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Εσωτερικός Κανονισμός  Λειτουργίας  
του Διατμηματικού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.)   
«Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών» 

που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  
 
των Τμημάτων: 
1. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, 
2. Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και 
3. Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
 
 

Άρθρο 1 
Κατανομή των θέσεων Μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) 

 
Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ανά έτος που προβλέπεται στο 

άρθρο 7 της εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης  61318 / Β7 (ΦΕΚ 1156/30.07.2004 τ. 
Δεύτερο και ΦΕΚ 1319/30.08.2004 τ. Δεύτερο / Διορθώσεις Σφαλμάτων), είναι κατ’ 
ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) και κατανέμεται κατά το δυνατόν ισότιμα στις δύο 
παρακάτω κατευθύνσεις ειδίκευσης: 
- Κατεύθυνση Α΄ «Κοινωνική και Πολιτισμική Εκπαίδευση». 
- Κατεύθυνση Β΄ «Ενισχυτική Προσχολική Εκπαίδευση». 

 
 

Άρθρο 2 
Προκήρυξη των θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) 

 
Η Προκήρυξη των θέσεων Μ.Φ. για το Μ.Δ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Κοινωνικο-

πολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών» δημοσιεύεται στον ημερήσιο 
τύπο και σε άλλα έντυπα  έως τον μήνα Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

 
 

Άρθρο 3 
Κριτήρια επιλογής των Μ.Φ. 

  
 Στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης:  
- Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης και 

Ειδικής Αγωγής, Επιστημών της Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλικίας, Τμημάτων 
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή αντίστοιχων ομοταγών Τμημάτων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ειδικότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ.  
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- Πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου  Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρο 5, παρ. 12γ του Ν. 2916/01 ή αντίστοιχων ομοταγών 
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

 
 Οι υποψήφιοι Μ.Φ. υποβάλλουν έως την ορισμένη, από την Ειδική 
Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), ημερομηνία κατάθεσης τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
- Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στην οποία προσδιορίζεται για ποια 
από τις δύο κατευθύνσεις ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. 
- Βιογραφικό Σημείωμα για την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου. 
- Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών από την οποία να προκύπτει βαθμός 
πτυχίου η διπλώματος όχι μικρότερος του έξι και μισό (6,5).  
- Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου /–ων ή Διπλώματος /-ων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής 
ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με τις 
αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 
- Επικυρωμένο Πιστοποιητικό άρτιας γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας 
(Αγγλικής ή Γαλλικής) ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. 
- Αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών. 
- Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. 

 
Οι υποψηφιότητες εξετάζονται καταρχήν από την Τριμελή Εξεταστική 

Επιτροπή ως προς το αν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζει η εγκριτική Υ. 
Α. για τις κατηγορίες πτυχιούχων (άρθρ. 4) και ο τελικός αριθμός υποψηφίων 
υποβάλλεται προς έγκριση στην Ε.Δ.Ε. 

 
Οι υποψήφιοι προκειμένου να εισαχθούν στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. υποβάλλονται σε 

γραπτές εξετάσεις και προσωπική συνέντευξη που διενεργούνται τους μήνες Ιούνιο 
και Ιούλιο κάθε ακαδημαϊκού έτους.  
Α) Στις γραπτές εξετάσεις διαγωνίζονται σε δύο μαθήματα:  
- Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας, και  
- Ψυχολογία της προσχολικής ηλικίας – Διαδικασίες μάθησης. 
 Επιπλέον υποβάλλονται σε εξετάσεις:  
- στη ξένη γλώσσα (οι ημεδαποί) ή στην ελληνική (αλλοδαποί) όσοι από τους 
υποψήφιους δεν διαθέτουν το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Για την Αγγλική 
γλώσσα: TOEFL 500 ή Proficiency , για τη Γαλλική Diplôme d’ Etudes Supérieures ή 
Sorbone II ή DALF. 
 
 

΄ Άρθρο 4 
Τρόπος επιλογής των Μ.Φ. 

 
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων στα παραπάνω μαθήματα ορίζονται από 

την Ε.Δ.Ε.  ως εξεταστές, δύο μέλη ΔΕΠ που έχουν συνάφεια με τα παραπάνω 
γνωστικά αντικείμενα.  
Η βαθμολογία των γραπτών γίνεται σε κλίμακα 0-10.  

 
Β) Στις προφορικές εξετάσεις προσέρχονται καταρχάς όσοι από τους 

υποψηφίους συγκεντρώσουν τουλάχιστον τη βάση στις γραπτές εξετάσεις κάθε 
εισαγωγικού μαθήματος. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που έχουν τη 
βάση και στα δύο μαθήματα των εισαγωγικών εξετάσεων είναι περιορισμένος, η 
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Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή έχει την ευχέρεια να καλέσει στις προφορικές 
εξετάσεις και υποψηφίους που έχουν πετύχει τη βάση σε ένα τουλάχιστον από τα 
εξεταζόμενα μαθήματα.  
 Οι προφορικές εξετάσεις διενεργούνται με τον τύπο της προσωπικής 
συνέντευξης από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Ο τόπος και ο χρόνος της 
συνέντευξης γνωστοποιείται στους υποψηφίους Μ.Φ.  με σχετική ανακοίνωση της 
γραμματείας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. η οποία και αναρτάται στον σχετικό πίνακα 
ανακοινώσεων.  

Η βαθμολογία των προφορικών εξετάσεων γίνεται με βάση την κλίμακα 
Α,Β,Γ.   

Η τελική επιλογή των υποψηφίων από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή 
γίνεται με συνεκτίμηση: 
- των τυπικών προσόντων, 
- των στοιχείων που προκύπτουν από τον φάκελο του υποψηφίου, 
- τα αποτελέσματα στις εισαγωγικές εξετάσεις, και 
- την αξιολόγηση των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη.  
 

Η αποδοχή των νέων Μ.Φ. για κάθε μία από τις δύο κατευθύνσεις του 
Δ.Δ,.Μ.Π.Σ. εγκρίνεται μετά από συζήτηση στην Ε.Δ.Ε.  

