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Αθόνα 6/4/2021

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΥΟΙΣΗΣΨΝ/ΥΟΙΣΗΣΡΙΨΝ
ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2021-2022
Σο Παιδαγωγικό Σμόμα Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ του Εθνικού και Καποδιςτριακού
Πανεπιςτημύου Αθηνών, ςτο πλαύςιο τησ λειτουργύασ του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών με
τύτλο: «Θεωρύα, Πρϊξη και Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικού Έργου» (ΥΕΚ 5500 τεύχοσ Β΄7.12.2018,
ΥΕΚ 3133, τεύχοσ Β΄6.8.2019), καλεύ τουσ ενδιαφερομϋνουσ να καταθϋςουν αύτηςη για:
 Έωσ 18 θϋςεισ μεταπτυχιακών ςπουδαςτών για την Ειδύκευςη «Διδαςκαλύα Ανθρωπιςτικών
Αντικειμϋνων και ΕκπαιδευτικόΑξιολόγηςη»
 Έωσ 17 θϋςεισ μεταπτυχιακών ςπουδαςτών για την Ειδύκευςη «Διαπολιτιςμικό Εκπαύδευςη»
 Έωσ 18 θϋςεισ μεταπτυχιακών ςπουδαςτών για την Ειδύκευςη «Ειδικό Αγωγό»
(Διευκρινύζεται ότι ο αριθμόσ των φοιτητών που θα επιλεγούν ανϊ ειδύκευςη ενδϋχεταινα εύναι
μικρότεροσ του ορύου που αναγρϊφεται, και εξαρτϊται από την γενικό επύδοςη των υποψηφύων)
Η φούτηςη θα ξεκινόςει ςτο χειμερινό εξϊμηνο του ακαδ. ϋτουσ 2021-2022. Η παρακολούθηςη
του Προγρϊμματοσ προώποθϋτει την καταβολό διδϊκτρων 800 Ευρώ για καθϋνα από τα 4 εξϊμηνα
φούτηςησ.
Οι υποψόφιοι, λόγω των ϋκτακτων ςυνθηκών που δημιούργηςε η πανδημύα, πρϋπει να
αποςτεύλουν τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ ςε αρχεύα pdf (κατϊ προτύμηςη με wetransfer)
αποκλειςτικϊ ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη του ΠΜ ΘΕΠΑΕΕΕ:

thepae@ppp.uoa.gr
1. Αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα επιλογόσ (βρύςκεται αναρτημϋνη ςτην ιςτοςελύδα του ΠΜ
http://thepae.ppp.uoa.gr/).
2. Βιογραφικό ςημεύωμα (ςε αρχεύο pdf) ςτο οπούο να αναφϋρονται αναλυτικϊ οι ςπουδϋσ, η
διδακτικό, επαγγελματικό και ερευνητικό εμπειρύα, καθώσ και η επιςτημονικό και η κοινωνικό
δραςτηριότητα (τα δικαιολογητικϊ από την παρακολούθηςη ςυνεδρύων, ημερύδων, προγραμμϊτων
κλπ. θα πρϋπει να επιςυνϊπτονται ςτο mail ςκαναριςμϋνα).
3. Αντύγραφο πτυχύου ό πτυχύων (ευκρινϋσ φωτοαντύγραφο πρωτότυπου ό επικυρωμϋνου
τύτλου) ό βεβαύωςη του Σμόματοσ για την περϊτωςη των ςπουδών τουσ (όπου θα αναγρϊφεται ο
βαθμόσ πτυχύου).
4. Πιςτοποιητικό
επικυρωμϋνου τύτλου).

