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                                                                                                       ΑΘΗΝΑ 17/05/2011 
 
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
  

Γενικά χαρακτηριστικά του προγράμματος 
  
            Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 1994-95 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε γνωστικά 
αντικείμενα που συνδέονται με την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρητική 
με την εμπειρική μελέτη πτυχών της εκπαιδευτικής λειτουργίας, παρέχοντας στους 
πτυχιούχους του τη δυνατότητα ουσιαστικής αναβάθμισης των επαγγελματικών τους 
προοπτικών στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης. Το δίπλωμα αποτελεί εξάλλου 
προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα γνωστικά αντικείμενα που 
διδάσκονται στο Τμήμα. 
            Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.2083/92, όπως αυτός τροποποιήθηκε και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος (επιπέδου Master’s ).  

Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών θα δεχτεί υποψηφίους (ο αριθμός 
αναγράφεται στην παρένθεση) στις παρακάτω κατευθύνσεις: 
 
Α. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
       Ι. Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Λογοθεραπεία – Συμβουλευτική 
 Υποκατεύθυνση  Ειδική Αγωγή (25 μεταπτυχιακούς φοιτητές) 
 Υποκατεύθυνση  Λογοθεραπεία – Συμβουλευτική (15 μεταπτυχιακούς φοιτητές) 
 
Β. Τομέας Επιστημών της Αγωγής. 
     Ι. Κατεύθυνση:  Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική 
   Υποκατεύθυνση:  Διδακτική – Προγράμματα Σπουδών (20 μεταπτυχιακούς 
φοιτητές)     
    ΙΙ. Κατεύθυνση: Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας 
στην εκπαίδευση (12 μεταπτυχιακούς φοιτητές) 
    ΙΙΙ. Κατεύθυνση: Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση  
(20 μεταπτυχιακούς φοιτητές) 
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Γ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής  

Ι. Κατεύθυνση :    Μαθηματικά στην Εκπαίδευση  
Υποκατεύθυνση:Διδακτική  των Μαθηματικών (7 μεταπτυχιακούς φοιτητές) 
  II.  Κατεύθυνση: Πληροφορική στην Εκπαίδευση ( 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές) 

 
Δ. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος 
    Κατεύθυνση: Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (15 μεταπτυχιακούς φοιτητές) 
 
Δ. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών  
      I.  Κατεύθυνση : Ιστορία και η Διδακτική της Ιστορίας, Λαογραφία και 
Πολιτισμός  
       Υποκατευθύνσεις : 
      i) Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας  (14 μεταπτυχιακούς φοιτητές)  
      ii) Λαογραφία και Πολιτισμός (6 μεταπτυχιακούς φοιτητές)  
     
     ΙΙ. Κατεύθυνση: Κοινωνιολογία της Εργασίας :Πολιτικές Αγοράς Εργασίας -
Μειονότητες- Παιδική Ηλικία (15 μεταπτυχιακούς φοιτητές) 

  
Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
1.     Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. του Τμήματός μας πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου 

Α.Ε.Ι, της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής. 

2.     Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114, 
τ.α΄/4-6-2001) υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. .  

3.    Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιμο με εκείνα 
των ελληνικών ΑΕΙ, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η επαρκής γνώση της 
ελληνικής γλώσσας , η οποία πιστοποιείται με διαδικασίες που ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. 
του Τμήματος. 

4.   Για τους ΄Ελληνες πτυχιούχους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή μιας ξένης 
γλώσσας από τις γλώσσες της Ε.Ε. ή της ρωσικής. Η επαρκής γνώση της ξένης 
γλώσσας για τους ΄Ελληνες πτυχιούχους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών 
τίτλων . 

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά           
            α. Υποχρεωτικά: 

1.   Αίτηση συμμετοχής  (υπάρχει σχετικό έντυπο στη Γραμματεία) 
2.   Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  
3.   Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ, ΤΕΙ  ή αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (επικυρωμένο). 
4.   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην 

οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (επικυρωμένο) 
5.  Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας  (επικυρωμένο από το αρμόδιο όργανο) σε 

επίπεδο πολύ καλής γνώσης. 
6.   Πλήρες βιογραφικό Σημείωμα. 
 

            β. Προαιρετικά: 
1.   Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών & άλλων δημοσιευμάτων. 
2.   Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα & σχετική ερευνητική εμπειρία. 
3.   ΄Αλλοι τίτλοι σπουδών ΑΕΙ και ξένων γλωσσών (επικυρωμένα). 
4.   Συστατική επιστολή από μέλη  ΔΕΠ ή πρόσωπα σχετικά με το αντικείμενο 

του προγράμματος (ισχύει για υποψηφίους, πτυχιούχους άλλων ΑΕΙ). 
5.   Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σχετικής με το αντικείμενο. 
6.   Ο,τι άλλο νομίζουν ότι ενισχύει την υποψηφιότητά τους. 
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Διαδικασία και κριτήρια επιλογής: 

            Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν εξετάσεων σε τρία μαθήματα 
σχετικά με το αντικείμενο της κατεύθυνσης και υποκατεύθυνσης που θα επιλέξουν. Οι 
εξετάσεις θα διενεργηθούν  στις 17 & 18 Σεπτεμβρίου 2011.(Το αναλυτικό πρόγραμμα 
εξετάσεων θα ανακοινωθεί την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου). 
 
Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης ή 
υποκατεύθυνσης είναι τα εξής:  
 
Α. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

Ι. Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία – Συμβουλευτική 
Υποκατεύθυνση: Ειδική Αγωγή 
α) Αναπτυξιακή Ψυχολογία 

 β) Ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων 
 γ) Ειδική Αγωγή 
  
 Υποκατεύθυνση: Λογοθεραπεία – Συμβουλευτική 

α) Ειδική Αγωγή 
 β) Ανατομία φωνοπλαστικών οργάνων 
 γ) Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας και η παιδαγωγική τους 
  
Β. Τομέας Επιστημών της Αγωγής   

Ι. Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική 
       Υποκατεύθυνση: Διδακτική -  Προγράμματα Σπουδών 

 α) Γενική Παιδαγωγική 
         β) Διδακτική Μεθοδολογία 
        γ) Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης 
    

  ΙΙ. Κατεύθυνση: Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα    
ποιότητας  στην εκπαίδευση       

    α) Συγκριτική Παιδαγωγική 
 β) Πολιτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης 
 γ) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 
 
   ΙΙΙ. Κατεύθυνση : Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση 
       α) Φιλοσοφία Παιδείας 
       β) Στρατηγικές Μάθησης και  Φιλοσοφία του Ανθρώπου 
        γ) Κοινωνιολογία Παιδείας     
 
Γ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής  

Ι. Κατεύθυνση: Μαθηματικά στην Εκπαίδευση 
        Υποκατεύθυνση : Διδακτική των Μαθηματικών  
        α) Γενικά Μαθηματικά                     
        β) Διδακτική  των Μαθηματικών  
        γ) Γενική Παιδαγωγική 
 

II. Κατεύθυνση:  Πληροφορική  στην Εκπαίδευση 
α)  Πληροφορική στην Εκπαίδευση 
β)  Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες 
γ)  Γενική Παιδαγωγική 
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Δ. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος 

 Κατεύθυνση: Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση  
        α) Ενοποιητική θεώρηση των φυσικών επιστημών (και) στην εκπαίδευση-τα 

επιστημονικά/εκπαιδευτικά πρότυπα (και) με εκπαιδευτικές τεχνολογίες  
        β) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 
        γ) Επιστημολογία Φυσικών Επιστημών 
 

 Ε. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών 

I. Κατεύθυνση : Ιστορία και Διδακτική της Ιστορία, Λαογραφία και  
Πολιτισμός 
Υποκατεύθυνση :Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας  

    α)  Νεότερη Ελληνική Ιστορία 
    β) Διδακτική της Ιστορίας 
    γ) Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 

Υποκατεύθυνση : Λαογραφία και Πολιτισμός 
    α) Η Λαογραφία στην Ελλάδα και τον κόσμο 
    β) Φιλολογική Λαογραφία 
   γ) Κοινωνική Λαογραφία 
 

ΙΙ.Κατεύθυνση : Κοινωνιολογία της Εργασίας :Πολιτικές Αγοράς Εργασίας –        
Μειονότητες –Παιδική Ηλικία 
α) Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία -Ειδικά Θέματα της Σύγχρονης Βιομηχανικής     
Κοινωνίας. 

  β) Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας 
    γ) Μετα-νεωτερικότητα και Σύγχρονα Προβλήματα Κοινωνικοποίησης στο 

Εκπαιδευτικό Περιβάλλον 
   
Επίσης για την επιλογή   θα συνεκτιμηθούν  τα ειδικά προσόντα των  υποψηφίων  
καθώς και η απόδοσή τους κατά τη διάρκεια προφορικής  συνέντευξης ενώπιον  
επιτροπής  που θα ορισθεί  για κάθε κατεύθυνση με απόφαση της ΓΣΕΣ. Αναλυτικότερα 
τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, προβλέπονται στα άρθρα 6 και 
7 του κανονισμού λειτουργίας του Π.Μ.Σ  και μπορούν να τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι 
στη διεύθυνση www.uoa.gr/ptde καθώς και  στους πίνακες ανακοινώσεων  του 
Τμήματος. Επίσης στην ίδια διεύθυνση, καθώς και στη Γραμματεία,  μπορούν οι 
υποψήφιοι να δουν και την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν.   
 

Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών  φοιτητών:  . 
Οι παρακολουθήσεις των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικές (κεφΓ,α11παρ3 
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών). 
Τα μαθήματα θα διεξάγονται απόγευμα σύμφωνα με το πρόγραμμα του Π.Τ.Δ.Ε. 
Όσοι εγγραφούν & φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ.  θα καταβάλουν δίδακτρα που ανέρχονται 
στο ποσόν των 600 ευρώ  ανά εξάμηνο. 
 
            Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 
            Οι  αιτήσεις  με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται   από 6 Ιουνίου 
2011  μέχρι 24 Ιουνίου 2011, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10.30-13.00μμ. στη  
Γραμματεία Μεταπτυχιακών του Τμήματος, Ναυαρίνου 13α  Εξάρχεια, Αθήνα. 
  
  
                                                                        Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 
  
                                                                          Καθηγητής Αθανάσιος Τριλιανός 


