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ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Π.Μ.Σ.
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
σας καλωσορίζω στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της
Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και
πρώτη σχολική ηλικία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. Το Π.Μ.Σ. του
Π.Τ.Ν. στην οκταετή πορεία του έχει διαμορφώσει ένα δυναμικό πλαίσιο
προσφερόμενων δυνατοτήτων μάθησης και έρευνας.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές συγκροτούν τη φυσιογνωμία ενός Τμήματος που
μεθοδικά και δυναμικά διαμορφώνει τα προφίλ της /του σύγχρονης /σύγχρονου
ερευνήτριας /ερευνητή, παιδαγωγού σε ένα περιβάλλον επαγγελματικής,
ακαδημαϊκής και προσωπικής διαμόρφωσης. Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια,
εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα σας επιτρέψουν να
λειτουργήσετε ως επιστήμονες, ερευνητές, παιδαγωγοί, και ενεργοί πολίτες. Το
διδακτικό προσωπικό αποτελείται από εξαιρετικά ακαδημαϊκά μέλη του Π.Τ.Ν.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μέσα από την οργανωμένη και
διεπιστημονική έρευνα αποτελεί σημαντικότατη διάσταση στη μαθησιακή πορεία
των σύγχρονων μεταπτυχιακών φοιτητών που έχει πολλαπλούς στόχους για ένα
καλύτερο μέλλον τόσο για το ανθρωπογενές όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Οι
μεταπτυχιακές φοιτήτριες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μέσα από την ομαδική,
συνεργατική και ερευνητική εκπαιδευτική δραστηριότητα εξειδικεύονται προς την
κατεύθυνση: α) της Διδακτικής των Επιστημών (Διδακτική διαχείριση της τάξης,
εργαλεία ΤΠΕ, σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων και περιβαλλόντων
μάθησης υπό το πρίσμα γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων), β)
του Λόγου, των Τεχνών και της Ετερότητας στην Εκπαίδευση και γ) της Κοινωνικής
και Συναισθηματικής μάθησης.
Σας εύχομαι καλή φοίτηση και σας προσκαλώ με πάθος να ανακαλύψετε τα
μονοπάτια εκείνα που όταν θα τα διασχίσετε θα ενισχύσετε τη δυναμική σας, ώστε
να ανταποκριθείτε με επιτυχία στο απαιτητικό σύγχρονο έργο του ερευνητή
επιστήμονα εκπαιδευτικού των Επιστημών της Αγωγής.
Ο Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας, Αναπληρωτής καθηγητής Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και
της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική
ηλικία» αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο γνωστικό
αντικείμενο.
Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2014 και επανιδρύθηκε το 2018 με στόχο να
ανταποκριθεί στον διεθνή ανταγωνισμό και να συμπορευτεί με τις ραγδαίες
εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Το ΠΜΣ δέχεται έναν περιορισμένο αριθμό φοιτητών και φοιτητριών κάθε δύο έτη.
Η ιδανική αναλογία καθηγητών : εκπαιδευομένων επιτρέπει την βέλτιστη μάθηση
αλλά και τη διεξαγωγή μαθημάτων με εργαστηριακά πειράματα συντελώντας στην
βιωματική μάθηση.
Σημαντικά στοιχεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ότι:
•

Καλύπτει ενδελεχώς όλες τις νέες επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο των
Επιστημών

της

Εκπαίδευσης

και

της

Αγωγής

με

διεπιστημονικές

προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Συγκεκριμένα
καλύπτει: α) τη Διδακτική των Επιστημών: Διδακτική διαχείριση της τάξης,
εργαλεία

ΤΠΕ,

περιβαλλόντων

σχεδιασμός
μάθησης

και
υπό

αξιολόγηση
το

προγραμμάτων

πρίσμα

γνωστικών

και
και

κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων, β) το Λόγο, τις Τέχνες και την
Ετερότητα στην Εκπαίδευση, καθώς επίσης και την γ) Κοινωνική και
Συναισθηματική Μάθηση
•

