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ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 
To Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και 
Διαδικασίες Μάθησης» (ΦΕΚ ίδρυσης 3712/29-08-2018, τ.Β’), με τις εξής τρεις (3) 
κατευθύνσεις: 

Α. Γλωσσικός Γραμματισμός και Λογοτεχνική Εκπαίδευση 

Β. Διδασκαλία, Μάθηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) 

Γ. Ψηφιακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, 
της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM) 

 

 

Άρθρο 1 
Σκοπός του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές 

Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης» 
 
   Οι σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) «Επιστήμες 
της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης» αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, 
την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου 
ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, 
ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου 
σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε., καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, 
εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των Επιστημών της Αγωγής. 
  
 

Άρθρο 2 
Όργανα του Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. 

 
      Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση  και λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. «Επιστήμες 
της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης» είναι:  

I. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες  αρμοδιότητες σχετικά με τα 
Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. 
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II. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες 
του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην 
παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.  

III. Η Συνέλευση του Π.Τ.Δ.Ε που έχει τις αρμοδιότητες οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του 
Ν. 4485/2017. 

IV. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., που απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση για διετή 
θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός 
απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά 
επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.  

V. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 31 της παρ.8 του νόμου 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) 
συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο Διευθυντής 
έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες 
ορίζονται από τη Συνέλευση.  

 
 
 

Άρθρο 3 
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση  

 
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. 

«Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης» είναι: 
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής 
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  
3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι 
και μόνο ένας κατ΄ έτος εάν ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

4. Απόφοιτοι των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών. 
 

Άρθρο 4 
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων 

 
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30), δέκα (10) ανά 

ειδίκευση, μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, αριθμός ο οποίος, με δεδομένη τη λειτουργία δύο (2) Π.Μ.Σ. 
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στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο των οποίων εντάσσονται πέντε (5) ειδικεύσεις, συνεπάγεται μία 
αναλογία διδασκόντων – διδασκομένων 1:4 και διασφαλίζει την ποιότητα όλων των κύκλων σπουδών με 
αναλογία μεταπτυχιακών – προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών 1:14.  

Κάθε έτος μέχρι τις 20 Ιουνίου η Συνέλευση αποφασίζει πόσες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών θα 
διαθέσει σε κάθε ειδίκευση (κατεύθυνση) για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Μέχρι το τέλος Ιουνίου με 
απόφαση της Συνέλευσης δημοσιεύεται επίσημη προκήρυξη των θέσεων αυτών και καλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε χρονικό διάστημα το οποίο ανακοινώνεται από τον 
Ιούνιο μαζί με την προκήρυξη των θέσεων.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για να εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές 
και Διαδικασίες Μάθησης» υποβάλλουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. 
Ο φάκελος περιέχει α) αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, β) εκτενές βιογραφικό το οποίο 
περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική δραστηριότητα, την επαγγελματική ή/και άλλη 
δραστηριότητα συναφή με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. που επιλέγουν, επιστημονικές εργασίες, γνώση 
ξένων γλωσσών, γ) απλή φωτοτυπία του αντιγράφου πτυχίου, δ) απλή φωτοτυπία της αναλυτικής 
βαθμολογίας, ε) πιστοποιητικό αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους και όσες προέρχονται από 
Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής, στ) αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγγλικής (Proficiency) ή 
γαλλικής (Dalf ή Sorbonne I) ή γερμανικής (Oberstufe) γλώσσας εφόσον υπάρχουν, στ) αντίγραφο της 
προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και ζ) αντίγραφα των δημοσιευμένων εργασιών. Στην περίπτωση 
αλλοδαπών υποψηφίων απαιτείται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Μετά τον έλεγχο των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ., όσοι/ες 
δεν έχουν προσκομίσει αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης αγγλικής ή γαλλικής, ή γερμανικής γλώσσας 
παίρνουν μέρος σε εξετάσεις γλωσσομάθειας στη γλώσσα που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Το 
περιεχόμενο των εξετάσεων αφορά στην κατανόηση κειμένου. Οι εξετάσεις γλωσσομάθειας γίνονται από 
ειδική επιτροπή εξετάσεων γλωσσομάθειας που ορίζει η Συνέλευση και στην οποία συμμετέχουν δύο μέλη 
Δ.Ε.Π. και ένα μέλος Ε.Ε.Π. Ξένης Γλώσσας ή μέλος του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου 
Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή των θεμάτων, τη 
βαθμολόγηση των γραπτών και για κάθε άλλο ζήτημα των εξετάσεων γλωσσομάθειας.  