 Κατά τη συζήτηση η Ε.Δ.Ε. ενδέχεται, κατά περίπτωση, να ορίσει 
συγκεκριμένα μαθήματα από το προπτυχιακό πρόγραμμα των Τμημάτων ΤΕΕΠΗ-
ΔΠΘ, ΦΠΨ-ΕΚΠΑ και ΤΕΠΑΕΣ-ΠΑ ως προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή ενός 
επιτυχόντος Μ.Φ. στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.  

 
Ο κατάλογος των επιτυχόντων Μ.Φ.  ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του 

Δ.Δ.Μ.Π.Σ. 
 

  
 

Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών 
 
Άρθρο 5 

Εγγραφές στο Δ.Δ.Μ.Π.Σ. 
 

 Οι επιτυχόντες νέοι Μ.Φ. εγγράφονται στο Δ.Δ.Μ.Π.Σ. στο χρονικό διάστημα 
που ανακοινώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Γραμματεία. Στην αίτηση τους 
δηλώνουν την κατεύθυνση και τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών στην περίπτωση που έχει κριθεί ότι απαιτείται.  
 

 
Άρθρο 6 

Παρακολούθηση σε μαθήματα, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις πεδίου 
 

Η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών 
η οποία προκύπτει σύμφωνα με την εγκριτική Υ.Α. (άρθρ. 6): 
- από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση συνολικά στα 5 μαθήματα 
κορμού (Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5) και στα 5 μαθήματα κατεύθυνσης (Α1, Α2, Α3, Α4, 
Α5, ή Β1, Β2, Β3, Β4, Β5),  
- από τη συμμετοχή (παρακολούθηση ή/και διοργάνωση) στα Σεμινάρια, Εργαστήρια, 
στις Διαλέξεις και Ημερίδες,  
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- από την επάρκεια στην Πρακτική Άσκηση, και 
 -από την εκπόνηση και επιτυχή παρουσίαση της μεταπτυχιακής (διπλωματικής)  
εργασίας. 
 
 Οι υποχρεώσεις για παρακολούθηση και εξετάσεις σε μαθήματα, βιωματικά 
εργαστήρια, δράσεις και ερευνητικές ή πρακτικές ασκήσεις των μεταπτυχιακών 
φοιτητών έχουν ως ακολούθως: 
 
 Όλοι οι Μ.Φ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να αξιολογηθούν 
επιτυχώς : 
 
(α) Στα ακόλουθα μαθήματα κορμού, τις ασκήσεις, τα εργαστήρια και τις δράσεις 
πεδίου σύμφωνα με την εγκριτική Υ.Α. (αρθρ. 6) :  

 Κ1. Επιστημολογία - Δεοντολογία και επιστήμες της εκπαίδευσης - 
Μεθοδολογία έρευνας και επεξεργασία δεδομένων.  

 Κ2. Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της εκπαίδευσης – Σύγχρονες 
διδακτικές προσεγγίσεις - Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

 Κ3. Γνώση του παιδιού - Σχέση με τη γνώση.  
 Κ4. Προγράμματα τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας – Εμψυχώσεις - 

Βιωματικά εργαστήρια. 
 Κ5. Το παιδί και το παιχνίδι - Βιωματικά εργαστήρια.  

 
  
(β) Οι Μ.Φ. που έχουν επιλέξει την Α΄ κατεύθυνση «Κοινωνική και Πολιτισμική 
Εκπαίδευση», στα ακόλουθα μαθήματα κατεύθυνσης, τα εργαστήρια και τις δράσεις 
πεδίου:  

 Α1. Λαϊκός Πολιτισμός - Μειονοτικό φαινόμενο – Πολυπολιτισμικότητα και 
Διαπολιτισμικότητα - Δράσεις πεδίου.  

 Α2. Προγράμματα αγωγής υγείας - Δράσεις πεδίου.  
 Α3. Το παιδί στο φυσικό περιβάλλον και στον ανθρωπογενή χώρο (αστικό και 

περιφερειακό). Αειφόρος ανάπτυξη. Δράσεις πεδίου, Βιωματικά εργαστήρια. 
 Α4. Ιδιότητα του πολίτη - Εκπαίδευση για τη δημοκρατία και την ειρήνη - 

Δράσεις πεδίου - Βιωματικά εργαστήρια.  
 Α5. Το παιδί και ο μύθος - Δράσεις πεδίου. 

 
Οι Μ.Φ. που έχουν επιλέξει τη Β’ κατεύθυνση « Ενισχυτική Προσχολική 
Εκπαίδευση» στα ακόλουθα μαθήματα κατεύθυνσης, τα εργαστήρια και τις δράσεις 
πεδίου, δηλαδή : 

 Β1. Από την πράξη στη σκέψη - Παραγωγική συλλογιστική. 
 Β2. Μάθηση και γνωστικές / συναισθηματικές / κοινωνικές ιδιαιτερότητες.  
 Β3. Γλώσσα - Βιωματικά εργαστήρια. Αναγνωστικές εμψυχώσεις. 
 Β4. Το σώμα και ο χώρος - Βιωματικά εργαστήρια. 
 Β5. Ψυχολογική επάρκεια και ψυχική ανθεκτικότητα: προστατευτικοί 

παράγοντες και παράγοντες επικινδυνότητας. 
 

 Ο συνολικός χρόνος παρακολούθησης κάθε ενός από τα παραπάνω μαθήματα 
είναι τουλάχιστον 30 ώρες, οι οποίες κατανέμονται ανάλογα σε διδασκαλία, 
βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις σύμφωνα με την εγκριτική Υ.Α.  
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 Στα παραπάνω μαθήματα (κορμού ή κατεύθυνσης) η παρουσία των Μ.Φ. 
είναι υποχρεωτική. Επιτρέπονται μέχρι δύο (2) δικαιολογημένες απουσίες σε κάθε 
μάθημα. Στην περίπτωση που ο αριθμός απουσιών είναι μεγαλύτερος των δύο (2) και 
οι λόγοι απουσίας είναι σοβαροί (εξαιρουμένων των επαγγελματικών υποχρεώσεων) 
τότε μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου Μ.Φ., η περίπτωση εξετάζεται από την 
Ε.Δ.Ε., η οποία εγκρίνει ή όχι την πληρότητα παρακολούθησης του μαθήματος.  

