Κάποιοι αριθμοί…
 Το ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτι-

κού Έργου» το έχουν εμπιστευτεί περισσότεροι από 750 εκπαιδευτικοί.

 Δεκάδες απόφοιτοι του Προγράμματος εργάζονται ήδη στη

δημόσια εκπαίδευση (ποσοστά επιτυχίας στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που αγγίζουν το 50%), Μέσος πανελλαδικός
όρος για τους φιλολόγους: 20%).

 Σημαντικός αριθμός αποφοίτων του Προγράμματος εργάζονται ήδη στην ιδιωτική εκπαίδευση.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Δεκάδες εν ενεργεία μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι
έχουν συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά
συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα.
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1. «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων
και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»
2. «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»
3. «Ειδική Αγωγή»

Κοινός άξονας των τριών ειδικεύσεων: εξειδίκευση και προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών, για να αντιμετωπίσουν με επιστημονική επάρκεια και δυναμική αντίληψη τρεις κατηγορίες
μαθητικών πληθυσμών:

α) τους μέσους ή τυπικούς μαθητές, σε όλο το φάσμα των διαφοροποιήσεων και των ιδιαιτεροτήτων τους,
β) τους μαθητές με διακριτές πολιτισμικές διαφορές, οι οποίες
επηρεάζουν τόσο την κοινωνικοποίηση όσο και την μαθησιακή
τους πορεία,
γ) τους μαθητές με διακριτά μαθησιακά και αναπτυξιακά
προβλήματα, που χρειάζονται πιο εξειδικευμένες γνώσεις και
δεξιότητες από πλευράς εκπαιδευτικού.

Γιατί να το επιλέξω;
 Διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής
 Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
 Ευκαιρίες ένταξης σε ερευνητικά προγράμματα ισχυρός ερευνητικός προσανατολισμός

 Ενίσχυση εργασιακής προοπτικής, μέσω της συνεργασίας
με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

 Πρακτική Άσκηση 500 ωρών σε δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς

 Άριστες αξιολογήσεις από διεθνείς αξιολογητές
 Υψηλό επίπεδο σπουδών
 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1217 Τεύχος Β' (10/4/2019),

το ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ συγκαταλέγεται στον πρώτο πίνακα
(χωρίς προϋποθέσεις) των ΠΜΣ με συνάφεια
στο αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής.

Τι πρέπει να προσέξω;
Σε ποιους απευθύνεται:
1. «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»: στους πτυχιούχους Τμημάτων που εκπαιδεύουν Φιλολόγους (ΠΕ 02).
2. «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»: στους πτυχιούχους όλων
των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
3. «Ειδική Αγωγή»: στους πτυχιούχους των Τμημάτων που
καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης, σε ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.

 Η 1η και 3η Ειδίκευση λειτουργεί σε πρωινό ωράριο,
η 2η σε απογευματινό.

 Έναρξη φοίτησης: τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού

έτους (πλην της 3ης Ειδίκευσης, η οποία προκηρύσσεται κάθε δύο χρόνια).

 Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.
 Δίδακτρα: 3.200 Ευρώ για το σύνολο της φοίτησης.
 Διαδικασία επιλογής:

Για τις Ειδικεύσεις 1 και 2: συνεκτίμηση προσόντων
και συνέντευξη.
Για την Ειδίκευση 3: συνεκτίμηση προσόντων,
γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη.

