
 
 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Οδηγίες για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγών για σπουδές 

στο πλαίσιο του ERASMUS+ 2019-2020 της Παιδαγωγικής Σχολής (ΠΤΔΕ και ΠΤΝ) 

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές,2017-2018, των φοιτητών της 

Παιδαγωγικής Σχολής, θα υποβληθούν αποκλειστικά μέσω της online φόρμας που βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα https://goo.gl/rwULZA  

 

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής: 

1. Αναλυτική βαθμολογία για τις μέχρι τώρα σπουδές, η οποία θα αναφέρει 

a.  τα ECTS των μαθημάτων στα οποία έχετε εξεταστεί επιτυχώς (όχι μόνο διδακτικές 

μονάδες – ΔΜ)  

b. το μέσο όρο βαθμολογίας.  

Στοιχεία αυτού του εγγράφου θα χρειαστούν για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Παράλληλα, θα το ‘ανεβάστε’ σε μορφή PDF ή JPG στο σύστημα.   

Την Αναλυτική Βαθμολογία  μπορείτε να το προμηθευθείτε από τη Γραμματεία του Τμήματός 

σας για το ΠΤΔΕ - email στην κ. Ηλιάδου Μάρθα miliadou@uowm.gr και το ΠΤΝ - email στον κ. 

Μυρωνίδη Νικόλαο nmironidis@uowm.gr 

2. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας, όπως Αγγλικών [π.χ. CERTIFICATE OF 

PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE, INTERNATIONAL ENGLISH 

LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS), κτλ], Γαλλικών (π.χ., ALLIANCE FRANCAISE, D.A.L.F. – 

ΟPTION LETTRES, κτλ), ή και όποιο άλλο. Από τα πιστοποιητικά αυτά θα αναφέρετε το επίπεδο 

γλωσσομάθειας (π.χ. B1, B2, C1, C2) και τον τίτλο του πιστοποιητικού. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά το επίπεδο γλωσσομάθειας του πτυχίου σας μπορείτε να συμβουλευθείτε 

την ιστοσελίδα http://uowm.gr/wp-content/uploads/2014/09/Titloi_glossomatheias-

Tropos_apodeixis.pdf.  Επίσης, και τα ίδια τα πιστοποιητικά θα τα ‘ανεβάστε’ στο σύστημα ως 

PDF ή JPG.  



 
 

 

3. Όσα άλλα πιστοποιητικά από συμμετοχές σε συνέδρια και σεμινάρια έχετε. Τα πιστοποιητικά 

αυτά προσμετρώνται μόνο σε περίπτωση ισoβαθμίας και ΔΕΝ θα ‘ανέβουν’ στο σύστημα, αλλά 

θα αναφέρετε μόνο τον αριθμό τους.  

Όσοι/σες τελικά επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ θα προσκομίσουν όλα τα 

παραπάνω πρωτότυπα έγγραφα στους υπεύθυνους ERASMUS των Τμημάτων τους για έλεγχο και 

επιβεβαίωση.  

Προσοχή! Δεν υπάρχει η δυνατότητα να σώσετε στην on line αίτηση τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει 

και να επανέρθετε. Για αυτό θα πρέπει, πριν συμπληρώσετε την αίτηση, να έχετε συγκεντρώσει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς επίσης και επίσης να συμπληρώσετε την αίτηση προσεκτικά για να 

αποφευχθούν τυχόν λάθη. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήστε με  

- Τον κ. Χρήστου Κωνσταντίνο kchristou@uowm.gr για το ΠΤΝ-ΠΔΜ  

- Τον κ. Νικολαντωνάκη Κ.  knikolantonakis@uowm.gr  για το ΠΤΔΕ-ΠΔΜ.  

 

Οι Ακαδημαϊκά υπεύθυνοι για το πρόγραμμα ERASMUS+ της Παιδαγωγικής Σχολής 

Χρήστου Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΝ-ΠΔΜ 

Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ-ΠΔΜ 

 

 

 

 

 

 

 