Αναλυτικόσ

Βαθμολογύασ

(ευκρινϋσ φωτοαντύγραφο πρωτότυπου ό

5. Πιςτοποιητικό κατοχόσ ξϋνησ γλώςςασ Β2 και πλϋον (ευκρινϋσ φωτοαντύγραφο πρωτότυπου ό
επικυρωμϋνου τύτλου). ε περύπτωςη που ο υποψόφιοσ/η υποψόφια δεν ϋχει ούτε πιςτοποιητικό
επιπϋδου Β2, δεν ϋχει δικαύωμα να υποβϊλει αύτηςη ςτο ΠΜ.
6. Δημοςιεύςεισ, ανακοινώςεισ ςε ςυνϋδρια (αν υπϊρχουν).
7. Τπεύθυνη δόλωςη του ν.1599/1986, ςτην οπούα ο υποψόφιοσ/η υποψόφια δηλώνει ότι μπορεύ
να ανταποκριθεύ πλόρωσ ςτισ απαιτόςεισ τησ υποχρεωτικόσ φούτηςησ ςύμφωνα με τον Κανονιςμό
πουδών του ΠΜ και την προκόρυξη αυτό.
8. Αςτυνομικό Σαυτότητα (δύοόψεων).
9. ύντομο κεύμενο (ϋωσ 200 λϋξεισ), ςτο οπούο ο υποψόφιοσ/η υποψόφια θα εκθϋτει τουσ λόγουσ
επιλογόσ τησ Ειδύκευςησ του ςυγκεκριμϋνουΠΜ.
Οι απόφοιτοι από ιδρύματα τησ αλλοδαπόσ πρϋπει να αποςτεύλουν πιςτοποιητικό αντιςτοιχύασ
και ιςοτιμύασ του πτυχύου τουσ από τον ΔΟΑΣΑΠ, ςύμφωνα με το ϊρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017,
όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το ϊρθρο 101 παρ. 5 του ν. 4547/2018.
Η επιλογό των ειςακτϋων πραγματοποιεύται:
Για τισ ειδικεύςεισ: Διδαςκαλύα Ανθρωπιςτικών Αντικειμϋνων και Εκπαιδευτικό Αξιολόγηςη και
Διαπολιτιςμικό Εκπαύδευςη: α/ με ςυνεκτύμηςη προςόντων και β/ με προφορικό ςυνϋντευξη, βϊςει τησ
ακόλουθησ κατανομόσ: -Βαθμόσ Πτυχύου: 20%. -Βαθμολογύα γνωςτικών αντικειμϋνων ειδύκευςησ
ςτον προπτυχιακό κύκλο ςπουδών: 15%. - Πιςτοποιημϋνη γνώςη ξϋνων γλωςςών πϋραν τησ
υποχρεωτικόσ: 5%. -Επιπλϋον προςόντα (κατοχό δεύτερου πτυχύου Α' ό Β' κύκλου ςπουδών,
ςυγγραφικό και ερευνητικό ϋργο, ςυμμετοχό ςε ςυνϋδρια, επιμόρφωςη): 20% -υνϋντευξη:40%.
Για την ειδύκευςη Ειδικό Αγωγό: α/ με γραπτϋσ εξετϊςεισ, β/ με ςυνεκτύμηςη προςόντων και γ/ με
προφορικό ςυνϋντευξη, βϊςει τησ ακόλουθησ κατανομόσ: -Απόδοςη ςτισ ειςαγωγικϋσ εξετϊςεισ για το
ΠΜ
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ειδύκευςησ ςτον προπτυχιακό κύκλο ςπουδών: 5%. –Επιπλϋον προςόντα (πιςτοποιημϋνη γνώςη
ξϋνων γλωςςών, πιςτοποιημϋνη γνώςη ηλεκτρονικών υπολογιςτών, κατοχό δεύτερου πτυχύου Α' ό Β'
κύκλου ςπουδών, ςυγγραφικό και ερευνητικό ϋργο, ςυμμετοχό ςε ςυνϋδρια, επιμόρφωςη): 15%. υνϋντευξη: 20%.
Με βϊςη τα ςυνολικϊ κριτόρια, η Ε καταρτύζει τον πύνακα αξιολόγηςησ των φοιτητών και τον
καταθϋτει προσ ϋγκριςη ςτη υνϋλευςη.

