
Πρόγραμμα απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής 

επάρκειας στο Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. 

 

Το Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. έχει εξασφαλίσει (ΦΕΚ 2492/Τ. Β΄/19-7-

2017/Υπουργική Απόφαση 114169/Δ2) την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σε 

όσους/όσες εκ των πτυχιούχων του Τμήματος παρακολούθησαν και εξετάστηκαν 

επιτυχώς στα οκτώ (8) διδακτικά αντικείμενα, που εμπίπτουν στις ακόλουθες 

θεματικές περιοχές και οι οποίες εμπεριέχονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών του Τμήματος: 

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 

2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 

3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση 

Ειδικότερα, για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. του ελληνικού 

δημοσίου και τον διορισμό εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει 

ότι όσοι φοιτητές/όσες φοιτήτριες έχουν εγγραφεί από το ακαδ. έτος 2015-16 και 

εφεξής, και επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, για να διοριστούν 

ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, απαιτείται να κατέχουν 

πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, με βάση και την 

τροποποίηση (αρθρ. 83, παρ. 13 νόμος 4485/2017) του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71 

Α΄) και τον νόμο 4186/2013 αρ. 36, παρ. 22, περ. ε΄ (ΦΕΚ 193 Α΄). 

Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 

Η βεβαίωση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 114169/Δ2 (ΦΕΚ 2492/τ. 

Β΄/19-7-2017/) εξασφαλίζεται από το Π.Π.Σ με την επιτυχή εξέταση σε 8 μαθήματα 

παιδαγωγικής κατεύθυνσης (30 ECTS), δηλαδή 2 Υποχρεωτικά, 4 Κατ’ επιλογήν 

Υποχρεωτικά και 2 Προαιρετικά (ως πρακτική άσκηση στα 2 τελευταία εξάμηνα των 

προπτυχιακών σπουδών), τα οποία εντάσσονται στις θεματικές περιοχές: «Θέματα 

εκπαίδευσης και αγωγής», «Θέματα μάθησης και διδασκαλίας» και «Ειδική 

Διδακτική και Πρακτική Άσκηση». Βεβαίωση περί της επιτυχούς παρακολούθησης 

των ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων εκδίδεται αρμοδίως από το Τμήμα και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην 

Ελλάδα και την Ε.Ε.  

 

 

 

 



Μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 

Τα μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ανά 

θεματική περιοχή είναι τα εξής: 

1)  Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 

● Εισαγωγή στις επιστήμες της Παιδαγωγικής. Υποχρεωτικό μάθημα Ε΄ 

εξαμήνου (ECTS 4). 

● Θρησκευτική ανάπτυξη παιδιού – εφήβου και αγωγή. Υποχρεωτικό κατ’ 

Επιλογήν μάθημα Ε΄ εξαμήνου (ECTS 3,5). 

2)  Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 

● Θεωρίες μάθησης και διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των 

Θρησκευτικών. Υποχρεωτικό μάθημα ΣΤ΄ εξαμήνου (ECTS 4). 

● Μεθοδολογία έρευνας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του 

θεολόγου στην τάξη – Πρακτική Άσκηση. Προαιρετικό μάθημα Ζ΄ εξαμήνου 

(ECTS 4). 

3)  Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση 

● Ειδική διδακτική των Θρησκευτικών σε θέματα βιβλικών κειμένων. 

Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν μάθημα ΣΤ΄ εξαμήνου (ECTS 3,5). Υποχρεωτικό 

κατ’ Επιλογήν μάθημα Η΄ εξαμήνου (ECTS 3,5). 

● Ειδική διδακτική των Θρησκευτικών σε θέματα πατερικών κειμένων. 

Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν μάθημα Ε΄ εξαμήνου (ECTS 3,5). Υποχρεωτικό κατ’ 

Επιλογήν μάθημα Η΄ εξαμήνου (ECTS 3,5). 

● Ειδική Διδακτική των Θρησκευτικών σε θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας, 

τέχνης και διαθρησκειακής αγωγής. Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν μάθημα Η΄ 

εξαμήνου (ECTS 3,5). 

● Διδακτική των Θρησκευτικών και Πρακτική - Διδακτική Άσκηση. Προαιρετικό 

μάθημα Η΄ εξαμήνου (ECTS 4).    

Με τα παραπάνω 8 μαθήματα εξασφαλίζεται η αναγκαία θεωρητική 

κατάρτιση (6 μαθήματα) και πρακτική εξάσκηση (2 μαθήματα), ώστε οι απόφοιτοι 

του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

να έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού στην Εκπαίδευση σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές διατάξεις. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια δεν 

επιθυμεί τη διδακτική επάρκεια, είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τα 36 [ΥΠΟ] 

Υποχρεωτικά, 12 [Υ/Ε] κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και 8 [ΠΡΟ] προαιρετικά, δηλ. 

σύνολο 56 μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου. 


