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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

«Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήµες της Αγωγής» 

«Προκήρυξη Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 2014 - 2015» 

 

      Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.∆.Ε) του ΑΠΘ, υπό την αίρεση της 

έκδοσης Υπουργικής Απόφασης σχετικά µε την τροποποίηση και παράταση λειτουργίας του 

προγράµµατος, ανακοινώνει ότι δέχεται, για το ακαδηµαϊκό έτος 2014 – 2015, αιτήσεις 

υποψηφίων για το "Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήµες της Αγωγής" που 

περιλαµβάνει τις εξής κατευθύνσεις:  

 

 1η Κατεύθυνση: Κοινωνία, εκπαίδευση και παιδαγωγική. 

      
 2η Κατεύθυνση: ∆ιδακτική της γλώσσας και της λογοτεχνίας. 
 

 3η Κατεύθυνση: Θετικές Επιστήµες και διδακτικές τους. 

 

     Οι υποψήφιοι/ες για την επιλογή στο Π.Μ.Σ. έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση 

υποψηφιότητας αποκλειστικά σε µία από τις τρεις κατευθύνσεις. Κατά τη διάρκεια του 

προγράµµατος δεν επιτρέπεται αλλαγή κατεύθυνσης. 

 

     Ο αριθµός των εισακτέων ορίστηκε, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 

(Γ.Σ.Ε.Σ.) του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), συνολικά σε 24 (8 εισακτέοι 

ανά κατεύθυνση).  

 

Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί/ες:  

(α) πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τµηµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και Τµηµάτων 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής των Φιλοσοφικών Σχολών µε κατεύθυνση Παιδαγωγικής, 

(β) απόφοιτοι των ∆ιδασκαλείων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών 

(γ) πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της 

αλλοδαπής, εφόσον επιτύχουν στις σχετικές γραπτές εξετάσεις στην Παιδαγωγική. 

 

     Οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους από 

01/07/2014 έως και 23/07/2014 (εκτός τις 21ης Ιουλίου, ηµέρα κατά την οποία θα 

πραγµατοποιηθεί η ορκωµοσία των πτυχιούχων του Τµήµατος) στην αίθουσα 202 (2ος 

όροφος του Κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής - Πύργος ) ,  από τις 12:00  έως τις  14:30. 
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Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει: 

- Αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής.  

-Εκτενές βιογραφικό το οποίο θα περιλαµβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική 

δραστηριότητα, την επαγγελµατική ή/και άλλη δραστηριότητα συναφή µε την κατεύθυνση 

του Π.Μ.Σ. που επιλέγεται, τις επιστηµονικές εργασίες, την γνώση ξένων γλωσσών καθώς 

και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο µπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα των 

ενδιαφεροµένων. 

- Αντίγραφο πτυχίου.  

- Αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας όλων των ετών.  

-Πιστοποιητικό αντιστοιχίας από το ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ) για όσους και όσες 

προέρχονται από Πανεπιστηµιακές Σχολές της αλλοδαπής. 

- Αναγνωρισµένα διπλώµατα γνώσης αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency) ή 

γαλλικής γλώσσας (επιπέδου Dalf ή Sorbonne Ι) ή γερµανικής γλώσσας (επιπέδου 

Oberstufe) εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων απαιτείται, 

επιπλέον, πιστοποιηµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

 

Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής των φακέλων θα ακολουθήσει διαδικασία 

προεπιλογής των υποψηφίων, κατά την οποία θα συνεκτιµηθούν ισότιµα τα παρακάτω στοιχεία 

των φακέλων υποψηφιότητας:  

(α) Ο βαθµός πτυχίου. 

(β) Ο  βαθµός των µαθηµάτων του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών που είναι συναφή µε 

το περιεχόµενο της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει. 

(γ) Ο βαθµός διπλωµατικής εργασίας µε θέµα συναφές προς το περιεχόµενο της κατεύθυνσης 

που έχουν επιλέξει. 

(δ) Άλλα πτυχία. 

(ε) Γνώση ξένων γλωσσών. 

(στ) ∆ηµοσιεύσεις και άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά, δηµοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, 

βιβλία, µονογραφίες κλπ,  ερευνητική, επαγγελµατική και άλλη δραστηριότητα που είναι συναφής 

µε το περιεχόµενο της κατεύθυνσης την οποία έχουν επιλέξει. 

 

     Όσοι/ες περάσουν από τη διαδικασία προεπιλογής θα κληθούν (στην περίπτωση που δεν 

έχουν προσκοµίσει αναγνωρισµένο δίπλωµα γνώσης αγγλικής, γαλλικής, ή γερµανικής γλώσσας) 

να πάρουν µέρος σε εξετάσεις γλωσσοµάθειας στη γλώσσα που έχουν δηλώσει. Το περιεχόµενο 

των εξετάσεων αφορά στην κατανόηση κειµένου και αντίστοιχης ορολογίας. Στην περίπτωση κατά 

την οποία υποψήφιοι και υποψήφιες δεν κατέχουν αναγνωρισµένο δίπλωµα γλωσσοµάθειας των 

παραπάνω γλωσσών και επιπέδου αλλά βρίσκονται στη διαδικασία εξετάσεων για την απόκτησή 

του ή περιµένουν την έκδοσή του, δίνεται η δυνατότητα να απαλλαγούν από τις εξετάσεις αρκεί να 

το προσκοµίσουν έως την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Σε κάθε περίπτωση το όνοµά 

τους θα βρίσκεται στη λίστα των υπόχρεων εξετάσεων γλωσσοµάθειας.   
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     Όσοι/ες έχουν καταθέσει αναγνωρισµένο δίπλωµα γλωσσοµάθειας ή έχουν περάσει τις 

εξετάσεις γλωσσοµάθειας θα κληθούν να πάρουν µέρος σε γραπτές εξετάσεις στην Παιδαγωγική. 

Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τµηµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, Τµηµάτων Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής των Φιλοσοφικών Σχολών µε κατεύθυνση Παιδαγωγικής, καθώς επίσης και 

απόφοιτοι των ∆ιδασκαλείων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών απαλλάσσονται από τις 

εξετάσεις στο µάθηµα της Παιδαγωγικής. Η ύλη και η ενδεικτική βιβλιογραφία για τις εξετάσεις 

στην Παιδαγωγική είναι αναρτηµένες στην επίσηµη ιστοσελίδα του Π.Τ.∆.Ε – Α.Π.Θ στο 

σύνδεσµο:  

http://www.eled.auth.gr/education/master.html 

     Όσοι/ες περάσουν µε επιτυχία τις παραπάνω διαδικασίες επιλογής θα κληθούν να εξεταστούν 

γραπτά σε θέµατα που αφορούν τα αντικείµενα της κατεύθυνσης την οποία έχουν επιλέξει. Η ύλη 

και η ενδεικτική βιβλιογραφία για τις εξετάσεις στις τρείς κατευθύνσεις είναι αναρτηµένες στην 

επίσηµη ιστοσελίδα του Π.Τ.∆.Ε – Α.Π.Θ στο σύνδεσµο: 

http://www.eled.auth.gr/education/master.html 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προκειµένου να µην υπάρξει υπέρβαση στον αριθµό των εισακτέων 

ανά κατεύθυνση, γίνεται δηµόσια κλήρωση από τον/ την Πρόεδρο του Τµήµατος και την 

∆ιευθύντρια του Π.Μ.Σ. 

Τα ονόµατα όσων επιλέγονται στις ενδιάµεσες φάσεις καθώς και όλες οι ανακοινώσεις και 

ηµεροµηνίες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων επιλογής  θα αναρτώνται στη Γραµµατεία του 

Π.Τ.∆.Ε. (2ος όροφος Παιδαγωγικής Σχολής) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος 

(www.eled.auth.gr) στο σύνδεσµο:  http://www.eled.auth.gr/education/master.html . 

 

     Η τελική επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών γίνεται µε βάση τη 

βαθµολογική κατάταξη που αφορούν στην κάθε κατεύθυνση. 

Οι εισακτέοι και εισακτέες στο Π.Μ.Σ. για την εγγραφή τους θα προσκοµίσουν, σε ηµεροµηνίες 

που θα καθοριστούν, φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας και θα συµπληρώσουν το 

απαιτούµενο έντυπο εγγραφής. Μετά την εγγραφή τους χρεώνονται µε όλα τα προβλεπόµενα 

µαθήµατα εξαµήνου τα οποία διδάσκονται στην κατεύθυνση που εγγράφηκαν. Οι σχετικές 

δηλώσεις καταχωρούνται ηλεκτρονικά στον ατοµικό φάκελο του/της µεταπτυχιακού/ής 

φοιτητή/τριας. 

 

Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τη Γραµµατεία του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.) και την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος (www.eled.auth.gr) 

στο σύνδεσµο http://www.eled.auth.gr/education/master.html 

 

• Σηµειώνεται ότι οι ατοµικοί φάκελοι επιλογής που θα κατατεθούν δεν επιστρέφονται και 

παραµένουν στα αρχεία του Τµήµατος. Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες 

θα πρέπει να καταθέτουν απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών που απαιτούνται και 

όχι τα πρωτότυπα. 
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• Πληροφορίες για τον κανονισµό σπουδών του Π.Μ.Σ. υπάρχουν στο σύνδεσµο: 

http://www.eled.auth.gr/education/master.html 

• Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως, είτε από νόµιµο εξουσιοδοτηµένο 

εκπρόσωπο.  

• Η αποστολή των αιτήσεων µπορεί να γίνει και µέσω εταιρειών ταχυµεταφοράς στη 

διεύθυνση « Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., T.K 54124, Γραµµατεία 

Παιδαγωγικού Τµήµατος, 2ος όροφος κτιρίου Παιδαγωγικής Σχολής»,  µε προϋπόθεση την 

έγκαιρη παράδοσή τους εντός των ηµεροµηνιών κατάθεσης των αιτήσεων (01/7/2014 – 

24/7/2014). 

• Αιτήσεις µε ελλιπή στοιχεία και δικαιολογητικά, καθώς επίσης και αιτήσεις που κατατίθενται 

ή παραδίδονται εκπρόθεσµα δεν θα γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση. 

• Υπεύθυνος παραλαβής αιτήσεων: Νικόλαος  Γρηγοριάδης. 

• Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά µε το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 

Σπουδών: 2310995054. 

 

 

 

 

 


