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Απόφαςη τησ Κοςμητείασ Φιλοςοφικήσ Σχολήσ του ΕΚΠΑ 

για τη Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια 

Θ Κοςμθτεία τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών 

(ΕΚΠΑ) παρακολουκεί, ςε ςειρά Συνεδριάςεών τθσ από τισ αρχζσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, με 

ανθςυχία τισ εξελίξεισ ςτο ιδιαίτερα ςοβαρό κζμα τθσ Διδακτικισ και Παιδαγωγικισ Επάρκειασ των 

αποφοίτων τθσ. Θ πρόταςθ του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (ΙΕΠ) για εκ νζου νομοκετικι 

ρφκμιςθ του κζματοσ, θ οποία δθμοςιοποιικθκε ςτισ 6.10.2017, και όλεσ οι μετά από αυτιν 

ςχετικζσ ενζργειεσ του Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) δθμιουργοφν 

προβλιματα και περιπλζκουν τθν κατάςταςθ. Θ Φιλοςοφικι Σχολι κακώσ γνωρίηει εισ βάκοσ το 

κζμα και ζχει ςυμβάλει με παρεμβάςεισ τθσ ςτθ διαμόρφωςθ του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου, 

επικυμεί να εκφράςει ζντονα τον προβλθματιςμό τθσ και να επιςθμάνει τα εξισ: 

1. Αποτελεί κοινι  κζςθ  και  των δώδεκα Τμθμάτων τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ ότι τα Τμιματα 

τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ ζχουν εξαςφαλίςει τθ Διδακτικι και Παιδαγωγικι Επάρκεια βάςει 

τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (του Ν. 3848/2010 *ΦΕΚ Α΄/ 71/ 19.05.2010+ και τθσ βελτίωςισ του 

με τον Ν. 4186/2013 *ΦΕΚ Α΄ 193/ 17.09.2013+) με τθν ζκδοςθ ξεχωριςτοφ ΦΕΚ για κάκε 

Τμιμα.  

2. Πρζπει, επομζνωσ, να διατθρθκεί θ ιςχφσ αυτών των ΦΕΚ και να αναγνωρίηεται ότι τα 

Τμιματα ςυνεχίηουν να παρζχουν τα ίδια τθ Διδακτικι και Παιδαγωγικι Επάρκεια κακώσ και 

τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ ςτουσ αποφοίτουσ τουσ, όπωσ αυτό ςυμβαίνει ζωσ και ςιμερα.  

3. Τα Τμιματα παρζχουν επιςτθμονικά οργανωμζνα, ζγκυρα και αναγνωριςμζνα 

Προγράμματα Σπουδών, τα οποία, ςτθριηόμενα ςτισ κεματικζσ περιοχζσ και τισ λοιπζσ 

ρυκμίςεισ που ορίηει ο νόμοσ, εμπεριζχουν τα μακιματα και τθ διδακτικι άςκθςθ που 

απαιτοφνται για τθν εξαςφάλιςθ τθσ Διδακτικισ και Παιδαγωγικισ Επάρκειασ εντόσ του 

πτυχίου των φοιτθτών /φοιτθτριών τουσ. Επομζνωσ, θ Διδακτικι και Παιδαγωγικι Επάρκεια 

ςτθρίηεται ςε Προγράμματα, τα οποία είναι προςαρμοςμζνα ςτισ απαιτιςεισ και τισ 

ιδιαιτερότθτεσ των επιςτθμονικών αντικειμζνων τα οποία καλλιεργοφν τα Τμιματα και 

αποτελεί εφόδιο, το οποίο αποκτοφν οι φοιτθτζσ /φοιτιτριεσ χωρίσ περαιτζρω δαπάνθ 

χρόνου και χριματοσ. Δεν είναι επιςτθμονικά, εκπαιδευτικά και δεοντολογικά ορκζσ οφτε οι 
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γενικεφςεισ ςτο κζμα αυτό οφτε και θ ανάκεςθ τθσ πιςτοποίθςθσ ςε εκτόσ του Τμιματοσ 

δομζσ. 

4. Θ Σχολι για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ εκφράηει τθν αντίκεςι τθσ ςτθ δθμιουργία 

τζτοιων δομών και ςτθ μζςω αυτών πιςτοποίθςθ τθσ Παιδαγωγικισ Επάρκειασ.  

5. Πιςτεφει ότι δεν επιτρζπονται πειραματιςμοί ςε ζνα κζμα τόςο ουςιαςτικό, όπωσ θ 

υπεφκυνθ ςτελζχωςθ τθσ εκπαίδευςθσ. 

6. Ηθτά να διατθρθκεί ωσ ζχει ο νόμοσ για τθν απόκτθςθ τθσ Διδακτικισ και Παιδαγωγικισ 

Επάρκειασ προσ όφελοσ τόςο των φοιτθτών /φοιτθτριών τθσ όςο και των πανεπιςτθμιακών 

Τμθμάτων. 

 

 

Θ Κοςμιτωρ 

 

 

Κακθγιτρια Ελζνθ Καραμαλζγκου 

 

 


