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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Γενικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος
Το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκ̟αίδευσης (ΠΤ∆Ε) του Εθνικού και
Κα̟οδιστριακού Πανε̟ιστηµίου Αθηνών σε σύµ̟ραξη

µε το Γενικό Τµήµα

Μαθηµατικών το ΤΕΙ Πειραιώς διοργανώνει Πρόγραµµα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών
(ΠΜΣ)

µε

θέµα

«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» σύµφωνα µε την υ̟. αρ. 143284/Β7, ΦΕΚ 117, 1-2-2006
Υ̟ουργική α̟όφαση.
•

Το ΠΜΣ α̟οσκο̟εί στην εξειδικευµένη εκ̟αίδευση α̟οφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ στην
ε̟ιστήµη και στις τεχνολογίες της εκ̟αίδευσης και ανά̟τυξης του ανθρώ̟ινου
δυναµικού

Το ̟ρόγραµµα είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί στην α̟όκτηση Μετα̟τυχιακού
∆ι̟λώµατος (ε̟ι̟έδου Master of Science).
Προϋ̟οθέσεις Συµµετοχής
Οι υ̟οψήφιοι για το Π.Μ.Σ του Τµήµατος ̟ρέ̟ει να είναι υ̟οψήφιοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ της
ηµεδα̟ής ή ισότιµου ̟τυχίου αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδα̟ής.
Για τους αλλοδα̟ούς υ̟οψηφίους, α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση θεωρείται η ε̟αρκής
γνώση της ελληνικής γλώσσας, η ο̟οία ̟ιστο̟οιείται µε διαδικασίες ̟ου ορίζει η
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος.
Για τους Έλληνες ̟τυχιούχους α̟αραίτητα ̟ροϋ̟όθεση είναι η ε̟αρκής γνώση µιας
ξένης γλώσσας α̟ό τις γλώσσες της Ε.Ε. ή της Ρωσικής. Η ε̟αρκής γνώση της ξένης
γλώσσας για τους Έλληνες ̟τυχιούχους ̟ιστο̟οιείται α̟ό την κατάθεση σχετικών
τίτλων.
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Α̟αιτούµενα ∆ικαιολογητικά
Α. Υ̟οχρεωτικά
1. Αίτηση συµµετοχής (υ̟άρχει το σχετικό έντυ̟ο στη Γραµµατεία)
2. Φωτοτυ̟ία αστυνοµικής ταυτότητας.
3. Αντίγραφο ̟τυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντίγραφο ̟τυχίου ισότιµου ιδρύµατος της
Αλλοδα̟ής αναγνωρισµένο α̟ό τις Ελληνικές αρχές ( ε̟ικυρωµένο).
4. Πιστο̟οιητικό

αναλυτικής

βαθµολογίας

̟ρο̟τυχιακών

µαθηµάτων

(ε̟ικυρωµένο)
5. Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας (επικυρωµένο από το αρµόδιο όργανο) σε

επίπεδο πολύ καλής γνώσης,.
6. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα
Β. Προαιρετικά
1. Αντίγραφο Ερευνητικών εργασιών και άλλων δηµοσιεύσεων.
2. Συµµετοχή σε ερευνητικά ̟ρογράµµατα και σχετική ερευνητική εµ̟ειρία.
3. Άλλοι τίτλοι σ̟ουδών Πανε̟ιστηµίων ή ΤΕΙ (ε̟ικυρωµένα)
4. Συστατική ε̟ιστολή α̟ό µέλη ∆ΕΠ ̟ανε̟ιστηµίων ή µέλη ΕΠ ΤΕΙ ή ̟ρόσω̟α
σχετικά µε το αντικείµενο του ̟ρογράµµατος.
5. Αντίγραφο ∆ι̟λωµατικής εργασίας σχετικής µε το αντικείµενο.
Ότι άλλο νοµίζουν ότι ενισχύσει την υ̟οψηφιότητά τους.
∆ιαδικασία και κριτήρια ε̟ιλογής
Η αξιολόγηση των υ̟οψηφίων θα ̟ραγµατο̟οιηθεί ως ακολούθως:
Μετά την υ̟οβολή των δικαιολογητικών α̟ό τους υ̟οψηφίους θα ̟ραγµατο̟οιηθεί
ο έλεγχος των α̟αιτούµενων δικαιολογητικών και η ̟ιστο̟οίηση των ̟ροσόντων
̟ου θεωρούνται α̟αραίτητα για την υ̟οψηφιότητα των φοιτητών. ‘Όσοι έχουν τα
α̟αιτούµενα δικαιολογητικά θα κληθούν για εξέταση στα ̟αρακάτω µαθήµατα:

Ι. Θεωρίες της Αγωγής
Βρεττός (2006). Θεωρίες της Αγωγής, Α΄τόµος, Αθήνα, βιβλιοπωλείο Γρηγόρη
(κεφάλαια: 5.3, 5.4 & 5.5).
ΙΙ. Μάθηση & ∆ιδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας.
Αρ. Ράπτης (2006), Μάθηση & Πληροφορία στην εποχή της Πληροφορίας,
Α΄τόµος, Αθήνα, εκδ. Ατραπός, (κεφ. 2,3 (εποικοδοµισµός µέχρι Piaget), 4
(ανάπτυξη & κριτική σκέψη) ).
ΙΙΙ. Ανθρώπινο κεφάλαιο & εκπαίδευση
Γ. ∆ηµάκος (2004) Οικονοµικά της Εκπαίδευσης , (κεφ. 1.1 έως 1.3, κεφ. 2 και
4 ολόκληρα).Αθήνα, βιβλιοπωλείο Γρηγόρη.
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Η εξέταση θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 16 & 18/9/2011. (Το ̟ρόγραµµα εξετάσεων θα
ανακοινωθεί την ̟ρώτη εβδοµάδα του Σε̟τεµβρίου)
Ε̟ίσης, στο ̟λαίσιο της αξιολόγησης των υ̟οψηφίων

θα ̟ραγµατο̟οιηθεί

συνέντευξη των υ̟οψηφίων α̟ό τριµελή ε̟ιτρο̟ή ̟ου θα συσταθεί α̟ό µέλη ∆ΕΠ
του Πανε̟ιστηµίου και µέλη ΕΠ του ΤΕΙ Πειραιά ̟ου διδάσκουν στο ΠΜΣ.
Μετά την εξέταση και την συνέντευξη για το ΠΜΣ θα καταρτισθεί ο τελικός ̟ίνακας
αξιολόγησης

για την ε̟ιλογή των φοιτητών µε τους ̟ρώτους ̟ενήντα (50) σε

κατάταξη υ̟οψήφιους και τους υ̟όλοι̟ους ε̟ιλαχόντες.
Η ε̟ιλογή των υ̟οψηφίων θα γίνει και µε συνεκτίµηση των εξής κριτηρίων:
•

Γρα̟τή εξέταση των τριών µαθηµάτων

•

Το γενικό βαθµό ̟τυχίου

•

Τη βαθµολογία στα ̟ρο̟τυχιακά µαθήµατα τα σχετικά µε το ̟ρόγραµµα
µετα̟τυχιακών σ̟ουδών

•

Την ε̟ίδοση σε δι̟λωµατική εργασία, ό̟ου ̟ροβλέ̟ονταν στο ̟ρο̟τυχιακό
ε̟ί̟εδο.

•

Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υ̟οψηφίου.

Υ̟οχρεώσεις µετα̟τυχιακών φοιτητών
Οι ̟αρακολουθήσεις των µαθηµάτων του ΠΜΣ είναι υ̟οχρεωτικές. Τα µαθήµατα θα
διεξάγονται α̟ογευµατινές ώρες σύµφωνα µε το ̟ρόγραµµα ̟ου θα ανακοινωθεί.
Όσοι εγγραφούν και φοιτήσουν στο ΠΜΣ κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011 - 2012 θα
καταβάλουν δίδακτρα ̟ου ανέρχονται σε 1.500,00 € ανά εξάµηνο.
Προθεσµία υ̟οβολής δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις µε τα σχετικά δικαιολογητικά θα υ̟οβάλλονται α̟ό 06/06/2011 έως
24/06/2011 στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκ̟αίδευσης του Πανε̟ιστηµίου
Αθηνών Ναυαρίνου 13Α, , στη Γραµµατεία Μετα̟τυχιακών, ∆ευτέρα -ΤετάρτηΠαρασκευή και ώρα 10,30 – 13,00 µµ και Πέµ̟τη 15,00 – 18,00 µµ.

Ο ε̟ιστηµονικός υ̟εύθυνος
Καθηγητής Π.Τ.∆.Ε Ιωάννης Βρεττός
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