 Στις περιπτώσεις αποδοχής των νέων Μ.Φ. που σύμφωνα με την απόφαση της 
Ε.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων, οι συγκεκριμένοι 
Μ.Φ. οφείλουν να τα παρακολουθήσουν  πριν ή κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων 
εξαμήνων του Δ.Δ.Μ.Π.Σ.. Οι όροι παρακολούθησης και εξέτασης στα προπτυχιακά 
μαθήματα είναι όμοιοι με τα ισχύοντα για τους προπτυχιακούς φοιτητές.   

 
 

Άρθρο 7 
Αξιολόγηση μαθημάτων, βιωματικών εργαστηρίων και δράσεων πεδίου 

 
 Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους διδάσκοντες. Σε κάθε 

μάθημα ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. ένας διδάσκων ως υπεύθυνος / συντονιστής του 
μαθήματος. 

 Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή προφορική εξέταση, 
εργασία, παρουσίαση, αναφορά (report) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής 
μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται από τον ή τους διδάσκοντες σε σχέση και με τη 
φύση του κάθε μαθήματος.    

 Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται κατά την έναρξη 
διδασκαλίας του μαθήματος από το μέλος ΔΕΠ- υπευθύνου / συντονιστή του 
μαθήματος. 

Η βαθμολογία αντιστοιχεί στην κλίμακα 1-10 και προκύπτει από τον Μ.Ο. των 
βαθμών των δοκιμασιών που έχουν ανακοινώσει οι διδάσκοντες στην αρχή κάθε 
εξαμήνου ή από τον λόγο των συντελεστών βαρύτητας κάθε διδακτικής ενότητας του 
μαθήματος προς το δέκα (10) της βαθμολογικής κλίμακας.   

 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων κοινοποιούνται με ευθύνη 
του υπεύθυνου / συντονιστή του μαθήματος στους Μ.Φ. δεκαπέντε (15) ημέρες μετά 
την ημερομηνία εξέτασης ή στην περίπτωση που η αξιολόγηση γίνεται βάσει 
εργασιών είκοσι (20) ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης των εργασιών. 

 Σε περίπτωση αποτυχίας στην συνολική εξέταση ενός μαθήματος (βαθμός 
κάτω από τη βάση) δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα μιας (1) επαναληπτικής 
εξέτασης. Σε περίπτωση και νέας αποτυχίας ο Μ.Φ. υποχρεούται να επαναλάβει το 
μάθημα συμπεριλαμβανομένης και της υποχρεωτικής παρακολούθησης του. 

 Η επαναληπτική εξέταση δεν επιτρέπεται προκειμένου ο φοιτητής να 
βελτιώσει τη βαθμολογία του σε μάθημα ή σε τμήμα μαθήματος στο οποίο έχει 
επιτύχει τουλάχιστον τη βάση.  

 
 

Άρθρο 8 
Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση 300 ωρών (Μ.Π.Α.) 

 
Την Μ.Π.Α. συντονίζει ο Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. από κοινού με την 

Ομάδα των Εποπτών, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από το ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ. 
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1. Η κατανομή των φοιτητών στους χώρους πρακτικής άσκησης και η 
κατανομή των φοιτητών στους επόπτες γίνεται από την Ομάδα των Εποπτών και τον 
Διευθυντή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.  

2. Μετά τον προσδιορισμό του χώρου πρακτικής άσκησης του φοιτητή, ο 
επόπτης πραγματοποιεί την πρώτη επαφή με τον υπεύθυνο του φορέα στον οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση προκειμένου να προβεί στην πρώτη 
συνεννόηση για το γενικότερο πλαίσιο της πρακτικής.  

3. Στη συνέχεια ο επόπτης συντάσσει έγγραφο προς τον συγκεκριμένο φορέα 
στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του φοιτητή, οι συγκεκριμένες ημερομηνίες και 
το χρονικό εύρος της  πρακτικής άσκησης, το αντικείμενο εργασίας του φοιτητή (τι 
θα κάνει και με ποιο τρόπο), καθώς και οι διευθύνσεις (τηλ. σταθερό, κινητό και 
ηλεκτρονική διεύθυνση) του επόπτη και του φοιτητή για ενδεχόμενες επικοινωνίες. 
Αντίγραφο του εγγράφου αυτού καθώς και τυχόν απάντησης του φορέα και όποια 
άλλη αλληλογραφία κατατίθεται στη Γραμματεία του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. και ενσωματώνεται 
στον φάκελο του φοιτητή.   

4. Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης ο επόπτης πραγματοποιεί 
συναντήσεις με τον φοιτητή ή με όλη την ομάδα των φοιτητών, της οποίας έχει την 
ευθύνη, με σκοπό:  
 Την ενημέρωση για το γενικό περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος 

πρακτικής άσκησης. 
 Την ενημέρωση για τα γενικά χαρακτηριστικά του χώρου ή των χώρων πρακτικής 

άσκησης.  
 Την καθοδήγηση του φοιτητή για την πρώτη καταγραφή των συνθηκών του 

συγκεκριμένου χώρου και την κατάρτιση του οργανογράμματός του. 
 Τις κατευθύνσεις για τον γενικό σχεδιασμό του προγράμματος. 
 Την καθοδήγηση για τη δομή και το περιεχόμενο της εργασίας την οποία πρέπει ο 

φοιτητής να παραδώσει. 
 Την ενημέρωση για τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή τα οποία 

αφορούν:   
 α) την αρτιότητα παρουσίασης του σχεδιασμού του προγράμματος,  
 β) την υλοποίηση,  
 γ) τα ειδικότερα στοιχεία της αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης,  
 δ) το παιδαγωγικό / εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει παραχθεί από τον 
φοιτητή στη διάρκεια της πρακτικής του και το οποίο επισυνάπτεται σε παράρτημα, 
 ε) τη γενικότερη εικόνα της εργασίας. 
 Τον προσδιορισμό των μορφών και των τρόπων επικοινωνίας κάθε φοιτητή με 

τον επόπτη. 
5. Ο φοιτητής προετοιμάζει / σχεδιάζει ολόκληρο το πρόγραμμά του και 

καταθέτει το κείμενο (τουλάχιστον 10 δακτυλογραφημένες σελίδες) στον επόπτη. 
6. Ο επόπτης έχει ειδικές συναντήσεις με κάθε φοιτητή πριν την έναρξη της 

πρακτικής άσκησης στις οποίες συζητείται – διορθώνεται – αποσαφηνίζεται το 
γενικότερο πλαίσιο του προγράμματός και ο φοιτητής παρουσιάζει (γραπτώς) 
αναλυτικά τον σχεδιασμό της πρώτης εβδομάδας.  

7. Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας ο φοιτητής σε προσδιορισμένη συνεδρία 
(εφ’ όσον οι αποστάσεις το επιτρέπουν) ή σε επικοινωνία με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο παραδίδει στον επόπτη τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση 
και αυτοαξιολόγησή του για την πρώτη εβδομάδα καθώς και τον σχεδιασμό της 
επόμενης εβδομάδας. Ο επόπτης μετά τη μελέτη της παραδοθείσας εργασίας 
επικοινωνεί με τον φοιτητή για τυχόν παρατηρήσεις, διορθώσεις, βελτιώσεις κτλ.  
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8. Αυτή διαδικασία των ατομικών συνεδριών – συνεννοήσεων 
επαναλαμβάνεται για τις τρεις πρώτες εβδομάδες ή και περισσότερο κατά την κρίση 
του επόπτη. 

9. Όλες οι ενδιάμεσες εκθέσεις του φοιτητή και οι παρατηρήσεις του επόπτη 
κρατούνται στον φάκελο του φοιτητή ο οποίος παραδίδεται στο τέλος της πρακτικής 
άσκησης στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 

10. Ο επόπτης παραλαμβάνει σε συγκεκριμένη ημερομηνία (προκαθορισμένη 
και γνωστοποιημένη στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) την τελική εργασία του 
φοιτητή επί του συνόλου της οποίας κάνει τις παρατηρήσεις και διορθώσεις. 
Ο φοιτητής παραδίδει την τελική μορφή της εργασίας στον επόπτη ο οποίος και 
πραγματοποιεί την τελική αξιολόγησή της. 

11. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται δύο διαδοχικοί χώροι πρακτικής 
άσκησης (2 φάσεις), η δεύτερη φάση δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση, 
αξιολόγηση και την επάρκεια στην πρώτη φάση.  

12. Οι επόπτες από κοινού με τον Διευθυντή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. έχουν την 
ευθύνη της συνολικής αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης του κάθε Μ.Φ. και της 
καταχώρησης της επάρκειας ή μη. Η συνολική επάρκεια στην πρακτική άσκηση 
αντιστοιχεί σε 20 διδακτικές μονάδες για τη λήψη του διπλώματος. Η μη επάρκεια 
συνεπάγεται την υποχρέωση του φοιτητή να επαναλάβει την πρακτική άσκηση ή 
μέρος αυτής σε χώρο και χρόνο που θα προσδιορίσει η ομάδα των εποπτών και ο 
Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.  
 

 
Άρθρο 9 

Θέματα Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.)   
 
Ο Μ.Φ. υποχρεούται ατομικά να εκπονήσει και με επιτυχία να υποστηρίξει 

δημόσια τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία στο  4ο εξάμηνο σπουδών.  
Το θέμα της Μ.Δ.Ε. πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 

και ειδικότερα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο Μ.Φ. και να αξιοποιεί τις γνώσεις 
που αποκτήθηκαν στα μαθήματα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και σε συγκεκριμένες εφαρμογές.  

Τα ισχύοντα για την ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη της Μ.Δ.Ε. 
ορίζονται παρακάτω: 

    
9.1. Δικαίωμα υποβολής θέματος Μ.Δ.Ε.  

Ο Μ.Φ. έχει δικαίωμα υποβολής θέματος Μ.Δ.Ε. εφόσον έχει ολοκληρώσει με 
επιτυχία  όλα τα μαθήματα (κορμού και κατεύθυνσης) των δύο (2) πρώτων εξαμήνων 
και  τα προπτυχιακά μαθήματα τα οποία πιθανόν έχει χρεωθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε.   

Οι Μ.Φ. του 3ου εξαμήνου σπουδών υποβάλλουν τον Οκτώβριο γραπτή 
πρόταση (Έντυπο Α: Αρχική Πρόταση Θέματος Μ.Δ.Ε.) του θέματος που τους 
ενδιαφέρει (τίτλο, περιγραφή του αντικειμένου έρευνας και της μεθοδολογίας που θα 
ακολουθηθεί και προσδοκώμενα αποτελέσματα) στη Γραμματεία του Δ.Δ.Μ.Π.Σ.  
και στην αρχή του 4ο εξαμήνου σπουδών, τον Μάρτιο, την τελική Δήλωση Θέματος 
(Έντυπο Β : Τελική Δήλωση Θέματος Μ.Δ.Ε) με το τελικό περιεχόμενο της εργασίας.  

Η εξειδίκευση του θέματος και η τελική δομή της Μ.Δ.Ε. γίνεται σε 
συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και κατατίθεται με την έγκρισή του σε 
ειδικό έντυπο έως τα τέλη  Μαρτίου στη Γραμματεία του Δ.Δ.Μ.Π.Σ.    

Τα θέματα και οι επιβλέποντες καθηγητές που τα υποστηρίζουν 
επικυρώνονται από την Ε.Δ.Ε.   
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9.2. Μορφή και έκταση της  Μ.Δ,.Ε. 
Η Μ.Δ.Ε. μπορεί να είναι θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική και να 

περιέχει αναγνωρίσιμα στοιχεία πρωτοτυπίας και συμβολή στην επιστημονική γνώση. 
Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τη δομή μιας επιστημονικής 
εργασίας δηλαδή να περιλαμβάνει περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή 
των πορισμάτων - αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, 
βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία 
(αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες εικόνες κτλ.).  Κάθε Μ.Δ.Ε. θα 
συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων περίπου στην Ελληνική  και 
στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα . Η Μ.Δ.Ε. ανάλογα με το θέμα και τους στόχους 
που θέτει  μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως σχέδια (φυσικά ή σε ψηφιακή μορφή) 
ή σε μορφή πολυμέσων που να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες 
εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο αλλά 
εμπεριστατωμένο κείμενο.   

Η έκταση της εργασίας μπορεί να είναι από 12000-15000 λέξεις, εκτός και αν 
η φύση της Μ.Δ.Ε. είναι άλλης μορφής όπως παραπάνω.  

