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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 

Έργου» (ΦΕΚ 5500 τεύχος Β’ 7.12.2018, ΦΕΚ 3133, τεύχος β 6.8.2019), καλεί τους 

ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για: 

 Έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διδασκαλία 

Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»  

 Έως 22 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση»  

(Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός των φοιτητών που θα επιλεγούν ανά ειδίκευση ενδέχεται να 

είναι μικρότερος του ορίου που αναγράφεται, και εξαρτάται από την γενική επίδοση των 

υποψηφίων) 

Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-2023. Η 

παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 800 Ευρώ για 

καθένα από τα 4 εξάμηνα φοίτησης. 

Οι υποψήφιοι λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, πρέπει 

να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε αρχεία pdf (κατά προτίμηση με 

wetransfer) αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ: 

thepae@ppp.uoa.gr  

http://thepae.ppp.uoa.gr/
mailto:thepae@ppp.uoa.gr


1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (βρίσκεται αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://thepae.ppp.uoa.gr/). 

2. Βιογραφικό σημείωμα (σε αρχεία pdf) στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι 

σπουδές, η διδακτική, επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, καθώς και επιστημονική και 

κοινωνική δραστηριότητα (τα δικαιολογητικά από την παρακολούθηση συνεδρίων, 

ημερίδων, προγραμμάτων κλπ. θα πρέπει να επισυνάπτονται στο μέιλ σκαναρισμένα). 

3.  Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή 

επικυρωμένου τίτλου) ή βεβαίωση του Τμήματος για την περάτωση των σπουδών τους 

(όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου).  

4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή 

επικυρωμένου τίτλου). 

5. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή 

επικυρωμένου τίτλου). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/η υποψήφια δεν έχει 

πιστοποιητικό επιπέδου Β2, δεν έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση στο ΠΜΣ. 

6. Δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια (αν υπάρχουν). 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο υποψήφιος/η υποψήφια δηλώνει ότι 

μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ και την προκήρυξη αυτή. 

8. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων) 

9.  Σύντομο κείμενο (έως 200 λέξεις), στο οποίο ο υποψήφιος/η υποψήφια θα εκθέτει τους 

λόγους επιλογής της Ειδίκευσης του συγκεκριμένου ΠΜΣ 

Οι απόφοιτοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να αποστείλουν πιστοποιητικό 

αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 34, παρ.7 

του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 101 παρ. 5 του ν.4547/2018. 

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται: 

Για τις ειδικεύσεις Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 

και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: α) με συνεκτίμηση προσόντων και β) με προφορική 

συνέντευξη, βάσει της ακόλουθης κατανομής:  

α. Βαθμός Πτυχίου: 20% 

β. Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών: 15% 

γ. Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής: 5% 

δ. Επιπλέον προσόντα (πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατοχή δεύτερου 

πτυχίου Α΄ και Β΄ κύκλου σπουδών, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε 

συνέδρια – επιμόρφωση): 20%.  

ε. Συνέντευξη: 40% 



Με βάσει τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των 

φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. 

Καμία αίτηση δεν θα εξετάζεται εάν δεν είναι πλήρης. 

Σε όλα τα αποστελλόμενα αρχεία, οι υποψήφιοι πρέπει να γράφουν στον 

εξωτερικό τίτλο του αρχείου πρώτα το ονοματεπώνυμό τους και μετά το περιεχόμενο του 

αρχείου. 

Π.χ. Παυλίδης Νίκος _ Βιογραφικό σημείωμα 

 

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν: 

Α. Για την Ειδίκευση «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική 

Αξιολόγηση» οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, 

Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλολογίας, 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών των Φιλοσοφικών Σχολών 

της χώρας ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. Η λειτουργία της 

κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη 

απασχόληση, και τα μαθήματα της κατεύθυνσης θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 9:00-

16:00, και, σε ειδικές περιπτώσεις, τα Σάββατα 9:00-15:00. 

Β. Για την Ειδίκευση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» οι πτυχιούχοι όλων των 

Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση 

των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 

15:00-20:00 και, σε ειδικές περιπτώσεις, τα Σάββατα 9:00-15:00. 

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές 

μονάδες (ECTS). Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του 

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του συγκεκριμένου Προγράμματος ορίζεται 

σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, 

ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 

Έργου» εδρεύει στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, (γρ. 547), Φιλοσοφική Σχολή, 

5ος όροφος,  Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια, γραφείο 547 . 

Τα δικαιολογητικά για τις ειδικεύσεις «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων 

και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» και «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»  

θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

thepae@ppp.uoa.gr 

από την 14/4/2022 μέχρι την 9/9/2022. Οι συνεντεύξεις αναμένεται να 

διεξαχθούν μέσα στο δεύτερο ή τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. 



 

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ 

Η Διευθύντρια του Προγράμματος 

 

 

Ευαγγελία Φρυδάκη 

 