Διδάσκουν καθηγητές/τριες διεθνούς φήμης για το ερευνητικό τους έργο

•

Παρέχεται δωρεάν

•

Διεξάγεται σε απογευματινές ώρες ώστε να διευκολύνονται στην
παρακολούθηση οι εργαζόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες

•

Ένα σημαντικό τμήμα των μαθημάτων είναι βιωματικά εργαστήρια

•

Η παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιείται σε 2 ακαδημαϊκά
εξάμηνα

•

Η έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης διατριβής μπορεί να πραγματοποιηθεί
από το 3ο εξάμηνο και να ολοκληρωθεί στο 4ο εξάμηνο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες
της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική
και πρώτη σχολική ηλικία» αποσκοπούν:
•

στην προαγωγή της γνώσης

•

στην ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών

•

στην

ικανοποίηση

των

εκπαιδευτικών,

ερευνητικών,

κοινωνικών,

πολιτισμικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας
•

στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν σε
θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων,
ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών
αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών

•

στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών
εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της
εκπαίδευσης και της αγωγής που θεραπεύει το Τμήμα, και

•

στο να αποτελέσουν προ-στάδιο δημιουργίας νέων επιστημόνων στα
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Οι φοιτητές/τριες με τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου θα είναι ικανοί:
•

Να προσφέρουν εξειδικευμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο έργο στο
χώρο των Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής με εφαρμογές στην α)
Διδακτική των Επιστημών: Διδακτική διαχείριση της τάξης, εργαλεία ΤΠΕ,
σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων και περιβαλλόντων μάθησης
υπό το πρίσμα γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων, β) τον

Λόγο, τις Τέχνες και την Ετερότητα στην Εκπαίδευση, καθώς επίσης και την γ)
Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση.
•

Να εφαρμόσουν προγράμματα άσκησης με βάση τις νέες τάσεις των
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

•

Να κατανοήσουν σε βάθος και να εκτιμήσουν την ποιότητα μιας
επιστημονικής έρευνας στο χώρο των Επιστημών της Εκπαίδευσης και της
Αγωγής αλλά και των Διεπιστημονικών προσεγγίσεων αυτών στην
προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

•

Να σχεδιάσουν προγράμματα και να αξιολογούν στο χώρο των Επιστημών
της Εκπαίδευσης και της Αγωγής αλλά και των Διεπιστημονικών
προσεγγίσεων αυτών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το ΠΜΣ απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες ενδιαφερομένων:
1. σε πτυχιούχους όλων των A.E.I. και πρώην T.E.I. της χώρας,
2. σε πτυχιούχους πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).,
3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να
εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος ανά Π.Μ.Σ., που
οργανώνεται στο Τμήμα, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και
το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος (master) ή αντίστοιχων ισότιμων τίτλων της
αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού διπλώματος της ημεδαπής μπορούν να συνεχίσουν τις
σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της
Αγωγής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται στα τέσσερα

(4) εξάμηνα, κοινά για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, στα οποία
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας .

Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, κλπ. είναι
υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (δικαιολογούνται 2 απουσίες
ανεξάρτητα από αιτία).
Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης ενός
μαθήματος μέχρι δύο φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας και τη δεύτερη φορά, είναι
υποχρεωμένος να ξανά παρακολουθήσει το μάθημα.
Απώλεια μαθήματος για δεύτερη φορά, συνεπάγεται έξοδο από το πρόγραμμα.
Απώλεια μαθήματος θεωρείται:
•

Βαθμολογία μικρότερη του έξι (6) σε 10-βάθμια κλίμακα.

•

Αποτυχία σε δύο συνεχόμενες προγραμματισμένες εξετάσεις.

