Δικαιολογητικά εγγραφής στο Ειδικό Πρόγραμμα
Διδακτικής & Παιδαγωγικής Επάρκειας της ΣΚΕ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf
μέγιστου μεγέθους 4 MB ανά αρχείο για τα έγγραφα και σε μορφή jpg/png για τη φωτογραφία)
είναι τα ακόλουθα:

Ι.

A. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ισότιμο ή/και αντίστοιχο
πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΙΤΕ, όπως
απαιτείται από τις Προϋποθέσεις Εισαγωγής. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της
αλλοδαπής θα υποβάλλεται αντίγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο έχει επικυρωθεί
πρωτίστως από δικηγόρο και θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
B. Σε περίπτωση που είστε φοιτητής/φοιτήτρια και επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση
εισαγωγής στο Πρόγραμμα, ενώ σας υπολείπονται έως 60 πιστωτικές μονάδες(ects) για τη
λήψη πτυχίου, χρειάζεται η προσκόμιση Βεβαίωσης Σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας στην
οποία να αναγράφεται η αντιστοιχία των μαθημάτων σε ects (πιστωτικές μονάδες).

ΙΙ.

Πιστοποιητικά που να τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα όπως για
την πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας, πρέπει να αποστείλετε τον ξενόγλωσσο τίτλο που
κατέχετε (π.χ. First Certificate κ.ά.) ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 (για όσους δεν είναι
κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας) υπογεγραμμένη στην οποία να αναφέρεται
ότι:
«δηλώνω ότι γνωρίζω την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2, είμαι εξοικειωμένος/η με τη
χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου και μπορώ να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις του Ειδικού
Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΣΚΕ, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις εισαγωγής του».

ΙΙΙ.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 υπογεγραμμένη, η οποία θα φέρει τρέχουσα ημερομηνία
και ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει το κάτωθι:
«Έχω τα ειδικά τυπικά προσόντα, κλάδου εκπαίδευσης κωδικού ΠΕ80, για το διορισμό μου
στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις»

IV.

V.

Δελτίο ταυτότητας. Μόνο στην περίπτωση που δεν διαθέτετε αστυνομική ή άλλου είδους (π.χ.
στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) ταυτότητα, υποβάλετε διαβατήριο ή άλλο έντυπο
πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.

Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη).

