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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες
της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και καινοτομίες στην εκπαίδευση» για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Ο αριθμός των εισακτέων στο εν λόγω Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε
δεκαέξι (16) φοιτητές.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στις “Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και καινοτομίες στην
εκπαίδευση”.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή
Δημοτικής Εκπαίδευσης ή άλλων ομοειδών Πανεπιστημιακών Τμημάτων
(Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής, Ειδικής Αγωγής) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
ημεδαπής (Βρεφονηπιοκομίας, Λογοθεραπείας, Προσχολικής Αγωγής) ή ομοταγών
τμημάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπηρετούντες
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης.
Οι τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες δύναται να υποβάλουν αίτηση, αρκεί να
προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τις εξετάσεις
στην ξένη γλώσσα και στο γνωστικό αντικείμενο.
Ι. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την υποψηφιότητά τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
Α. Πιστοποιητικά των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει εξ αρχής:
1. Αίτηση (συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά
http://edupost.uowm.gr/ ,καρτέλα Αίτηση).

στην

ιστοσελίδα:

Η υποβληθείσα αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί και να συμπεριληφθεί στον
φάκελο υποψηφιότητας.
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (απλή φωτοτυπία).
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3. Τίτλους σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες, όπου θα αναγράφεται ο
ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας (απλή φωτοτυπία).
4. Πιστοποιητικά για την απόδειξη επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας
(απλή φωτοτυπία). Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους
εξής τρόπους: (α) με προσκόμιση τίτλων πτυχίων Γ2/C2, β) με πτυχίο
τμήματος της οικείας γλώσσας και φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο
ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο
της αλλοδαπής ή οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα
ξενόγλωσσου ιδρύματος της αλλοδαπής ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας της
ξένης γλώσσας που χορηγείται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Το πρωτότυπο αυτών
των πιστοποιητικών θα το προσκομίσουν οι υποψήφιοι πριν τη διαδικασία
της εξέτασης στην ξένη γλώσσα, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος
έλεγχος. Όσοι δεν το προσκομίσουν και δεν λάβουν μέρος στην εξέταση
της ξένης γλώσσας επιτυχώς δεν μπορούν να συνεχίσουν στη διαδικασία
των γραπτών εξετάσεων και της συνέντευξης και αποκλείονται αυτόματα.
5. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.
6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες οργανικά ανήκουν.
Β. Πιστοποιητικά των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει κατά τη διαδικασία της
συνέντευξης, εφόσον αυτά αναφέρθηκαν στα ανάλογα πεδία στο έντυπο Αίτηση/
βιογραφικό σημείωμα, ώστε να μοριοδοτηθούν:
Δημοσιεύσεις (απλά αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων σε
περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μελέτες, εκθέσεις ερευνητικών
προγραμμάτων, μονογραφίες, πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες, φωτοτυπίες
προγραμμάτων συνεδρίων όπου οι υποψήφιοι έκαναν ανακοινώσεις, καθώς
και όποιο άλλο στοιχείο συμβάλλει, κατά την κρίση του υποψηφίου, στη
δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το επιστημονικό και ερευνητικό
“προφίλ” του) και βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα. Η
υποψηφιότητα όσων δεν προσκομίσουν τα παραπάνω κατά τη διαδικασία της
συνέντευξης δεν θα μοριοδοτηθεί από τα συγκεκριμένα πεδία.
Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν οι
παρακάτω παράμετροι:
1. Η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, η οποία πιστοποιείται
με τον σχετικό τίτλο ή ελέγχεται με γραπτή εξέταση (εξεταζόμενες γλώσσες:
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).
2. Η επαρκής ενημέρωση μέσω γραπτών εξετάσεων σε θέματα της
Παιδαγωγικής Επιστήμης που σχετίζονται με τα πεδία της επαγγελματικής
μάθησης και των καινοτομιών στην εκπαίδευση.
3. Η προφορική συνέντευξη: συμμετέχουν όσοι σημείωσαν επιτυχία και στην
εξέταση της ξένης γλώσσας – ή έχουν απαλλαγεί από την εξέτασή αυτή – και
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στις γραπτές εξετάσεις. Η συνέντευξη αφορά στα διάφορα προσόντα που
περιλαμβάνονται στο φάκελο του υποψηφίου και ελέγχει τη γενικότερη
συγκρότηση του υποψηφίου, τις επικοινωνιακές του δυνατότητες, άλλα
πρόσθετα στοιχεία και προσόντα, καθώς και τα κίνητρά του για την επιλογή
του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Για την τελική κατάταξη και εισαγωγή των υποψηφίων συνεκτιμώνται:
1. Βαθμολογία ατομικού φακέλου 20%, της οποίας η μοριοδότηση παρατίθεται
αναλυτικά στον πίνακα:
2ηΞένη γλώσσα

