
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
Kαρλόβασι, 25/07/2019 

 
Ανακοίνωση σχετικά με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας του 

Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
 

Το Τμήμα Μαθηματικών χορηγεί βεβαίωση που πιστοποιεί την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια:  
(A)    Χωρίς προϋποθέσεις σε όσους εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ή πριν από αυτό.  
(Β)  Σε όσους εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ή μετά από αυτό, εφόσον έχουν εξεταστεί 
επιτυχώς σε: 

(α) 2 (δύο) τουλάχιστον από τα μαθήματα 1-7 (ένα έως και επτά), και  
(β) 1 (ένα) τουλάχιστον μάθημα από τα μαθήματα 8-10 (οκτώ έως δέκα) 
 
Ομάδα μαθημάτων, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών: 
(1) «Διδακτική των Μαθηματικών» 
(2) «Διδακτική της Ευκλείδειας Γεωμετρίας»  
(3) «Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»  
(4) «Ιστορία Ευκλείδειων και μη Ευκλείδειων γεωμετριών» 
(5) «Ιστορία της Μαθηματικής Εκπαίδευσης»  
(6) «Μαθηματικά για την εκπαίδευση» 
(7) «Θεωρία και πράξη στην διδασκαλία των μαθηματικών»  
(8) «Θεωρία της διδασκαλίας και πρακτική άσκηση»  
(9) «Πρακτική Άσκηση» (εφόσον σχετίζεται με την διδασκαλία των μαθηματικών) 
(10) «Πτυχιακή εργασία» (εφόσον το θέμα της σχετίζεται με την διδασκαλία των μαθηματικών) 
 

Η λήψη της βεβαίωσης γίνεται μαζί με την λήψη του πτυχίου ή με αίτηση του ενδιαφερόμενου αποφοίτου. 
 
 

Μεταβατική διάταξη για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016  
(ισχύει μέχρι 31/12/2019) 

 
Πληροφορούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ότι δύναται να 
τους χορηγηθεί το πιστοποιητικό εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε οποιαδήποτε τρία (τουλάχιστον) 
μαθήματα της λίστας των μαθημάτων 1 έως 10. 
Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες εκτιμούν ότι θα ορκιστούν στην πρώτη ορκωμοσία που θα 
πραγματοποιηθεί μετά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 και οι οποίοι/ες δεν εκπληρούν τις 
προϋποθέσεις απόκτησης του Πιστοποιητικού Εκπαιδευτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας, έχουν την 
δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 20 Αυγούστου 2019 για να 
εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019 σε ένα ή περισσότερα από τα εξής μαθήματα 
(εφόσον δεν τα είχαν δηλώσει): 

1. Διδακτική της Ευκλείδειας Γεωμετρίας 
2. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 
3. Ιστορία Ευκλείδειων και μη Ευκλείδειων γεωμετριών 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει κάποιος/α την αίτηση είναι να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 
τουλάχιστον 25 μαθήματα.  
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος/νη φοιτητής/τρια το επιθυμεί, η επιτυχής εξέταση σε οποιαδήποτε από τα 
παραπάνω μαθήματα θα συνυπολογίζεται στις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου.     
 
     

   Ο  Πρόεδρος του Τμήματος 
 

   Κωνσταντίνος  Χουσιάδας 
   Καθηγητής πρώτης  βαθμίδας 