Όσοι/ες έχουν καταθέσει αναγνωρισμένο δίπλωμα γλωσσομάθειας ή περάσουν τις σχετικές 
εξετάσεις και δεν κατέχουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ή δεν είναι απόφοιτοι Διδασκαλείων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών ή δεν είναι απόφοιτοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής των 
Φιλοσοφικών Σχολών με κατεύθυνση παιδαγωγική, εξετάζονται γραπτά στην Παιδαγωγική. Η ύλη των 
εξετάσεων και η αντίστοιχη βιβλιογραφία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η Συνέλευση ορίζει 
τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. για τη διενέργεια των εξετάσεων της Παιδαγωγικής. Η επιτροπή είναι 
υπεύθυνη για την επιλογή των θεμάτων, τη βαθμολόγηση των γραπτών και για κάθε άλλο ζήτημα των 
εξετάσεων στην Παιδαγωγική. Οι επιτηρητές/τριες για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας και για τις εξετάσεις 
στην Παιδαγωγική ορίζονται από τον/την διευθυντή/τρια του Π.Μ.Σ. 

Όσοι/ες έχουν καταθέσει αναγνωρισμένο δίπλωμα γλωσσομάθειας ή πέρασαν τις σχετικές 
εξετάσεις και κατέχουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ή είναι απόφοιτοι Διδασκαλείων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών ή είναι απόφοιτοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής των 
Φιλοσοφικών Σχολών με κατεύθυνση παιδαγωγική ή πέρασαν τις σχετικές εξετάσεις στην Παιδαγωγική 
περνούν στην επόμενη φάση της διαδικασίας εισαγωγής που αφορά στη μοριοδότηση των στοιχείων του 
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φακέλου που έχουν καταθέσει. Η Συνέλευση ορίζει εξαμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. (Επιτροπή 
Αξιολόγησης Φακέλων ΕΑΦ) (2 από κάθε κατεύθυνση) για την αξιολόγηση και μοριοδότηση των στοιχείων 
των φακέλων των υποψηφίων. Τα στοιχεία του φακέλου που μοριοδοτούνται και ο τρόπος μοριοδότησης 
περιγράφονται στον Πίνακα 1. Τα μόρια που αναφέρονται στον Πίνακα 1 αποτελούν το μέγιστο αριθμό 
μορίων για κάθε στοιχείο του φακέλου που μοριοδοτείται. Η ΕΑΦ καταρτίζει Πίνακα με τα στοιχεία της 
μοριοδότησης για κάθε υποψήφιο/α ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Επιτυχόντες 
θεωρούνται όσοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον 50 μόρια.  

 
Πίνακας 1 

Στοιχεία του φακέλου που μοριοδοτούνται και τρόπος μοριοδότησης 

Βαθμός πτυχίου [(βαθμός πτυχίου Χ 35) : 10] 35 μόρια 

Συνάφεια διπλωματικής (καθορίζεται από την επιτροπή) 25 μόρια 

Μέσος όρος βαθμολογίας σε συναφή με την κατεύθυνση μαθήματα 
(τουλάχιστον 6) [μέσος όρος βαθμολογίας Χ 25) : 10] 

25 μόρια 

Συναφείς δημοσιεύσεις (καθορίζεται από την επιτροπή) 10 μόρια 

Δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό συναφές με την κατεύθυνση (καθορίζεται από 
την επιτροπή) 

5 μόρια 

  

