
∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ Ε.Α.Π  ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ 

 
Οι ενέργειες της Ε.Τ.Ε. έπιασαν τελικά τόπο και οι πτυχιούχοι της 

ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ γίνονται τελικά δεκτοί στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα  «σπουδές 
στην Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π).Οι συνάντηση 
του ∆.Σ. της Ε.Τ.Ε µε τον Πρύτανη του Ε.Α.Π κ  Αλ. Λυκουργιώτη, οι έντονες 
παρεµβάσεις µας στο ∆.Σ της ΑΣΠΑΙΤΕ –που του ζητήθηκε να πάρει συγκεκριµένη 
θέση για το θέµα- και τα έγγραφά µας προς το Ε.Α.Π και προς το Υπουργείο 
Παιδείας έφεραν το θετικό αποτέλεσµα. Για πρώτη φορά στην προκήρυξη για τις 
προϋποθέσεις εισαγωγής στα µεταπτυχιακά προγράµµατα του Ε.Α.Π για το 
Ακαδηµαϊκό έτος 2004-05 (η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα γίνει το 
Νοέµβριο) αναφέρεται ξεχωριστά η ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ  και µάλιστα στα λοιπά 
τµήµατα  των Ανώτατων Παιδαγωγικών  Σχολών στην ίδια κατηγορία µε τα 
Πανεπιστήµια και όχι µε τα ΤΕΙ (όπως θα ήθελαν µερικοί). Σηµαντικό ρόλο στην 
παραπάνω επιτυχία έπαιξαν και οι ενέργειες του παραρτήµατος Νοτιοδυτικής 
Ελλάδας και οι προσωπικές παρεµβάσεις του προέδρου του κ. Ν. Αλτανόπουλου. 
 
Ακολουθεί η προκήρυξη 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

  
ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

  
Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος : Αλέξιος Κόκκος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 
  

Για πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα παρακαλώ επικοινωνήστε µε :  
Τµήµα Μητρώου Φοιτητών : Ελένη Κουτσούκου - Λυδία Αποστολάκη 
Τηλ.: 2610 361484 & 361817 - Fax: 2610 361420 - e-mail: ekp@eap.gr  

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες 
Τηλ.: 2610 361415 - 2610 361411 - 2610 361488 

Fax: 2610 361420 - 2610 361410 
e-mail: info@eap.gr 

  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Καθώς θα επισκέπτεστε διάφορους συνδέσµους στο εσωτερικό του προγράµµατος θα 
συναντάτε συχνά κωδικούς που αντιστοιχούν στα διάφορα τµήµατα του 
προγράµµατος. Οι κωδικοί αυτοί αποτελούνται από 4 µέρη. Το  πρώτο µέρος 
αναφέρεται στο ακαδηµαϊκό έτος, το δεύτερο στο Πρόγραµµα Σπουδών, το τρίτο 
στη Θεµατική Ενότητα του Προγράµµατος και το τέταρτο στο τµήµα. Για 
παράδειγµα 02 ΕΚΠ50 Α1 (µε Α, Θ, Π, Ι, Η και Ξ συµβολίζουµε αντίστοιχα τµήµατα 
των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου και Ξάνθης). 
  
H διάρθρωση του προγράµµατος 
  
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Master) 
Για την απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή 
δίπλωµα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειµένου, επιτυχής 
παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεµατικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και 
εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας η διαδικασία εκπόνησης της οποίας ορίζεται από 
τον Γενικό Κανονισµό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµατικών Εργασιών . 
  

http://www.eap.gr/programmes/metaptyxiako.htm
mailto:ekp@eap.gr
mailto:info@eap.gr
http://www.eap.gr/programmes/diarthrosi/ekp.htm
http://www.eap.gr/studies/diplomatikes.htm


Σκοπός του προγράµµατος: 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η παροχή εξειδικευµένων παιδαγωγικών γνώσεων 
κατ’ αρχήν σε εκπαιδευτικούς και των δύο βαθµίδων (πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια) και σε όλους τους αποφοίτους AEI και TEI που απασχολούνται ή 
πρόκειται να απασχοληθούν στην εκπαίδευση. 
  
Προϋποθέσεις Εισαγωγής: 
Γίνονται δεκτοί: 
α. Απόφοιτοι Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι. οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 

(έχουν περάσει και τις τελικές εξετάσεις) µια ή περισσότερες Θ.Ε. στο πλαίσιο 
των προγραµµάτων του ΕΑΠ που οδηγούσαν σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής 
Επιµόρφωσης. Προηγούνται όσοι συµπλήρωσαν 3 Θ.Ε., έπονται όσοι 
συµπλήρωσαν 2 και ακολουθούν όσοι συµπλήρωσαν 1 Θ.Ε.. Εφόσον ο αριθµός 
των ενδιαφερόµενων σε κάποια κατηγορία είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των 
θέσεων που έχουν αποµείνει, µεταξύ των υποψηφίων της ίδιας κατηγορίας 
διεξάγεται κλήρωση (ποσοστό προσφερόµενων θέσεων: 50%).  

   
β. Απόφοιτοι Πανεπιστηµίων των Παιδαγωγικών Τµηµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 

Νηπιαγωγών, Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής, Ελληνικής Φιλολογίας, 
Αγγλικής Φιλολογίας, Γαλλικής Φιλολογίας, Γερµανικής Φιλολογίας,  
Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Ψυχολογίας,  των Τµηµάτων 
Μαθηµατικών, Φυσικής, Χηµείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσιογνωστικών,  
Θεατρολογίας, Μουσικολογίας, Καλών Τεχνών, Πληροφορικής 
Πανεπιστηµιακών Σχολών Θετικών Επιστηµών, Κοινωνιολογίας, Οικονοµικών 
Επιστηµών, Γεωγραφίας, Οικιακής Οικονοµίας, Τµηµάτων Επιστήµης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).  

  
γ.  Απόφοιτοι Τµηµάτων ΑΕΙ άλλων ειδικοτήτων που είναι και κάτοχοι πτυχίων 

ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ καθώς και κάτοχοι πτυχίων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ 
(ΑΣΠΑΙΤΕ).  
 (ποσοστό προσφερόµενων θέσεων για τις κατηγορίες β και γ: 50%).  

  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 5 έτη πριν 
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής  αιτήσεων. 
  
Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το προσφερόµενο ποσοστό θέσεων κάθε 
κατηγορίας από υποψηφίους της κατηγορίας αυτής, το ποσοστό αυτό θα καλύπτεται 
από τους υποψηφίους της άλλης κατηγορίας µε τήρηση αυστηρής σειράς 
προτεραιότητας.  
   
Η γνώση µιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόµενη µε την 
υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, θα βοηθήσει σηµαντικά στην παρακολούθηση 
του προγράµµατος. 
  
Σηµείωση:  
Όπου στα προηγούµενα γίνεται αναφορά σε πτυχιούχους Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι., 
εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιµους 
και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισµένους από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 
Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   
Με τον όρο Πανεπιστήµια εννοούµε Πανεπιστηµιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 