•

Απουσίες περισσότερες από το προβλεπόμενο όριο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος φοιτούν στο ΠΜΣ μέχρι σαράντα πέντε (45)
μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Η επιλογή γίνεται με βάση τα μόρια που
συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος από τα κριτήρια εισαγωγής. Επιπλέον, ο μέγιστος
αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα είναι 2,2. Ο μέγιστος
αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι 1.400 ενεργοί και λιμνάζοντες. Τα
μέλη Δ.Ε.Π. είναι είκοσι (20) και σε συνάρτηση με τις άλλες κατηγορίες διδασκόντων
που προβλέπει ο νόμος διασφαλίζεται η ποιότητα όλων των κύκλων σπουδών
(άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017). Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σε
ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος προκηρύσσει θέσεις με
ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή
πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής,
κατηγορίες πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια
επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης
Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να προχωρήσει η διαδικασία της μοριοποίησης
των προσόντων του κάθε υποψηφίου πρέπει να πληρούνται βασικές προϋποθέσεις:
Α) Προαπαιτούμενα:
1. Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο
που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της
ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό
του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.
3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών
Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της
αλλοδαπής γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό
δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
αλλοδαπής, δ) Με

Απολυτήριο

τίτλο

ισότιμο

των

ελληνικών σχολείων

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική
φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας
ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν
επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του
οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
Β) Μοριοδοτούμενα:
1. Γραπτή εξέταση
2. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος
3. Επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία
4. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ
5. Μεταπτυχιακός τίτλος (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Μάστερ)
6. Διδακτορικό
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (κατά
προτεραιότητα στην αγγλική) και πρακτικά συνεδρίων (κατά προτεραιότητα
διεθνών).
8. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή.

Γ) Συνεκτιμώμενα:
1. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το
Π.Μ.Σ.
2. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας.
3. Συστατικές επιστολές4.
4. Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος όπως: Επαγγελματική Εμπειρία (διάρκεια και είδος) και άλλη Ερευνητική
Εμπειρία.
Κάθε υποψήφιος που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και
κατατάσσεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από επιμέρους κριτήρια. Κάθε
κριτήριο έχει διαφορετική αξιολογική βαρύτητα. Ο τρόπος αξιολόγησης
(μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης
του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.. Η επιλογή των μεταπτυχιακών
φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Γραπτή εξέταση κατανόησης
ξενόγλωσσου κειμένου (εάν δεν
πιστοποιείται επάρκεια με σχετικό
τίτλο σπουδών)
1. Γραπτή εξέταση
2. Συνέντευξη
3. Γενικός βαθμός πτυχίου
(από 5,00 – 6,49 «καλώς»: 1 μόριο
από 6,50 – 8,49 «λίαν καλώς»: 3 μόρια
από 8,50 – 10,00 «άριστα»: 5 μόρια)
4. Πτυχιακή (διπλωματική) εργασία
5. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ
6. Μεταπτυχιακός τίτλος
(Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης,
Μάστερ)
7. Διδακτορικό
8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (κατά
προτεραιότητα στην αγγλική) και
πρακτικά συνεδρίων (κατά
προτεραιότητα διεθνών)
Μέγιστο Σύνολο Μορίων

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΟΡΙΩΝ
Προαπαιτούμενο
50 (μέγιστο)
10 (μέγιστο)
10 (μέγιστο)
10
4
4
6

6 (μέγιστο)

100

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων διδάσκονται έντεκα (11) μαθήματα
και το 4ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβής.
Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου διδάσκονται πέντε (5) μαθήματα, συγκεκριμένα
τρία (3) γνωστικά αντικείμενα εξειδίκευσης και δύο (2) γνωστικά αντικείμενα με
έμφαση στην έρευνα.
Κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου διδάσκονται τέσσερα (4) μαθήματα,
συγκεκριμένα δύο (2) γνωστικά αντικείμενα εξειδίκευσης ένα (1) γνωστικό
αντικείμενο με έμφαση στην έρευνα και εξειδίκευσης ένα (1) γνωστικό αντικείμενο
με έμφαση στο σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικού έργου.
Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου διδάσκονται δύο (2) μαθήματα, συγκεκριμένα
ένα (1) γνωστικό αντικείμενο στο σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικού έργου και
ένα (1) γνωστικό αντικείμενο στο σχέδιο έρευνας.