Σύνολο 100 μόρια 

 
Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι τις 10 

Οκτωβρίου, γίνεται με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που έχουν συγκεντρώσει. Η ΕΑΦ καταρτίζει τον 
τελικό Πίνακα Επιτυχόντων, όπου παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά όλοι οι επιτυχόντες ανάλογα με το 
συνολικό αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν. Ο Πίνακας για κάθε ειδίκευση του ΠΜΣ επικυρώνεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Γραμματείας του Τμήματος. Εισακτέοι/ες είναι όσοι/ες καταλαμβάνουν στον Πίνακα τους αριθμούς των 
θέσεων που προκηρύχθηκαν για κάθε κατεύθυνση (για παράδειγμα οι δέκα πρώτοι/ες αν έχουν 
προκηρυχθεί 10 θέσεις σε κάποια κατεύθυνση).   

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του 
ελληνικού κράτους. Αποδεκτές είναι οι μετακινήσεις εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών και 
φοιτητριών με ERASMUS MUNDUS ή ERASMUS PLUS. Με απόφαση της Συνέλευσης ο αριθμός των 
υποτρόφων της παραπάνω κατηγορίας μπορεί να αυξάνεται. Εφόσον διαπιστώνονται κενά, αυτά 
καλύπτονται από τον πίνακα των επιλαχόντων, με ευθύνη της ΕΑΦ και επικύρωση από τη Συνέλευση. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται δημόσια κλήρωση από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την 
Διευθυντή/τρια του Π.Μ.Σ. 

Όλες οι εξεταστικές διαδικασίες που προαναφέρονται πραγματοποιούνται στη διάρκεια του 
Σεπτεμβρίου σε ημερομηνίες οι οποίες ανακοινώνονται εγκαίρως. 

Οι εισαγόμενοι/ες προσέρχονται στη Γραμματεία όπου προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της 
αστυνομικής τους ταυτότητας και συμπληρώνουν το απαιτούμενο έντυπο εγγραφής. Μετά την εγγραφή 
τους χρεώνονται με όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στην ειδίκευση που 
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εγγράφηκαν. Οι σχετικές δηλώσεις καταχωρούνται ηλεκτρονικά στην ατομική μερίδα του/της 
μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας. 

 
 

Άρθρο 5  
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης 

 
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και 

Διαδικασίες Μάθησης» που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται 
κατ΄ ελάχιστο στα τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών 
είναι πέντε (5) εξάμηνα.  
  Επίσης, στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής 
σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα  
εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο 
χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται  στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 
 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται και συμμετέχουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα υπό 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι 
μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που 
προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν 
διδακτικών συγγραμμάτων. Το οικείο Τμήμα  οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε  μεταπτυχιακούς/κες 
φοιτητές/τριες με αναπηρία. 
 
  

