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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας σε συνεργασία με τα Τμήματα 
Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας; υλοποιεί κατά το έτος 2017-2018 
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ τβ’ αρ. φύλλου 2030/25-
07-2014).  

  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το Πρόγραμμα  απευθύνεται σε πτυχιούχους  ελληνικών Α.Ε.Ι. ή κατόχους ισότιμων 
τίτλων αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ) που έχουν τη δυνατότητα  να 
διδάξουν αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενική, Τεχνική και Επαγγελματική Β΄/θμια 
Εκπαίδευση), καθώς και σε όσους εργάζονται ή προτίθενται να εργασθούν σε θεσμούς 
που συνδέονται με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και σε δομές Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν και ήδη 
υπηρετούντες εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να 
ανανεώσουν τις γνώσεις τους στα αντικείμενα που αφορούν την παιδαγωγική και 
διδακτική τους επάρκεια. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο εξαμήνων (ενός ακαδημαϊκού έτους). Κάθε 
εξάμηνο συμπεριλαμβάνει διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων. Τα μαθήματα 
διδάσκονται Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη, απογευματινές ώρες. Η έναρξη του 
Προγράμματος θα γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και η λήξη το 
πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.  
Προϋπόθεση για τη συγκρότηση και λειτουργία ενός Τμήματος είναι η συμμετοχή 
τουλάχιστον 35 υποψηφίων. 

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

Το Πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη  Πιστοποιητικού με τίτλο: «Πιστοποιητικό 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. α΄ 
του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄ του Ν. 
4186/2013.  

 



ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται σε  700 ευρώ και η καταβολή του 
γίνεται σε 2 δόσεις (400 με την εγγραφή και 300 πριν από την έναρξη του Β’ 
Εξαμήνου). Επίσης, με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής ο υποψήφιος 
επιβαρύνεται επιπλέον με το ποσό των 20 Ευρώ. Την οικονομική διαχείριση του 
Προγράμματος έχει ο Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).  

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ο φοιτητής διακόψει την παρακολούθηση του 
προγράμματος, οι δόσεις των διδάκτρων ΔΕΝ επιστρέφονται. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση 
συμμετοχής (σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στον ιστότοπο του Προγράμματος: 
http://www.ergastirio-eparkeia.ppp.uoa.gr) από 25 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2017.   
 
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο όταν συνοδεύονται από: 
1. αντίγραφο πτυχίου  
2. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (μπρος- πίσω) και 
3.αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των 20  Ευρώ  στο λογαριασμό  
του Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής:  802002001000227  
(ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227)   Τράπεζα:  ALPHA BANK. 

Οι αιτήσεις, το αντίγραφο πτυχίου, το αντίγραφο της ταυτότητας και το 
αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλονται και ως συνημμένα (scanning) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: ergastirio-eparkeia@ppp.uoa.gr   

Μπορούν, επίσης, να κατατίθενται από 25 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2017: 

ΤΡΙΤΗ–ΤΕΤΑΡΤΗ ώρες: 13:00-15:00 & 17:00-19:00  

και  ΠΕΜΠΤΗ  ώρες: 12:00-16:00,  

στη Γραμματεία του Προγράμματος: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη 
Ζωγράφου, 5ος όροφος, Γραφείο 546, τηλ. 210-727 7558. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από αξιολόγηση των φακέλων των 
υποψηφίων και κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που  πληρούν τις προϋποθέσεις στη 
περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων (περισσότερων από 120). Η κλήρωση γίνεται με 
την παρουσία των υποψηφίων. Για τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις 
υποβολής υποψηφιότητας (όπως αυτή ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος)  καταρτίζεται πίνακας κατάταξης, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο 
του Προγράμματος (http://www.ergastirio-eparkeia.ppp.uoa.gr) και ορίζεται ο 
αριθμός των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί. 

 



ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
Οι εγγραφές στο Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν μέχρι 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2017 (οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και θα υπάρξει νέα ενημέρωση στην 
ιστοσελίδα) για τους υποψήφιους που έχουν επιλεγεί.  
Με την αίτηση εγγραφής ο υποψήφιος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, καθώς και  
αποδεικτικό της κατάθεσης α΄ δόσης των διδάκτρων (400 Ευρώ)  στο λογαριασμό: 
802002001000227     
(ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227)    Τράπεζα:  ALPHA BANK. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ 
 
1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Ο 
αριθμός των απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 10% σε κάθε μάθημα, 
ήτοι συνολικά 4 ώρες ανά μάθημα. Σε αντίθετη περίπτωση η φοίτηση θεωρείται 
ως μη επαρκής. 
Τα μαθήματα που διδάσκονται αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών στην ιστοσελίδα 
του Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής: 
http://www.ergastirio-eparkeia.ppp.uoa.gr 
 
2.Οι φοιτητές του Προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φοίτησή 
τους εντός του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (παρακολούθηση και εξέταση 
μαθημάτων, πρακτική άσκηση). Η επανάληψη της εξέτασης σε μαθήματα που 
απέτυχαν μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά το επόμενο έτος (2018-2019) χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση.  Στην περίπτωση όμως που ο φοιτητής έχει απορριφθεί λόγω 
μη επαρκούς παρακολούθησης του μαθήματος και απαιτηθεί να επαναλάβει την 
παρακολούθηση συγκεκριμένου μαθήματος ή μαθημάτων, υποχρεούται να καταβάλει 
προς το σκοπό αυτό το ποσό των 50 Ευρώ για κάθε μάθημα, του οποίου 
επαναλαμβάνει την παρακολούθηση. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της 
φοίτησής του δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τα δύο ακαδημαϊκά έτη. Σε 
περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου χρόνου, ο φοιτητής διαγράφεται. Σε καμία 
περίπτωση δεν προβλέπεται η μερική φοίτηση.  
 
3. Για την ολοκλήρωση της φοίτησης, απαραίτητη είναι η ολοκλήρωση της 
πρακτικής άσκησης των φοιτητών, διάρκειας 150 ωρών. Η πρακτική άσκηση,  για 
επιστημονικούς και τεχνικούς λόγους, θα αρχίζει στο δεύτερο εξάμηνο, αφού οι 
φοιτούντες θα πρέπει πρώτα να διαθέτουν την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση αλλά και 
την Ειδική Διδακτική των αντικειμένων τους. 
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς τους οποίους 
ο ίδιος ο φοιτητής φροντίζει να εξασφαλίσει, και τους οποίους όμως στη συνέχεια 
θα εγκρίνει η επιστημονική επιτροπή. Την εποπτεία της πρακτικής άσκησης έχει το 
ειδικό γραφείο της πρακτικής άσκησης με επόπτες καθηγητές των συμμετεχόντων 
Τμημάτων.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη  
Γραμματεία του Προγράμματος στο τηλ. 210-727 7558  κατά τις μέρες: 
Τρίτη-Τετάρτη: ώρες 15:00-17:00  και  
Πέμπτη: ώρες  13:00-15:00. 
  