Οι διδακτικές μονάδες που αναλογούν στην Μ.Δ.Ε.  είναι είκοσι (20), 
σύμφωνα με την εγκριτική Υ.Α. 
 
9.3. Επίβλεψη Μ.Δ.Ε. 

Η επίβλεψη της Μ.Δ.Ε. γίνεται από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό 
μέλος ΔΕΠ, το οποίο πρέπει να διδάσκει στο Δ.Δ.Μ.Π.Σ.. Σε ειδικές περιπτώσεις η 
Ε.Δ.Ε. μπορεί να ζητήσει επίβλεψη από μέλος ΔΕΠ άλλων Τμημάτων που δεν 
περιλαμβάνονται στα συνεργαζόμενα Τμήματα του Δ.Δ.Μ.Π.Σ.  

Κάθε μέλος ΔΕΠ που διδάσκει στη γνωστική περιοχή της θεματικής πρότασης 
μπορεί να αναλάβει έως δύο (2) Μ.Δ.Ε., ως επιβλέπων καθηγητής. Ο επιβλέπων 
καθηγητής, κατά προτίμηση, δεν συμπίπτει με τον επόπτη της Μεταπτυχιακής 
Πρακτικής Άσκησης. 

Οι επιβλέψεις Μ.Δ.Ε. με βάση τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί και την 
γνωστική περιοχή του θέματος που προτείνεται, κατανέμονται από τον Διευθυντή του 
Δ.Δ.Μ.Π.Σ. στους διδάσκοντες του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. σε συνεργασία μαζί τους ή κατά 
περίπτωση σε άλλα μέλη ΔΕΠ και εγκρίνονται από την Ε.Δ.Ε.  

 
9.4. Επιτροπή Κρίσης Μ.Δ.Ε. 

Για κάθε θεματική ομάδα Μ.Δ.Ε. ορίζεται από την Ε.Δ.Ε.,  Τριμελής 
Επιτροπή Κρίσης (Ε.Κ.), η οποία αποτελείται από τον επιβλέποντα και άλλα δύο 
μέλη ΔΕΠ συγγενούς ειδικότητας προς τα θέματα της υπό κρίση ομάδας 
μεταπτυχιακών εργασιών. Η αρμοδιότητα της Ε.Κ. είναι να εγκρίνει ή όχι την 
επιστημονική αρτιότητα της προς υποστήριξη εργασίας και να την αξιολογήσει μετά 
την παρουσίαση.   

Κατά την παρουσίαση - υποστήριξη της Μ.Δ.Ε., η  Επιτροπή Κρίσης μπορεί 
να είναι διευρυμένη και να περιλαμβάνει και άλλα μέλη ΔΕΠ ή και ειδικούς 
επιστήμονες ως εξωτερικούς κριτές, με δικαίωμα μόνον έκφρασης γνώμης. Για την 
σύσταση της διευρυμένης Ε.Κ. απαιτείται έγκριση από την Ε.Δ.Ε.  
 
9.5. Διαδικασία κρίσης και ολοκλήρωσης της Μ.Δ.Ε. 

Ο ελάχιστος χρόνος για την υποβολή της Μ.Δ.Ε. είναι σύμφωνα με την Υ.Α. 
(άρθρο 5) τέσσερα (4) εξάμηνα. Στην περίπτωση θετικής κρίσης η εξέταση - 
παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο από 15 έως και 30 Ιουνίου. Στην 
περίπτωση αρνητικής κρίσης ο  Μ.Φ. έχει τη δυνατότητα επανυποβολής της μέσα στο 
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μέγιστο χρονικό διάστημα που ορίζει η Υ.Α. (άρθρο 5) και αφού βελτιώσει την 
εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Ε.Κ. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο 
Μ.Φ. έχει το δικαίωμα, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, να αλλάξει το θέμα και τον 
επιβλέποντα. Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο Μ.Φ. αποκλείεται από τη 
χορήγηση του Διπλώματος.  

 
9.6. Εξέταση - Παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. 

Μετά την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. ο Μ.Φ. υποβάλλει στον επιβλέποντα και στα 
άλλα δύο μέλη της Επιτροπής Κρίσης τρία (3) αντίγραφα της τελικής Μ.Δ.Ε. Εφόσον 
υπάρχει θετική κρίση από την Επιτροπή Κρίσης, ορίζεται η ημερομηνία της 
προφορικής εξέτασης - παρουσίασης στο χρονικό διάστημα της ανωτέρω 
παραγράφου. Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης κατά την υποστήριξη 
είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της εργασίας. Η παρουσίαση- υποστήριξη 
των Μ.Δ.Ε. γίνονται  σε δύο περιόδους, 1η περίοδος: 15 – 30 Ιουνίου και 2η περίοδος: 
15 – 31 Ιανουαρίου. 

Μετά την προφορική παρουσίαση και υποστήριξη συνέρχεται η Τριμελής 
Επιτροπή Κρίσης, αξιολογεί την Μ.Δ.Ε. και διαμορφώνει τον τελικό  βαθμό.  

 
9.7. Αντίγραφα Μ.Δ.Ε. 

Η Μ.Δ.Ε. υποβάλλεται εις τριπλούν για την κρίση και, μετά την αποδοχή της, 
μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, υποβάλλεται ένα πλήρες αντίγραφο της 
τελικής εργασίας (ακόμα και παραρτήματα, σημειώσεις, άρθρα, συνοδευτικό υλικό, 
κτλ.) σε ηλεκτρονική μορφή, και συγκεκριμένα σε cd-rom,  στη βιβλιοθήκη του 
ΤΕΕΠΗ. Στις περιπτώσεις όπου η παρουσίαση μιας Μ.Δ.Ε. υποστηρίζεται από 
σχέδια, τότε θα υποβάλλονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. Οι εργασίες αποτελούν 
ιδιοκτησία του Δ.Δ.Μ.Π.Σ., το οποίο διατηρεί το δικαίωμα της χρήσης και 
αναπαραγωγής τους για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. 
 

 
Άρθρο 10 

Απασχόληση και υποχρεώσεις των Μ.Φ. 
 

