
 Ψυχολογία: Σχολικι Ψυχολογία (ΕΨ15)
 Από το Αναλυτικό πρόγραμμα και το ςχολικό
Β’ εξάμηνο
εγχειρίδιο ςτθν διδακτικι πράξθ (ΡΔ206)
 Εξελικτικι Ψυχολογία (ΕΨ12)
 Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ
 Σχολικι Ψυχολογία. Σφνδεςθ Θεωρίασ και
(ΡΔ162)
Ρράξθσ (ΕΨ13)
Δ’ εξάμηνο
 Δυςκολίεσ Ρροςαρμογισ ςτο Σχολείο και τθν  Ραιδαγωγικι Ψυχολογία, Μάκθςθ και
Οικογζνεια (ΕΨ17)
Ανάπτυξθ-Σφγχρονεσ Σχολζσ (ΕΡ11)
 Γνωςτικι Ψυχολογία (ΨΧ32)
 Ψυχολογία των κινιτρων (ΨΧ45)
Γ’ Εξάμηνο
 Διαπολιτιςμικι Ψυχολογία (ΨΧ56)
 Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ (ΕΥ04)
 Κοινωνιολογία τθσ εκπαίδευςθσ (ΡΔ119)
 Ειςαγωγι ςτθν Ραιδαγωγικι (ΕΡ10)
 Σχεδιαςμόσ Εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο
 Ψυχολογία των Δυςκολιϊν Μάκθςθσ (ΕΨ19)
πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ (ΡΔ216
 Ψυχολογία: Γλωςςικι Ανάπτυξθ (ΦΡΨ34)

2) Θζματα μάθηςησ και διδαςκαλίασ
Σε αυτι τθ κεματικι περιοχι ανικουν τα 3 αγγλικά μακιματα που προςφζρονται και από τουσ δφο
Τομείσ του Τμιματοσ και υποχρεοφνται εκείνοι και εκείνεσ που ζχουν επιλζξει το ΡΡΔΕ να τα
ολοκλθρϊςουν επιτυχϊσ ςτθ διάρκεια των τελευταίων τεςςάρων εξαμινων των ςπουδϊν τουσ.
Τα μακιματα αυτά είναι 2 που κεωροφνται μαθήματα κορμού, με τθν ζννοια ότι είναι από τα πλζον
βαςικά για τθν εκπαίδευςθ και αρχικι επιμόρφωςθ των μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν αγγλικισ.
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Ρρόκειται για τα εξισ μακιματα για τα οποία τθν ευκφνθ ζχει αποκλειςτικά ο Τομζασ ΓλϊςςασΓλωςςολογίασ:
 Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία ςτθ Διδαςκαλία και Εκμάκθςθ Ξζνων Γλωςςϊν
 Μζκοδοι και Ρρακτικζσ Διδαςκαλίασ τθσ Αγγλικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ.
Το τρίτο αγγλικό μάκθμα μπορεί ο φοιτθτισ και φοιτιτρια να το επιλζξει από μια Τράπεηα Αγγλικϊν
Μακθμάτων και να το παρακολουκιςει ςτο 6ο, 7ο ι/και 8ο εξάμθνο των ςπουδϊν του.
Παραδείγματα μακθμάτων που προςφζρονται και από τουσ δφο Τομείσ του Τμιματοσ, ανάλογα με
τθ διακεςιμότθτα των μελϊν ΔΕΡ και κεωροφνται κατάλλθλα για να καλφψουν ανάγκεσ του ΡΡΔΕ
είναι:
 Αγγλικι γλϊςςα και ψθφιακόσ γραμματιςμόσ (ΓΕ53)
 Λειτουργικι προςζγγιςθ ςτθ γλϊςςα (ΓΕ38)
 Θεωρίεσ μάκθςθσ ςτθ ξενόγλωςςθ τάξθ (ΓΕ57)
 Διαπολιτιςμικι επικοινωνία (ΓΕ30)
 Διγλωςςία (ΓΕ52)
 Ψυχογλωςςολογία (ΓΕ44)
 Διδαςκαλία γραπτοφ λόγου τθσ αγγλικισ (ΓΕ60)
 Ανάλυςθ λόγου (ΓΕ34)
 Σχεδιαςμόσ και αξιολόγθςθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
 Ρρακτικζσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ςτθν πρϊιμθ παιδικι θλικία
 Η λογοτεχνία ςτθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ
 Εκμάκθςθ λογοτεχνικϊν εννοιϊν μζςω χριςθσ δθμοφιλϊν μζςων επικοινωνίασ
Σθμειϊνεται ότι κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ, τα μακιματα επιλογισ που προςφζρονται από τουσ δφο
Τομείσ και εμπίπτουν ςτο ΡΡΔΕ ανακοινϊνονται ςτον ιςτότοπο του Τμιματοσ.

3) Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άςκηςη
Οι ζχοντεσ επιλζξει το ΡΡΔΕ υποχρεοφνται να ολοκλθρϊςουν επιτυχϊσ κατά το 7ο και το 8ο εξάμθνο
των ςπουδϊν τουσ και δφο μακιματα τα οποία προςφζρει ο Τομζασ Γλϊςςασ-Γλωςςολογίασ. Τα
μακιματα αυτά, τα οποία είναι πρακτικά και εντελϊσ προςανατολιςμζνα ςτθν επαγγελματικι
κατάρτιςθ, ζχουν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ, προςφζρονται αποκλειςτικά ςτουσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ
του ΡΡΔΕ. Το μάκθμα «Ρρακτικι Άςκθςθ 2: Διδακτικι Άςκθςθ ςτο ςχολείο» εχουν ωσ
προαπαιτοφμενα το μάκθμα «Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία» και «Μζκοδοι και Ρρακτικζσ ςτθν
Διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ» και τα οποία ζχουν «προαπαιτοφμενα». Δθλαδι, για να εγγραφεί κάποιοσ
ςτο μάκθμα τθσ Ρρακτικισ Αςκθςθσ 2, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τα 2 μακιματα
κορμοφ. Τα 2 αυτά μακιματα είναι:
 Ρρακτικι Άςκθςθ 1: Ραιδαγωγικζσ Εφαρμογζσ τθσ Διδακτικισ τθσ Αγγλικισ
 Ρρακτικι Άςκθςθ 2: Διδακτικι Άςκθςθ ςτο Σχολείο.

7. Πώσ μπορώ να αποφαςίςω για το αν θα επιλζξω το ΠΠΔΕ ή όχι;
Η επιλογι πρζπει να ζχει μοναδικό τθσ κριτήριο το αν επικυμεί ι όχι θ φοιτιτρια ι ο φοιτθτισ να
γίνει εκπαιδευτικόσ/κακθγθτισ-τρια αγγλικισ. Αν επικυμεί να ακολουκιςει κάποιο άλλο επάγγελμα
από όλα αυτά τα επαγγζλματα τα οποία ζχουν ακολουκιςει απόφοιτοι του Τμιματόσ μασ (π.χ. ςτο
χϊρο τθσ μετάφραςθσ, των τεχνϊν, επιμζλειασ κειμζνων, για βοικεια ςε άτομα με δυςλεξία, ςτο
χϊρο των Ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν ςχζςεων, κτλ.), ασ μθν κάνει τθν επιλογι του ΡΡΔΕ. Φυςικά,
προκφπτουν ερωτιματα για τα οποία κα χρειαςτεί απαντιςεισ. Ρολλζσ από τισ «ςυχνζσ ερωτιςεισ»
απαντιοφνται ςτθν Διαδικτυακι Ρφλθ του ΡΡΔΕ και ςυγκεκριμζνα ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα
http://ppde.enl.uoa.gr
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