Καμύα αύτηςη δεν θα εξετϊζεται εϊν δεν εύναι πλόρησ.
ε όλα τα αποςτελλόμενα αρχεύα, οι υποψόφιοι πρϋπεινα γρϊφουν ςτον εξωτερικό τύτλο του
αρχεύου πρώτα το ονοματεπώνυμό τουσ και μετϊ το περιεχόμενο του αρχεύου.
Π.χ.: ΠαυλύδησΝύκοσ _Βιογραφικό ςημεύωμα
Δικαύωμα να υποβϊλουν αύτηςηϋχουν:
Α. Για την Ειδύκευςη «Διδαςκαλύα Ανθρωπιςτικών Αντικειμϋνων και Εκπαιδευτικό Αξιολόγηςη» οι
πτυχιούχοι των Σμημϊτων Υιλοςοφύασ, Παιδαγωγικόσ και Χυχολογύασ, Υιλοςοφύασ-Παιδαγωγικόσ,
Υιλολογύασ, Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ, Υιλοςοφύασ και Κοινωνικών πουδών των Υιλοςοφικών
χολών τησ χώρασ ό ιςότιμων και αντύςτοιχων Σμημϊτων τησ αλλοδαπόσ. Η λειτουργύα τησ
ειδύκευςησ αυτόσ απαιτεύ υποχρεωτικό παρακολούθηςη των μαθημϊτων και πλόρη απαςχόληςη, και
τα μαθόματα τησ ειδύκευςησ θα διεξϊγονται μεταξύ των ωρών 9.00-16.00, και, ςε ειδικϋσ περιπτώςεισ,
τα ϊββατα9.00-15.00.
Β. Για την Ειδύκευςη «Διαπολιτιςμικό Εκπαύδευςη» οι πτυχιούχοι όλων των Σμημϊτων που
καταρτύζουν εκπαιδευτικούσ για την Πρωτοβϊθμια και Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη. Η λειτουργύα τησ
ειδύκευςησ αυτόσ απαιτεύ υποχρεωτικό παρακολούθηςη των μαθημϊτων και πλόρη απαςχόληςη, και
τα μαθόματα θα διεξϊγονται μεταξύ των ωρών 14.30-19.00 και, ςε ειδικϋσ περιπτώςεισ, τα ϊββατα