Ο κατάλογος των προσφερόμενων μαθημάτων εξειδίκευσης ορίζεται και μπορεί να
διαφέρει για κάθε ακαδημαϊκό έτος και ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών
ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση του Τμήματος. Παράλληλα,
προωθούνται οι συνέργειες μεταξύ μαθημάτων εντός της κατεύθυνσης καθώς
επίσης και συνέργειες μεταξύ των κατευθύνσεων.

Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων όπως και η διάρκεια των εξεταστικών
περιόδων εναρμονίζονται με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος.
Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να διεξαχθεί με μέσα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης αλλά δεν πρέπει να ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).
Οι τρόποι και τα μέσα διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας αξιοποιούν την
υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος.
Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις,
εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω.
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών
φοιτητών ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:
Άριστα (8,5 έως 10)
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου)
Καλώς (5 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροι του.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στο τέταρτο
εξάμηνο σπουδών. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής εφόσον έχει συμπληρώσει κατ’
ελάχιστο 90 ECTS υποβάλλει αίτηση για εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (Νοέμβριο-χειμερινό εξάμηνο και Απρίλιο-εαρινό εξάμηνο). Η αίτηση
περιλαμβάνει τη δήλωση του θέματος, και την πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή

για ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ως Επιβλέπων Καθηγητής
αναλαμβάνει το κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.
Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ. 4 του ν.
4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην
οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της
προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί
Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας
είναι ο επιβλέπων/ουσα. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να
έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του
Π.Μ.Σ.
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος. Κατόπιν της έγκρισης της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο
διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται
αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (παραίτηση, απώλεια, αδυναμία
επίβλεψης), είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος.
Η διαδικασία εκπόνησης της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ)
αποτελείται από τα στάδια:
Δημόσια παρουσίαση της πρότασης της ΜΔΕ που αφορά τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση και το πειραματικό πρωτόκολλο (2ο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου ή
Μαΐου).
Κατάθεση της γραπτής πρότασης της ΜΔΕ στη γραμματεία του ΠΜΣ ένα (1) μήνα
μετά τη δημόσια παρουσίασή της. Μη κατάθεση της πρότασης στο καθορισμένο
χρονικό διάστημα, ακυρώνει τη δημόσια παρουσίαση και η διαδικασία
της επαναλαμβάνεται στο επόμενο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό). Η πρόταση
πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από την τριμελή επιτροπή.
Υποστήριξη της ΜΔΕ (1ο δεκαπενθήμερο Ιουνίου ή Νοεμβρίου ή Φεβρουαρίου). Η
υποστήριξη μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 6ου μήνα, από την
ημερομηνία παρουσίασης της πρότασης της ΜΔΕ (ελάχιστος χρόνος εκπόνησης

της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας) και μόνο εάν ο υποψήφιος καταθέσει
τη ΜΔΕ γραπτώς σε όλα τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, τουλάχιστον δεκαπέντε
ημέρες πριν την υποστήριξή της. Υποβολή αίτησης για την υποστήριξή της ΜΔΕ
δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία υποστήριξης. Στο τέλος της
υποστήριξης της ΜΔΕ συμπληρώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης από την τριμελή
επιτροπή και παραμένει στον επιβλέποντα καθηγητή.
Κατάθεση στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Πρακτικού Αξιολόγησης, μαζί με
δύο (2) αντίτυπα της ΜΔΕ και τη βεβαίωση κατάθεσης της ΜΕ σε ηλεκτρονική
μορφή στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης (ΠΕ8) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η έκταση, η γραμματοσειρά, ο τρόπος συγγραφής, ο αριθμός αντιτύπων της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που θα κατατεθεί και οτιδήποτε άλλο
σχετικό με τη δομή της καθώς και χρονοδιάγραμμα διορθώσεων της ορίζονται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των θεματικών των διπλωματικών εργασιών μετά
από απόφαση της Σ.Ε.
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από
τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των
μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού
ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:
Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το
άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων
που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.
βαθμός Μ.Δ.Ε. = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος χ αντίστοιχα ECTS
κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας χ ECTS) (σύνολο
ECTS)
Οι ακριβείς ημερομηνίες της παρουσίασης της πρότασης και της
υποστήριξης της ΜΔΕ θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Κατάθεση
της πρόσκλησης για τη δημόσια παρουσίαση της πρότασης και της υποστήριξης της
ΜΔΕ στη Γραμματεία του ΠΜΣ και ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του
ΠΜΣ τουλάχιστο μία (1) εβδομάδα νωρίτερα. Η πρόσκληση πρέπει να είναι

υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή. Η απονομή του Μεταπτυχιακού
Τίτλου γίνεται μετά την επικύρωση του Πρακτικού της Τριμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής για την κρίση της ΜΕ από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι διαλέξεις του ΠΜΣ γίνονται στα Διδακτήρια – αίθουσες διδασκαλίας του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών στο κτήριο της Σχολής Επιστημών Αγωγής
και σε ειδικά εργαστήρια ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται.
Για την εκπαίδευση των φοιτητών του ΠΜΣ, το Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
διαθέτει εννέα (9) θεσμοθετημένα Εργαστήρια, ήτοι:
1. Εργαστήριο Παιδαγωγικής και διδακτικής Μεθοδολογίας
2. Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και Εκπαίδευσης για την
Αειφορία
3. Εργαστήριο Ψυχολογίας
4. Εργαστήριο Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής
5. Εργαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπροσωπικών Σχέσεων
6. Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων , Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
και Εκπαίδευσης
7. Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση
8. Εργαστήριο

Διαπολιτισμικής

Εκπαίδευσης

και

Διαφοροποιημένης

Παιδαγωγικής
9. Εργαστήριο Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών

όλα ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της έρευνας.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην Κεντρική
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με επίσημη ονομασία «Βιβλιοθήκη και
Κέντρο Πληροφόρησης Π.Ι.», στεγάζεται σε ιδιαίτερο κτήριο στο κέντρο της
Πανεπιστημιούπολης, το οποίο αποτελείται από έξι ορόφους με διαθέσιμη
επιφάνεια και συλλογές που την καθιστούν μία από τις μεγαλύτερες Ακαδημαϊκές
Βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει ανοιχτά αναγνωστήρια 600
θέσεων, συλλογές με 400.000 βιβλία και 150.000 τόμους επιστημονικών περιοδικών
και εφημερίδων, ψηφιακή συλλογή, ειδικές συλλογές παλαιών εκδόσεων, συλλογή
βιβλίων σε γραφή Braille, ειδικό εξοπλισμό για τη χρήση του από αναγνώστες με
προβλήματα όρασης, ατομικά αναγνωστήρια, αμφιθέατρο 140 θέσεων, αίθουσα
Σεμιναρίων, κ.ά.. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου
(Internet) για την απόκτηση on-line ηλεκτρονικών πληροφοριών είτε μέσα από το
διαδίκτυο της Νησίδας Η/Υ του Τμήματος, είτε μέσα από τις τράπεζες πληροφοριών
της Πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκών άλλων Τμημάτων.
Διευκολύνσεις και παροχές
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής με την έναρξη του προγράμματος αποκτά τα εξής
δικαιώματα:
•

Δικαιούται φοιτητική ταυτότητα,

•

Έχει δικαίωμα δανεισμού από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος,

•

Έχει πρόσβαση στη νησίδα των Η/Υ του Τμήματος και

•

Έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet), (προσωπικό κωδικό για τη χρήση email και πρόσβαση σε διεθνείς τράπεζες πληροφοριών).

