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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής», καλεί τους ενδιαφερόμενους
να καταθέσουν αίτηση για (35) τριάντα πέντε θέσεις.
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη γνώσεων και
δεξιοτήτων και η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της αγωγής.
Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
α) στην επαρκή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και τη
σύγχρονη έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης.
β) στη βελτίωση των ικανοτήτων σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της παιδαγωγικής έρευνας.
γ) στη βελτίωση των προσωπικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενοι κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
δ) Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε ζητήματα που
αφορούν σε θέματα διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον και θέματα που
αφορούν σε μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές.
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει
και να εξεταστεί επιτυχώς κατά το Α΄ και το Β΄ εξάμηνο σε έξι μαθήματα (τρία μαθήματα ανά
εξάμηνο σπουδών) τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS ανά εξάμηνο
σπουδών. Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,

η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.
Το πρόγραμμα των εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
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Οι Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.) είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, όπως αυτό περιγράφεται στην Υ.Α. Φ5/89656/Β3, 13-8-2007,
καθώς επίσης και στον ν. 3774/2005 (Α΄189).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. είναι η κατοχή
πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής)
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συμπεριλαμβανομένης και της προσχολικής αγωγής.
Διαδικασία Επιλογής
Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει με μοριοδότηση και συνέντευξη των επικρατέστερων υποψηφίων
σύμφωνα με τον αξιολογικό πίνακα.

Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
Προσόντα
Βαθμός βασικού πτυχίου (μέχρι 10 για τα τμήματα
τετραετούς φοίτησης και 11 για τα πενταετή ή εξαετή)
Αγγλική γλώσσα (Επιπέδου Γ2: 6 μόρια, Επιπέδου Γ1: 4
μόρια, Επιπέδου Β2: 3 μόρια)

Αξιολογικές μονάδες
(μέγιστος βαθμός)
10+1
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Διδακτορικό Δίπλωμα

10

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές (8) μη συναφές (4)

8

Πανεπιστημιακό Πτυχίο πέραν του προαπαιτούμενου

4

Πτυχιακή εργασία (Βαθμός 5-7,4: 1 μόριο, Βαθμός 7,5- 10:
2 μόρια)
Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική)
α) 1 έως 2 χρόνια: (4)
β) 3 έως 7 χρόνια: (6)
γ) μεγαλύτερη από 7 χρόνια: (8)
Βαθμολογία συναφών προπτυχιακών μαθημάτων (5-6,4: 3
μόρια, 6,5- 8,4: 4 μόρια, 8,5- 10: 5 μόρια)
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Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά
συνεδρίων (με κριτές): 1 μονάδα ανά δημοσίευση (μέχρι 5
μόρια)
Άλλο συγγραφικό έργο σχετικό με εκπαιδευτικά θέματα
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Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
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Πτυχία άλλων ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον
Lower) πέραν της Αγγλικής: 2 ανά γλώσσα και μέχρι δύο
γλώσσες.
Επιστημονική συζήτηση - συνέντευξη
Σύνολο
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Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:


Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής (διατίθεται από τη Γραμματεία του
Π.Μ.Σ. και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα)



Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου - ΑΣΠΑΙΤΕ – ΤΕΙ), και μεταπτυχιακών
τίτλων, με αναφορά υποχρεωτικά στον ακριβή βαθμό πτυχίου. Για τους προερχόμενους από
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.



Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας του πτυχίου/διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου-ΑΣΠΑΙΤΕΤΕΙ).



Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.



Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου.



Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
Συνεκτιμώμενα προσόντα:



Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ.



Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (με κριτές).



Αποδεικτικά άλλου συγγραφικού έργου σχετικό με εκπαιδευτικά θέματα.



Πιστοποιημένη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση.

Υλοποίηση του Π.Μ.Σ.
Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι Αττικής και η
φοίτηση θα πραγματοποιείται δύο ημέρες εβδομαδιαίως στο τέλος της εβδομάδας Παρασκευή
(απόγευμα) και Σάββατο.
Κόστος
Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 3.300 ευρώ, τα οποία
καταβάλλονται σε τρεις δόσεις των 1.100€ στην αρχή του κάθε εξαμήνου.
Υποβολή Αίτησης
Η αίτηση θα υποβάλλεται (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) από 14 Μαΐου 2015 μέχρι 30
Ιουλίου 2015 ταχυδρομικώς ή με κατάθεση στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σταθμός Ειρήνη, Νέο Ηράκλειο Αθήνα 14121.
Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Ευανθία Μακρή- Μπότσαρη
Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