9.00-15.00.
Γ. Για την Ειδύκευςη «Ειδικό Αγωγό» οι πτυχιούχοι όλων των Σμημϊτων που καταρτύζουν
εκπαιδευτικούσ για την Πρωτοβϊθμια και Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη (ειδικϊ για τουσ πτυχιούχουσ
Σμημϊτων τα οπούα καταρτύζουν εκπαιδευτικούσ για τη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη, αλλϊ δεν
ανόκουν ςτισ καθηγητικϋσ ςχολϋσ, απαιτεύται πιςτοποιητικό που να τουσ χορηγεύ παιδαγωγικό
επϊρκεια (πτυχύο ΑΠΑΙΣΕ ό Παιδαγωγικού Σμόματοσ). Επύςησ, ςτο μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα
μπορούν να ςυμμετϊςχουν ψυχολόγοι, λογοθεραπευτϋσ και εργοθεραπευτϋσ. Η λειτουργύα τησ
ειδύκευςησ αυτόσ απαιτεύ υποχρεωτικό παρακολούθηςη των μαθημϊτων και πλόρη απαςχόληςη, και
τα μαθόματα τησ κατεύθυνςησ θα διεξϊγονται καθημερινϊ μεταξύ των ωρών 9.00-16.30.
Για την απόκτηςη του ΔΜ απαιτούνται ςυνολικϊ εκατόν εύκοςι (120) πιςτωτικϋσ μονϊδεσ
(ECTS). Η χρονικό διϊρκεια για τισ ςπουδϋσ που οδηγούν ςτην απονομό του Διπλώματοσ
Μεταπτυχιακών πουδών (ΔΜ) του ςυγκεκριμϋνου Προγρϊμματοσ ορύζεται ςε τϋςςερα (4) εξϊμηνα.
Ο ανώτατοσ επιτρεπόμενοσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ των ςπουδών, ορύζεται ςτα ϋξι (6) ακαδημαώκϊ
εξϊμηνα.
Η Γραμματεύα του Π.Μ.. «Θεωρύα, Πρϊξη και Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικού Έργου» εδρεύει ςτο
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Σα δικαιολογητικϊ θα αποςτϋλλονται ηλεκτρονικϊ αποκλειςτικϊ ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη:
thepae@ppp.uoa.gr:
Για τισ ειδικεύςεισ: Διδαςκαλύα Ανθρωπιςτικών Αντικειμϋνων και Εκπαιδευτικό Αξιολόγηςη
και Διαπολιτιςμικό Εκπαύδευςη: από την Σετϊρτη 14/4/2021 ϋωσ και την Σρύτη 31.8.2021. Οι
ςυνεντεύξεισ αναμϋνεται να διεξαχθούν μϋςα ςτο πρώτο δεκαπενθόμερο του επτεμβρύου.
Για την ειδύκευςη Ειδικό Αγωγό: από την Σετϊρτη 14/4/2021 ϋωσ και την Παραςκευό
25.6.2021. Οι γραπτϋσ εξετϊςεισ αναμϋνεται να διεξαχθούν μϋςα ςτο πρώτο δεκαόμερο του Ιουλύου,
και οι ςυνεντεύξεισ μϋςα ςτο πρώτο δεκαπενθόμερο του επτεμβρύου.

Εκ μϋρουσ τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ του ΠΜ
Η Διευθύντρια του Προγρϊμματοσ

Ευαγγελύα Υρυδϊκη
Καθηγότρια Παιδαγωγικόσ

Θεματικό εξϋταςησ και ενδεικτικό βιβλιογραφύα για τισ εξετϊςεισ ςτην Ειδύκευςη «Ειδικό Αγωγό»
Θεματικό εξϋταςησ
 Αξιολόγηςη και διϊγνωςη Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών
 Κύρια χαρακτηριςτικϊ και βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ εφαρμοςμϋνησ ανϊλυςησ τησ ςυμπεριφορϊσ
 Βαςικϋσ διδακτικϋσ και θεραπευτικϋσ μϋθοδοι και τεχνικϋσ τησ ανϊλυςησ τησ ςυμπεριφορϊσ
 Μϋθοδοι εκπαύδευςησ και θεραπεύασ παιδιών με Διαταραχό Αυτιςτικού Υϊςματοσ και ϊλλων
Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών
 Ειδικϋσ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ: εύδη και τρόποι αντιμετώπιςησ
 Διϊγνωςη των ειδικών μαθηςιακών δυςκολιών
 Φαρακτηριςτικϊ και εκπαύδευςη ατόμων με ςοβαρϊ προβλόματα όραςησ
 Φαρακτηριςτικϊ και εκπαύδευςη ατόμων με προβλόματα ακοόσ
 Οριςμόσ και κριτόρια μϋτρηςησ τησ νοημοςύνησ
 Αξιολόγηςη, Διϊγνωςη και μϋθοδοι διδαςκαλύασ ατόμων με νοητικό υςτϋρηςη
 Μϋθοδοι ϋνταξησ ατόμων με αναπηρύα
 Η οικογϋνεια των παιδιών με Διαταραχό Αυτιςτικού Υϊςματοσ
 Η οικογϋνεια των παιδιών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ
 Προβλόματα λόγου και ομιλύασ: χαρακτηριςτικϊ και αντιμετώπιςη
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