Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής Κατάρτισης του ΤΕΦΑΑ, ΠΘ προετοιμάζει τους
φοιτητές/τριες δίνοντας τους ευκαιρίες να αποκτήσουν κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες
ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις μιας κατάλληλα
οργανωμένης διδασκαλίας σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα ελληνικά και διεθνή πρότυπα.
Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος, παλαιότεροι και νέοι, έχουν εξασφαλισμένη την
παιδαγωγική επάρκεια με βάση τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
Αναλυτικότερα, δίνονται κάποιες διευκρινίσεις παρακάτω.

Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013
Καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 5 του ν. 1894/1990
(ΦΕΚ 110 Α΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 2 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.
Α΄/20-11-2003), για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά
τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985 και το άρθρο 19, παρ. 1
του ν. 3699/2008, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής
κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής. Λόγω λοιπόν των
παραπάνω διατάξεων όλοι οι απόφοιτοι (εισακτέοι προ του 2012-13) έχουν εξασφαλισμένη
την παιδαγωγική επάρκεια με το πτυχίο τους.

Τι ισχύει για τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και μετά
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (ν. 3848/2010 άρθρο 2 παρ. 3 εδ.β΄ και ν. 4186/2013
άρθρο 36 παρ. 22. εδ.β΄), η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή
πτυχίου τμήματος ΑΕΙ, το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο
αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν
τα τυπικά και ειδικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Γι’ αυτό το λόγο το Τμήμα μας έχει ακολουθήσει τη
σχετική διαδικασία για την κατάρτιση του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής
Κατάρτισης και έχει λάβει από το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ την αντίστοιχη έγκριση (ΦΕΚ
3685, τεύχος Β΄, 31/12/2014). Τα μαθήματα που αφορούν στο πρόγραμμα αυτό είναι
υποχρεωτικά και άρα ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι (εισακτέοι από το 2013-14 και μετά) έχουν
εξασφαλισμένη την παιδαγωγική επάρκεια με το πτυχίο τους, βάση του παραπάνω ΦΕΚ.