 Οι Μ.Φ. μπορούν να απασχοληθούν σε βοηθητικό / εργαστηριακό έργο στο 
πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τ.Ε.Ε.Π.Η. σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Οι Μ.Φ. βοηθούν στο έργο της επιτήρησης των εξετάσεων 
μαθημάτων του προπτυχιακού κύκλου, αναλαμβάνουν (εκ περιτροπής) τη λειτουργία 
της Αίθουσας Η.Υ. της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», της Βιβλιοθήκης / 
Αναγνωστηρίου του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και της Δανειστικής Βιβλιοθήκης 
Εκπαιδευτικού Υλικού και Βιβλίων για την Προσχολική Εκπαίδευση του Τ.Ε.Ε.Π.Η. 

 
 

Άρθρο 11 
Διαγραφή Μ.Φ.  

 
Ο Μ.Φ. που δεν αποκτά το Μ.Δ.Ε. μέσα στη μέγιστη χρονική διάρκεια που 

ορίζεται από ην Υ.Α. (άρθρο 5), δηλαδή επτά (7) εξάμηνα, διαγράφεται από το 
μητρώο των Μ.Φ. και χάνει την ιδιότητα του Μ.Φ. και επομένως τη δυνατότητα να 
συνεχίσει ενδεχομένως σε κάποιο μελλοντικό χρόνο. Η διαγραφή του επικυρώνεται 
από Ε.Δ.Ε. 
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Άρθρο 12  

Όργανα  και Λειτουργία  του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. - Υποχρεώσεις των διδασκόντων 
  

Για την λειτουργία του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. έχουν συσταθεί τα παρακάτω όργανα: 
 

1. Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)   
Αρμόδια για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την εφαρμογή του 
προγράμματος είναι η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται 
από εκπροσώπους των συμμετεχόντων Τμημάτων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 
παρ. 1γ του Ν.2083/92. 
Οι αρμοδιότητες της ΕΔΕ ειδικότερα είναι να:  

- Ελέγχει την υλοποίηση του  προγράμματος σπουδών  του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. 
- Προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους Μ.Φ. κάθε ακαδημαϊκό 
έτος.  
- Εγκρίνει τους νέους Μ.Φ. κάθε ακαδημαϊκού έτους.  
- Ορίζει τις Επιτροπές Κρίσης των Μ.Δ.Ε.  
- Αποφασίζει για όλα τα θέματα του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. που δεν εμπεριέχονται στις 
διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού. 

 
2. Ο Διευθυντής του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. και Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. ορίζεται από τη Γενική 

Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος που έχει την ευθύνη υλοποίησης του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. 
ασκεί κυρίως τις εξής αρμοδιότητές: 

- Παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. και του 
παρόντος εσωτερικού κανονισμού σε όλα τα θέματα (οργανωτικά, λειτουργικά,  
διδακτικά, ερευνητικά, υλικοτεχνικής υποδομής, Μ.Φ., διδακτικού προσωπικού, 
σχέσεων με συνεργαζόμενους καθηγητές του εξωτερικού κτλ.) και εισηγείται 
στην Ε.Δ.Ε. προτάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία και βελτίωση των 
υπηρεσιών του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. 

- Είναι δυνατόν να εξουσιοδοτείται από την Ε.Δ.Ε. να προβαίνει στη λήψη 
αποφάσεων  για υποθέσεις αναφορικά με θέματα που προσδιορίζονται στη 
σχετική εξουσιοδοτική απόφαση της Ε.Δ.Ε. 

- Συμμετέχει ex officio στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ., ως 
εκπρόσωπος  του ΤΕΕΠΗ.  

-  Για να ανταποκριθεί στο έργο που πηγάζει από τις πιο πάνω υποχρεώσεις 
απαλλάσσεται μερικώς από τα διδακτικά του καθήκοντα (Ν. 2454/97, άρθρ. 6) 
στο προπτυχιακό διδακτικό έργο του Τμήματος. 

 
3. Γραμματεία του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. 
Τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Δ.Π.Μ.Σ έχει αναλάβει το Τμήμα Επιστημών της 
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ και στο Τμήμα αυτό έχει την έδρα 
της η Γραμματεία του.  

 
4. Επιτροπές Κρίσης 
Ορίζονται  από την Ε.Δ.Ε. προκειμένου να αξιολογήσουν τις Μ.Δ.Ε. Απαρτίζονται 
από μέλη ΔΕΠ ομοειδών ή συγγενών ειδικοτήτων  με σκοπό την αξιολόγηση των 
Μ.Δ.Ε. 
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5. Υπεύθυνοι / Συντονιστές μαθημάτων: Κάθε μάθημα υποστηρίζεται  από ένα 
συντονιστή και ένα βοηθό συντονιστή που είναι και διδάσκοντες του μαθήματος. 
Οι αρμοδιότητες τους είναι να συνεργάζονται με όλους τους διδάσκοντες του 
μαθήματος προκειμένου να : 

- Συνθέτουν τη διδακτέα ύλη του μαθήματος και να την παρουσιάζουν  συνοπτικά 
(περίληψη).  

- Κατανέμουν τις διδακτικές ώρες και να διαμορφώνουν το μέρος του ωρολογίου 
προγράμματος που αναλογεί στο μάθημα. 

- Καθορίζουν το σύστημα αξιολόγησης του μαθήματος. 
- Ενημερώνουν τους Μ.Φ. για τα ισχύοντα στο μάθημα.  
- Παραδίνουν στη Γραμματεία του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. την τελική βαθμολογία στα χρονικά 

όρια που ορίζονται ανωτέρω (άρθρ. 2).  
- Εξασφαλίζουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό και τεχνολογικό εξοπλισμό του 

μαθήματος.   
 
 

Άρθρο 13 
Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Ειδίκευσης και Τελετή Ορκωμοσίας 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της εγκριτικής Υ.Α. το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Παιδαγωγού στη γενική περιοχή της 
«Κοινωνικο-πολιτισμικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εμψυχωτών», σε μια από τις 
εξής δύο επιμέρους κατευθύνσεις: 

  Α. «Κοινωνική και Πολιτισμική Εκπαίδευση», και  
  Β. «Ενισχυτική Προσχολική Εκπαίδευση». 