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών 

  
Οι μεταπτυχιακές σπουδές περιλαμβάνουν συστηματικές σπουδές τριών εξαμήνων που καταλήγουν 
στη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο τέταρτο (4ο) εξάμηνο. Οι συστηματικές 
σπουδές αφορούν στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση στα μαθήματα των ειδικεύσεων του 
Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης». Τα διδασκόμενα 
μαθήματα σε κάθε ειδίκευση φαίνονται στον συνημμένο στον παρόντα κανονισμό πίνακα 
διδασκομένων μαθημάτων. Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε ειδίκευσης ορίζεται από τη Συνέλευση 
ένας διδάσκων/ουσα της ειδίκευσης ως συντονιστής ή συντονίστρια.  
Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα διαρκεί ένα (1) εξάμηνο (13 εβδομάδες). Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται 
στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Μετά το τέλος των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 
ακολουθούν τρεις (3) εβδομάδες εξεταστικής περιόδου και μετά το τέλος των μαθημάτων του εαρινού 
εξαμήνου ακολουθούν τρεις (3) εβδομάδες εξεταστικής περιόδου. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι 
τρίωρη και η μορφή της καθορίζεται από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες. Όλα τα μαθήματα 
είναι ισοδύναμα και πιστώνονται με δέκα (10) μονάδες E.C.T.S. Ένας ή μία μεταπτυχιακός 
φοιτητής/τρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει συστηματικά ένα εξαμηνιαίο μάθημα εφόσον έχει 
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δέκα (10) παρουσίες στο σύνολο των δεκατριών (13). Για την αναπλήρωση μαθημάτων που δεν 
πραγματοποιήθηκαν μεριμνά ο διδάσκων σε συνεργασία με τις διοικητικές υπηρεσίες του Π.Τ.Δ.Ε και 
της Παιδαγωγικής Σχολής. 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες αξιολογούν τη διδασκαλία των μαθημάτων συμπληρώνοντας 
ανώνυμα ειδικό ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στο περιεχόμενο, στον τρόπο διδασκαλίας, στον 
τρόπο αξιολόγησης και στη συμβολή των μαθημάτων στην επιστημονική τους συγκρότηση. 
Συμπληρωματικοί προς τον προηγούμενο τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να προσδιοριστούν από τη Συνέλευση. 
Για κάθε φοιτητή/τρια ορίζεται από τη Σ.Ε. και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ένα εν 
ενεργεία μέλος Δ.Ε.Π. για την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον 
προγραμματισμό των διδακτικών υποχρεώσεων των μελών Δ.Ε.Π. της επόμενης διετίας, καθώς και τον 
αριθμό των φοιτητών/τριών που ήδη εποπτεύουν, μετά από αίτηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας στην 
οποία αναγράφεται ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων ή επιβλέπουσα 
και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η μεταπτυχιακή εργασία ανατίθεται πριν το 
τέλος των μαθημάτων του τρίτου εξαμήνου και το θέμα της δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με 
απόφαση της Συνέλευσης ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. (η 
αλλαγή αυτή δεν αποτελεί λόγο για παράταση του χρόνου κατάθεσης της εργασίας).  
Η μεταπτυχιακή εργασία δεν μπορεί να κατατεθεί προς κρίση πριν ολοκληρωθούν επιτυχώς οι 
υποχρεώσεις του μεταπτυχιακού φοιτητή ή φοιτήτριας στα μαθήματα. Η επιτυχής ολοκλήρωση της 
μεταπτυχιακής εργασίας κρίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή η οποία ορίζεται μετά την κατάθεση 
της μεταπτυχιακής εργασίας για κάθε φοιτητή/τρια από τη Σ.Ε. και ο ορισμός της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής εγκρίνεται από τη Συνέλευση. Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από το επιβλέπον μέλος 
Δ.Ε.Π. και δύο άλλα εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν 
υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα 
ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης. Η 
παρουσίαση και υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας, η οποία δεν επιτρέπεται να γίνει αργότερα 
από τις 20 Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εκπονήθηκε, γίνεται δημόσια και 
δικαίωμα λόγου, αξιολόγησης και βαθμολόγησης της εργασίας έχουν μόνο τα μέλη της εξεταστικής 
επιτροπής. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πιστώνεται με τριάντα (30) μονάδες E.C.T.S. Με την 
ολοκλήρωση της εξέτασης ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια παραδίδει στη Γραμματεία δύο (2) αντίτυπα 
της μεταπτυχιακής εργασίας και η εργασία αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας 
Σχολής. 
Η διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη 
του/της Προέδρου του Τμήματος. Με ευθύνη της Γραμματείας το εν λόγω πρόγραμμα δημοσιοποιείται 
και με ανάρτηση στο σχετικό δικτυακό τόπο. Με απόφαση της Συνέλευσης είναι δυνατή η 
αναθεώρηση/τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή τους μεταξύ των 
εξαμήνων. 
Η Συνέλευση εγκρίνει Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ. που εκπονεί η Σ.Ε., ο οποίος αναφέρει τις 
ειδικεύσεις, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τις διδακτικές ώρες, τη γλώσσα διδασκαλίας, καθώς και 
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τις πιστωτικές μονάδες του κάθε μαθήματος και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.) 
για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή 
συνδυασμό των ανωτέρω. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των 
μεταπτυχιακών φοιτητών  ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής: Άριστα (8,5 έως 10), Λίαν 
Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου), Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου). 
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του. 

