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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής» 
«Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018» 

 

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

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) του ΑΠΘ, έχοντας υπόψη τις 

διατάξεις του Ν.3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148 Α΄) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την 

υπουργική απόφαση 206575/Ζ1 (Φ.Ε.Κ. 3519/29-12-2014 τ. β΄) , ανακοινώνει ότι δέχεται, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, αιτήσεις υποψηφίων για το "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στις Επιστήμες της Αγωγής" που περιλαμβάνει τις εξής κατευθύνσεις:  

 
 1η Κατεύθυνση: Κοινωνία, εκπαίδευση και παιδαγωγική. 

      
 2η Κατεύθυνση: Διδακτική 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 22 (8 εισακτέοι 
στην πρώτη και δεύτερη κατεύθυνση και 6 εισακτέοι στην τρίτη 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 Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών. 

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

αλλοδαπής (απαιτούνται γραπτές εξετάσεις στην Παιδαγωγική). 

δ) πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. 1) Κοινωνικής Εργασίας, 2) Λογοθεραπείας, 3) Προσχολικής Αγωγής 

(πρώην Βρεφονηπιοκομίας), λόγω συναφούς γνωστικού αντικειμένου (απαιτούνται γραπτές 

εξετάσεις στην Παιδαγωγική). 

     Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους από την 
Τετάρτη 23/08/2017 έως την Παρασκευή 01/09/2017 στη γραμματεία του Τμήματος (2ος 
όροφος του Κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής - Πύργος ) ,  από τις 09:00  έως τις 13:00.  
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Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει: 
-Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.  
-Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την γνώση 
ξένων γλωσσών και τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/ της υποψηφίου.  
-Αντίγραφο πτυχίου.  
-Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.  
-Πιστοποιητικό αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) 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 τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, από τη γραμματεία του Προγράμματος,   

όσοι/ες δεν έχουν προσκομίσει αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης αγγλικής, γαλλικής, ή 

γερμανικής γλώσσας θα πάρουν μέρος σε εξετάσεις γλωσσομάθειας στη γλώσσα που έχουν 

δηλώσει στην αίτησή τους. 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.   

 

     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 Διδασκαλείων Δημοτικής 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.Δ.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.Δ.Ε – Α.Π.Θ στο σύνδεσμο: 

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

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

 
• 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. 

• 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 ταχυδρομείου και εταιρειών 

ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση «Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 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 (23/08/2017 – 01/09/2017). 

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

ή παραδίδονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 

• Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών: 2310995048 - 2310995050 - 2310995054. 

 
 

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

	1η Κατεύθυνση: Κοινωνία, εκπαίδευση και παιδαγωγική.