1

2ο Πτυχίο

1

Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος που δεν συνδέεται με το αντικείμενο
του μεταπτυχιακού
Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος που συνδέεται με το αντικείμενο του
μεταπτυχιακού

2
4

Πτυχιακή εργασία

2

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (ΜΟΝΟ επιστημονικά περιοδικά με
κριτές– πρακτικά συνεδρίων – βιβλία - συλλογικοί τόμοι) σχετικές με
το αντικείμενο του μεταπτυχιακού
(1 δημ.→1 μονάδα, 2 δημ.→2 μονάδες, 3δημ.→ 3 μονάδες)
Παραπάνω από 3 δημοσιεύσεις →4 μονάδες

1 έως 4

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια χωρίς την έκδοση
πρακτικών.
Μέχρι 2 ανακοινώσεις→1 μονάδα, παραπάνω από 2 ανακοινώσεις →
2 μονάδες

1 έως 2

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

1

Προϋπηρεσία πέραν των 5 ετών

2

Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ

1

ΣΥΝΟΛΟ

20/100

2. Γραπτές εξετάσεις 60%,
3. Προφορική συνέντευξη 20%.
Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον Α΄ κύκλο σπουδών του
Δ.Π.Μ.Σ. είναι το 60% των προβλεπόμενων μορίων.
ΙΙ. Γραπτές εξετάσεις
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A. Εξέταση στην ξένη γλώσσα
Οι υποψήφιοι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζονται
σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά (για όσους δεν
διαθέτουν τον προαπαιτούμενο τίτλο σπουδών). Για τις εξετάσεις στην ξένη
γλώσσα ζητείται η επεξεργασία ενός κειμένου που σχετίζεται με το ευρύ πεδίο των
Επιστημών της Αγωγής. Από τους εξεταζόμενους ζητείται: α) να αποδώσουν το
ξενόγλωσσο κείμενο στην ελληνική και β) να παραθέσουν περίληψή του στην
ξένη γλώσσα. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι λάβουν τη βάση του 5 (πέντε). Όσοι
αποτύχουν στην εξέταση της ξένης γλώσσας αποκλείονται από τη συμμετοχή τους
στις γραπτές εξετάσεις στο γνωστικό πεδίο. Θέματα προηγούμενων ετών δεν
δίνονται στους υποψηφίους.
Απαλλάσσονται από την εξέταση στη ξένη γλώσσα οι πτυχιούχοι των Τμημάτων
Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των Πανεπιστημίων, όσοι κατέχουν άδεια
επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας που χορηγείται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
και οι κάτοχοι τίτλων γλωσσομάθειας της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής
γλώσσας επιπέδου Γ2/C2, όπως αυτά πιστοποιούνται από το ΑΣΕΠ.
B. Εξέταση στο γνωστικό πεδίο:
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Δημητριάδου, Κ. (2016). Νέοι προσανατολισμοί της Διδακτικής. Προσαρμογή της
διδασκαλίας στις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Αθήνα: Gutenberg
Kalantzis, M. & Cope, B. (2013). Νέα μάθηση. Βασικές αρχές για την επιστήμη της
εκπαίδευσης (Μετάφρ. Γ. Χρηστίδης). Αθήνα: Κριτική.
ΙΙΙ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων
Οι υποψήφιοι/ες θα αποστείλουν ή θα καταθέσουν αυτοπροσώπως τον
φάκελο υποψηφιότητας (τα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. 1 έως 6) κατά το χρονικό
διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι και 30 Ιουνίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΝ
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
(Αναγραφή του τίτλου του ΠΜΣ)
2οχλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης
Τ.Κ. 53100
Η διαδικασία επιλογής (εξετάσεις στη ξένη γλώσσα, γραπτές εξετάσεις στο γνωστικό
πεδίο και συνέντευξη) θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι
τις αρχές Οκτωβρίου 2017. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες των
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γραπτών εξετάσεων και τη διαδικασία της συνέντευξης με σχετική ανακοίνωση που
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://edupost.uowm.gr
Τα μαθήματα στο ΠΜΣ θα πραγματοποιούνται στη Φλώρινα κατά κύριο λόγο
εργάσιμες ημέρες (απογευματινές ώρες) και απαιτείται φυσική παρουσία των
επιτυχόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στις
ιστοσελίδες: http://edupost.uowm.gr
http://www.nured.uowm.gr
ή να απευθύνονται στη Γραμματεία (ώρες συνεργασίας 11:00-13:00) του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας (Τηλ.: 2385055115, κ. Π. Τερζή).

Η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ
Σοφία Αυγητίδου
Καθηγήτρια Π.Τ.Ν./Π.Δ.Μ.
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