 Ο ανωτέρω τίτλος (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα 
τμήματα των Πανεπιστημίων, των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στον 
χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Στον απονεμόμενο τίτλο αναγράφεται και η αντίστοιχη 
κατεύθυνση ειδίκευσης. 

 Η ορκωμοσία  και η απονομή του τίτλου  γίνεται από τον Διευθυντή του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των συνεργαζόμενων Τμημάτων 
παρουσία του Πρύτανη του ΔΠΘ ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται παρουσία ενός 
εκ των Αντιπρυτάνεων ή στην περίπτωση που αυτοί κωλύονται παρουσία του 
Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του ΔΠΘ.  

Οι Μ.Φ.  μετά την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. και μετά από αίτησή τους μπορούν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους, όπως ορίζει η Υ.Α. (άρθρο 3), για απόκτηση 
Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σε ένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
 

Άρθρο 14 
Τελικές Ρυθμίσεις 

 
1. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό   

αποφασίζει η Ε.Δ.Ε. και η Γ.Σ.Ε.Σ. του ΤΕΕΠΗ της Σχολής Επιστημών της Αγωγής 
του Δ.Π.Θ.  

2. Η ισχύς του παρόντος εσωτερικού κανονισμού αρχίζει από τις 13 Οκτωβρίου 
2004, ημερομηνία έγκρισής του  από την Ε.Δ.Ε. 
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Εσωτερικός Κανονισμός  Λειτουργίας  
του Διατμηματικού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.)   
«Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών» 

που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  
 
 
των Τμημάτων: 
1. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, 
2. Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και 
3. Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
 
 

Άρθρο 1 
Κατανομή των θέσεων Μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) 

 
Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ανά έτος που προβλέπεται στο 

άρθρο 7 της εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης  61318 / Β7 (ΦΕΚ 1156/30.07.2004 τ. 
Δεύτερο και ΦΕΚ 1319/30.08.2004 τ. Δεύτερο / Διορθώσεις Σφαλμάτων), είναι κατ’ 
ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) και κατανέμεται κατά το δυνατόν ισότιμα στις δύο 
παρακάτω κατευθύνσεις ειδίκευσης: 
- Κατεύθυνση Α΄ «Κοινωνική και Πολιτισμική Εκπαίδευση». 
- Κατεύθυνση Β΄ «Ενισχυτική Προσχολική Εκπαίδευση». 

 
 

Άρθρο 2 
Προκήρυξη των θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) 

 
Η Προκήρυξη των θέσεων Μ.Φ. για το Μ.Δ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Κοινωνικο-

πολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών» δημοσιεύεται στον ημερήσιο 
τύπο και σε άλλα έντυπα  έως τον μήνα Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

 
 

Άρθρο 3 
Κριτήρια επιλογής των Μ.Φ. 

  
 Στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης:  
- Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης και 

Ειδικής Αγωγής, Επιστημών της Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλικίας, Τμημάτων 
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή αντίστοιχων ομοταγών Τμημάτων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ειδικότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ.  
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- Πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου  Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρο 5, παρ. 12γ του Ν. 2916/01 ή αντίστοιχων ομοταγών 
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

 
 Οι υποψήφιοι Μ.Φ. υποβάλλουν έως την ορισμένη, από την Ειδική 
Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), ημερομηνία κατάθεσης τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
- Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στην οποία προσδιορίζεται για ποια 
από τις δύο κατευθύνσεις ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. 
- Βιογραφικό Σημείωμα για την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου. 
- Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών από την οποία να προκύπτει βαθμός 
πτυχίου η διπλώματος όχι μικρότερος του έξι και μισό (6,5).  
- Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου /–ων ή Διπλώματος /-ων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής 
ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με τις 
αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 
- Επικυρωμένο Πιστοποιητικό άρτιας γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας 
(Αγγλικής ή Γαλλικής) ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. 
- Αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών. 
- Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. 

 
Οι υποψηφιότητες εξετάζονται καταρχήν από την Τριμελή Εξεταστική 

Επιτροπή ως προς το αν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζει η εγκριτική Υ. 
Α. για τις κατηγορίες πτυχιούχων (άρθρ. 4) και ο τελικός αριθμός υποψηφίων 
υποβάλλεται προς έγκριση στην Ε.Δ.Ε. 

 
Οι υποψήφιοι προκειμένου να εισαχθούν στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. υποβάλλονται σε 

γραπτές εξετάσεις και προσωπική συνέντευξη που διενεργούνται τους μήνες Ιούνιο 
και Ιούλιο κάθε ακαδημαϊκού έτους.  
Α) Στις γραπτές εξετάσεις διαγωνίζονται σε δύο μαθήματα:  
- Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας, και  
- Ψυχολογία της προσχολικής ηλικίας – Διαδικασίες μάθησης. 
 Επιπλέον υποβάλλονται σε εξετάσεις:  
- στη ξένη γλώσσα (οι ημεδαποί) ή στην ελληνική (αλλοδαποί) όσοι από τους 
υποψήφιους δεν διαθέτουν το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Για την Αγγλική 
γλώσσα: TOEFL 500 ή Proficiency , για τη Γαλλική Diplôme d’ Etudes Supérieures ή 
Sorbone II ή DALF. 
 
 

΄ Άρθρο 4 
Τρόπος επιλογής των Μ.Φ. 

 
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων στα παραπάνω μαθήματα ορίζονται από 

την Ε.Δ.Ε.  ως εξεταστές, δύο μέλη ΔΕΠ που έχουν συνάφεια με τα παραπάνω 
γνωστικά αντικείμενα.  
Η βαθμολογία των γραπτών γίνεται σε κλίμακα 0-10.  

 
Β) Στις προφορικές εξετάσεις προσέρχονται καταρχάς όσοι από τους 

υποψηφίους συγκεντρώσουν τουλάχιστον τη βάση στις γραπτές εξετάσεις κάθε 
εισαγωγικού μαθήματος. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που έχουν τη 
βάση και στα δύο μαθήματα των εισαγωγικών εξετάσεων είναι περιορισμένος, η 
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Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή έχει την ευχέρεια να καλέσει στις προφορικές 
εξετάσεις και υποψηφίους που έχουν πετύχει τη βάση σε ένα τουλάχιστον από τα 
εξεταζόμενα μαθήματα.  
 Οι προφορικές εξετάσεις διενεργούνται με τον τύπο της προσωπικής 
συνέντευξης από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Ο τόπος και ο χρόνος της 
συνέντευξης γνωστοποιείται στους υποψηφίους Μ.Φ.  με σχετική ανακοίνωση της 
γραμματείας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. η οποία και αναρτάται στον σχετικό πίνακα 
ανακοινώσεων.  

