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Κόρινθος, 29 Απριλίου 2022 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023. 

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δέχεται αιτήσεις 
εισαγωγής στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας υποψηφίων εκπαιδευτικών. 

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν: 

α) απόφοιτες/οι του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

β) απόφοιτες/οι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. του πεδίου Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών 
που εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικών ΠΕ78. 

Ο μέγιστος αριθμός αποφοίτων που εντάσσονται ετησίως στο Πρόγραμμα ανέρχεται στους είκοσι (20). 

Η χρονική διάρκεια του κάθε Προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  

Με την αίτηση εισαγωγής (πατήστε εδώ) στο Π.Π.Δ.Ε είναι απαραίτητα τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, 

β) δύο πρόσφατες φωτογραφίες,  

γ) αντίγραφο τίτλου Βασικών (πρώτου κύκλου) Σπουδών ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του 
αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού, 
συνοδευόμενο από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας του προγράμματος σπουδών, 

δ) εφόσον υπάρχουν, αντίγραφο τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίγραφο 
πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται 
από σχολές εξωτερικού,  

ε) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,  

στ) λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν το ενδιαφέρον του υποψηφίου, όπως ενδεικτικά επιστολή 
τεκμηρίωσης ενδιαφέροντος, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, σχετικό ερευνητικό έργο, 
εγγραφή σε μητρώα εκπαιδευτών κ.λπ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε 
μορφή .pdf με θέμα αποστολής email  “Προκήρυξη ΠΠΔΕ 2022-2023 – Αίτηση Συμμετοχής»  

Περίοδος υποβολής αιτήσεων 3/5/2022 μέχρι 31/05/2022 στο email sep-secr@uop.gr  

Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μετά την επιλογή των υποψηφίων για την ολοκλήρωση 
της εγγραφής τους στο Πρόγραμμα. 

Περισσότερες πληροφορίες για την λειτουργία του προγράμματος μπορείτε να δείτε στον Κανονισμό του 
Π.Π.Δ.Ε. 
(https://dsep.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1205&Itemid=335&lang=el). 

 

Ο Συντονιστής του Προγράμματος  

Αθανάσιος Τζιμογιάννης 

Καθηγητής 
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