Σε περίπτωση που ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια βαθμολογηθεί σε τελική εργασία μαθήματος κάτω 
από τη βάση (6), μπορεί να καταθέσει καινούρια εργασία αποκλειστικά μία φορά στο τέλος του εξαμήνου 
που διδάσκεται το μάθημα. Η καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση των εργασιών των μαθημάτων 
είναι 30 Μαρτίου για το χειμερινό εξάμηνο και 16 Αυγούστου για το εαρινό. Δεν γίνονται δεκτές εργασίες 
που παραδίνονται πέρα από τις καταληκτικές ημερομηνίες.  

Η τελική διπλωματική εργασία συνιστάται να μην υπερβαίνει τις 30.000 λέξεις. Αντίστοιχα, οι εργασίες των 
μαθημάτων συνιστάται να μην υπερβαίνουν τις 10.000 λέξεις. Για τη συγγραφή των εργασιών (των 
μαθημάτων και της διπλωματικής) ακολουθείται το σύστημα APA (http://www.apastyle.org/learn/quick-
guide-on-references.aspx.). Για την αξιολόγηση των εργασιών λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως το 
περιεχόμενο της εργασίας, η χρήση βιβλιογραφικών πηγών και ερευνητικών εργαλείων, η επιστημονική 
παρουσίαση της εργασίας (ορολογία, επιχειρήματα, βιβλιογραφικές αναφορές). Ορίζεται σε δύο (2) ο 
μέγιστος αριθμός διπλωματικών εργασιών που μπορεί να αναλαμβάνει το κάθε μέλος Δ.Ε.Π. 
διδάσκων/ουσα στο Π.Μ.Σ.  

Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα αποφαίνεται η Συνέλευση μετά από 
πρόταση της Σ.Ε., η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης. Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή 
φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται από τον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από 
αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση. Από την επιτροπή εξαιρείται ο 
υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.  

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80). 

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. προκύπτει από τους βαθμούς των μαθημάτων του προγράμματος και τον βαθμό της 
διπλωματικής εργασίας, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου ως εξής: προστίθενται οι μέσοι όροι 
βαθμολογίας των τριών διδακτικών εξαμήνων και ο βαθμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το 
άθροισμα αυτό διαιρείται με το τέσσερα. Το εξαγόμενο είναι ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. 

 

Άρθρο 7 
Υποτροφίες 

 

http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx
http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx
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Δεν προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών. 

 

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό 

 
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και 

Διαδικασίες Μάθησης», μπορούν να αναλαμβάνουν:  
I. Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.  

II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για 
το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του οικείου Τμήματος. 
IV. Ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος. 

Η ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων γίνεται με απόφαση 
της Συνέλευσης κάθε χρόνο, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. Η ανάθεση διδασκαλίας σε κάθε άλλο μέλος των 
ανωτέρω τεσσάρων κατηγοριών εκτός της κατηγορίας των μελών Δ.Ε.Π. του Π.Τ.Δ.Ε., απαιτεί ειδική 
αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης. 

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό 
προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.  

Επιπλέον η Συνέλευση με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του 
Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με 
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή.  

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή 
των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με 
τους/τις  μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες. Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. 
σε Π.Μ.Σ. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του/της με μερική απαλλαγή 
από τις διδακτικές του/της υποχρεώσεις, με βάση τις σχετικές νομικές διατάξεις. 

 
 

Άρθρο 9 
Έσοδα Προγραμμάτων-Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης 

 
Τα έσοδα του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης» 

προέρχονται από:   
α) τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. 
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β) τον  προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως 

οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), 
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα, 
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, 
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. 
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 
 Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4485/2017 η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται 

από τον Ε.Λ.Κ.Ε  και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και κατά 30% σε 
λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος. 

