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Ιωάννινα,   1 Ιουνίου 2022 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόκειται να 

δεχθεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες 

της Αγωγής» (Π.Μ.Σ.- Ε.Α.)  για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. Η προσφερόμενη ειδίκευση τού 

Π.Μ.Σ.- Ε.Α. και ο αριθμός των φοιτητών/τριών που θα δεχθεί είναι η παρακάτω: 

 

1. Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και Πρακτικές [ΕΚΘΠ]: Δέκα (10) φοιτητές/τριες 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις 

Επιστήμες της Αγωγής, στην παραπάνω ειδίκευση και η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα. 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Παιδαγωγικών 

Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής, πτυχιούχοι πανεπιστημιακών 

τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και 

πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής 

του Π.Μ.Σ., μπορεί να υποχρεώσει τους/τις υποψηφίους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ τριες να 

εξεταστούν επιπροσθέτως σε συγκεκριμένα μαθήματα, όταν οι βασικές σπουδές τους 

υπαγορεύουν κάτι τέτοιο. 

 

Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση, χωρίς να υποβληθούν σε εξεταστική 

διαδικασία. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους 

από την 1η  έως την 15η Σεπτεμβρίου 2022, ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://pms.ptde.uoi.gr/ 

Στην ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή  (αρχείο pdf) τα 

ακόλουθα: 

1. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχίων 

2. Βιογραφικό Σημείωμα 

3. Πτυχιακή/ές εργασία/ες (αν έχουν εκπονηθεί) 

4. Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν) 

5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τεκμηρίωση ισοτιμίας του με το επίπεδο Γ1 του 

Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. 
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Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι/ες, προκειμένου να εγγραφούν, να 

προσκομίσουν επίσης: 

1. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, απαιτείται 

και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) 

2. Άλλα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (αν υπάρχουν)  

Επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α δεν θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω 

δικαιολογητικά αποκλείεται και τη θέση του/της καταλαμβάνει ο/η πρώτος/η επιλαχών/ούσα 

στη σειρά κατάταξης.  

 

Διαδικασία Επιλογής 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ              ΜΟΡΙΑ 

Γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου          έως 10 

Προφορική και γραπτή εξέταση (οι ειδικεύσεις θα κατανείμουν εσωτερικά τα μόρια)                       έως 40 

Συνέντευξη                έως 10 

Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου                             έως 10 

Πτυχιακή (διπλωματική) εργασία                             έως 10 

Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.                                             4 

Μεταπτυχιακός τίτλος (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Μάστερ)                                                                  4 

Διδακτορικό                                                                                                                                                                         6 

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και έγκριτα πρακτικά συνεδρίων       έως 6 

Μέγιστο Σύνολο Μορίων                                                                                                                                      έως 100 

 

Οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό αντικείμενο της εν λόγω 

ειδίκευσης (για την εξεταστέα ύλη και τη βιβλιογραφία βλ. Παράρτημα). Επίσης, θα υποβληθούν 

σε γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου (ανεξάρτητα από την κατοχή 

τίτλου γλωσσομάθειας). Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο/η υποψήφιος/α να 

συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 60/100 στη γραπτή δοκιμασία κατανόησης αγγλικού 

επιστημονικού κειμένου. 

 

Επιπροσθέτως, θα εξεταστούν σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, 

εκτός αν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (Επιπέδου Γ1 ή και αντίστοιχο με αυτό 

για τις υπόλοιπες γλώσσες σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ.), 

ή είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ξένων χωρών από Τμήματα των οποίων η επίσημη γλώσσα 

διδασκαλίας συμπίπτει με κάποια από τις προαναφερόμενες γλώσσες ή είναι πτυχιούχοι ξένων 

Φιλολογιών ελληνικών Πανεπιστημίων, οπότε και απαλλάσσονται της συγκεκριμένης εξέτασης. Η 

γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα προηγείται και η επιτυχία σε αυτή θεωρείται προαπαιτούμενο 

για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του γνωστικού αντικειμένου που θα 

ακολουθήσει. 

 

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και 

Εξέτασης. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο των υποψηφίων και ύστερα από τον σχετικό  
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έλεγχο, απορρίπτει όσους/ες δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια και καλεί σε γραπτή εξέταση, 

προφορική παρουσίαση και συνέντευξη όσους/ες έχουν προεπιλεγεί. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παρακάτω διαδικασίας θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες 

των γραπτών δοκιμασιών (στην ξένη γλώσσα και το γνωστικό αντικείμενο), οι οποίες θα 

πραγματοποιηθούν το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. 

 

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τη 

Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 2651007454, 2651007455). 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος                                                              Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. 

 

 

Καθηγητής Σπύρος Σούλης             Καθηγήτρια Μαρία Πουρνάρη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΕΚΘΠ) 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Εκπαίδευση: Θεωρία, έρευνα και πράξη 

Λιακοπούλου, Μ. (2020). Βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Από τη θεωρία και 
την έρευνα στην εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg, σς. 23-82. 

• Κοινωνιολογικά  ζητήματα: Σχολείο και κοινωνία  

Νικολάου, Σ.-Μ. (2021). Εκπαιδεύοντας για τη Δημοκρατία. Συμβολές στην Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg, Κεφ. 1ο, 3ο και 4ο. 

• Επιστημολογία: Πρόοδος, ορθολογικότητα, αξίες, σχετικισμός 

Γκίβαλος Α. Μενέλαος (2005). Επιστήμη, γνώση και μέθοδος. Αθήνα: Νήσος, σς. 351-370. 
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