  
Άρθρο 10 

Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή 
 
Το Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. και η Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ. παρέχουν στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της 

Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης» τη διοικητική υποστήριξη, τους χώρους 
διεξαγωγής διδασκαλίας, τη βιβλιοθήκη και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτούνται για τη λειτουργία 
του προγράμματος. 
 

 
Άρθρο 11 

Τελετουργικό Αποφοίτησης 
 
 Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της  Συνέλευσης.  

 
 

Άρθρο 12 
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

 
Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται από το 

Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης». Το Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Στο Δίπλωμα αναγράφονται η 
χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου 
αποφοίτησης, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός 
αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα. 

Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την 
απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράμματος 
 Επιπλέον του  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 
15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄)], το οποίο είναι ένα 
επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο 
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εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και 
δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων. 
 

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή 

 
Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται 

να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό 
ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η 
χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Οποιοδήποτε 
παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της 
Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης» για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του 
προβλήματος  στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της 
αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
από μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  

 
 

Άρθρο 14 
Μεταβατικές ρυθμίσεις 

 

Οι  φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, καθώς και οι 
φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως 
τη δημοσίευση του Ν.4485/2017, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, διατάξεις  (άρθρο 85 παρ.2 του ν. 4485/2017). 
  Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από  τη σχετική νομοθεσία  ή τον 
οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Π.Τ.Δ.Ε. 
και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
  
 
 

Πίνακας διδασκόμενων μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 
 

Πρώτη Ειδίκευση: Γλωσσικός Γραμματισμός και Λογοτεχνική Εκπαίδευση 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
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1ο εξάμηνο 

1. Ψυχογλωσσολογικές προσεγγίσεις για την κατάκτηση του γραμματισμού  

2. Θεωρία της λογοτεχνίας και στοιχεία γραμματολογίας 

3. Γραμματισμός στη δεύτερη γλώσσα 

 

2ο εξάμηνο 

4. Διδασκαλία και έρευνα στη λογοτεχνική εκπαίδευση 

5.Κριτικές προσεγγίσεις στο γραμματισμό 

6. Παιδική λογοτεχνία: Θεωρία και πράξη 

 

3ο εξάμηνο 

7. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 

8. Πολυγραμματισμοί στο σχολείο 

9. Ποιοτική - ποσοτική ανάλυση δεδομένων 

 

4ο εξάμηνο 

Διπλωματική εργασία 

 

 

Δεύτερη Ειδίκευση: Διδασκαλία, Μάθηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

1ο  εξάμηνο 

1. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 
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2. Λογοτεχνική Εκπαίδευση και ΤΠΕ 

3. Τέχνες, Μουσεία και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

 

2ο εξάμηνο 

4. Μάθηση και Διδασκαλία Μαθηματικών με τη χρήση τεχνολογιών 

5. Γλωσσικός γραμματισμός και εκπαίδευση στα ΜΜΕ και την πληροφορία 

6. Διδασκαλία και έρευνα με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση για την αειφορία 

 

3ο εξάμηνο 

7. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 

8. Ιστορική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

9. Ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης 

 
4ο εξάμηνο 

Διπλωματική εργασία 

 

Τρίτη Ειδίκευση: Ψηφιακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, της 

Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM) 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

1ο εξάμηνο 

1. Εργαλεία Ψηφιακής Τεχνολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση 

2. Ψηφιακές Τεχνολογίες και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

3. Μεθοδολογία έρευνας 

 

2ο εξάμηνο  
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4. Ψηφιακές αφηγήσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

5. Διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

6. Ανάλυση Ψηφιακών ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων 

 

3ο εξάμηνο 

7. Ψηφιακή και Διαδικτυακή Χαρτογραφία 

8. Εφαρμογή λογισμικών χωρικής ανάλυσης στην εκπαίδευση 

9. Εφαρμογές Ρομποτικής στην εκπαίδευση  

 
4ο εξάμηνο 

Διπλωματική εργασία 

 