Η βαθμολογία των προφορικών εξετάσεων γίνεται με βάση την κλίμακα 
Α,Β,Γ.   

Η τελική επιλογή των υποψηφίων από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή 
γίνεται με συνεκτίμηση: 
- των τυπικών προσόντων, 
- των στοιχείων που προκύπτουν από τον φάκελο του υποψηφίου, 
- τα αποτελέσματα στις εισαγωγικές εξετάσεις, και 
- την αξιολόγηση των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη.  
 

Η αποδοχή των νέων Μ.Φ. για κάθε μία από τις δύο κατευθύνσεις του 
Δ.Δ,.Μ.Π.Σ. εγκρίνεται μετά από συζήτηση στην Ε.Δ.Ε.  

 Κατά τη συζήτηση η Ε.Δ.Ε. ενδέχεται, κατά περίπτωση, να ορίσει 
συγκεκριμένα μαθήματα από το προπτυχιακό πρόγραμμα των Τμημάτων ΤΕΕΠΗ-
ΔΠΘ, ΦΠΨ-ΕΚΠΑ και ΤΕΠΑΕΣ-ΠΑ ως προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή ενός 
επιτυχόντος Μ.Φ. στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.  

 
Ο κατάλογος των επιτυχόντων Μ.Φ.  ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του 

Δ.Δ.Μ.Π.Σ. 
 

  
 

Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών 
 
Άρθρο 5 

Εγγραφές στο Δ.Δ.Μ.Π.Σ. 
 

 Οι επιτυχόντες νέοι Μ.Φ. εγγράφονται στο Δ.Δ.Μ.Π.Σ. στο χρονικό διάστημα 
που ανακοινώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Γραμματεία. Στην αίτηση τους 
δηλώνουν την κατεύθυνση και τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών στην περίπτωση που έχει κριθεί ότι απαιτείται.  
 

 
Άρθρο 6 

Παρακολούθηση σε μαθήματα, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις πεδίου 
 

Η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών 
η οποία προκύπτει σύμφωνα με την εγκριτική Υ.Α. (άρθρ. 6): 
- από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση συνολικά στα 5 μαθήματα 
κορμού (Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5) και στα 3 μαθήματα κατεύθυνσης (Α1, Α2, Α3 ή Β1, 
Β2, Β3),  
- από τη συμμετοχή (παρακολούθηση ή/και διοργάνωση) στα Σεμινάρια, Εργαστήρια, 
στις Διαλέξεις και Ημερίδες,  
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- από την επάρκεια στην Πρακτική Άσκηση, και 
 -από την εκπόνηση και επιτυχή παρουσίαση της μεταπτυχιακής (διπλωματικής)  
εργασίας. 
 
 Οι υποχρεώσεις για παρακολούθηση και εξετάσεις σε μαθήματα, βιωματικά 
εργαστήρια, δράσεις και ερευνητικές ή πρακτικές ασκήσεις των μεταπτυχιακών 
φοιτητών έχουν ως ακολούθως: 
 
 Όλοι οι Μ.Φ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να αξιολογηθούν 
επιτυχώς : 
 
(α) Στα ακόλουθα μαθήματα κορμού, τις ασκήσεις, τα σεμινάρια, τα εργαστήρια και 
τις δράσεις πεδίου σύμφωνα με την εγκριτική Υ.Α. (αρθρ. 6):  

 Κ1 – Πολιτισμοί, κουλτούρες και ταυτότητες. 
 Κ2 – Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της κοινωνικο-πολιτισμικής 

εμψύχωσης. Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές καινοτομίες. 
 Κ3 – Το παιδί στο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον.  
 Κ4 – Έκφραση του παιδιού μέσα από το παιχνίδι και τη ζωγραφική. Η 

ζωγραφική και η μουσική ως εργαλείο εμψύχωσης. 
 Κ5 – Μεθοδολογία έρευνας και επεξεργασία δεδομένων - Δεοντολογία και 

επιστήμες της εκπαίδευσης. 
 ΜΠΑ – Σεμινάρια για την Πρακτική Άσκηση. 
 ΔΕ – Σεμινάρια για τις διπλωματικές εργασίες. 

 
(β) Οι Μ.Φ. που έχουν επιλέξει την Α΄ κατεύθυνση «Κοινωνική και Πολιτισμική 
Εκπαίδευση», στα ακόλουθα μαθήματα κατεύθυνσης, τα εργαστήρια και τις δράσεις 
πεδίου:  

 Α1 - Το παιδί στο φυσικό περιβάλλον και στον ανθρωπογενή χώρο (αστικό 
και περιφερειακό). 

 Α2 - Ιδιότητα του πολίτη - Εκπαίδευση για τη δημοκρατία και την ειρήνη.   
 Α3 – Η παιδική λογοτεχνία και η λαϊκή αφηγηματολογία ως εργαλεία 

εμψύχωσης. 
 
Οι Μ.Φ. που έχουν επιλέξει τη Β’ κατεύθυνση «Ενισχυτική Προσχολική 
Εκπαίδευση» στα ακόλουθα μαθήματα κατεύθυνσης, τα εργαστήρια και τις δράσεις 
πεδίου, δηλαδή: 

 Β1 – Διαγνωστική αξιολόγηση - Δυσκολίες κατά τη μάθηση -  Συμβουλευτική 
προσέγγιση των γονέων.   

 Β2 - Ενίσχυση της μάθησης μέσω της κίνησης 
 Β3 – Ενισχυτικά προγράμματα για τη γλώσσα και τα μαθηματικά -  

Αναγνωστικές εμψυχώσεις 
 

 Ο συνολικός χρόνος παρακολούθησης κάθε ενός από τα παραπάνω μαθήματα 
είναι τουλάχιστον 39 ώρες, οι οποίες κατανέμονται ανάλογα σε διδασκαλία, 
βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις σύμφωνα με την εγκριτική Υ.Α.  

 Στα παραπάνω μαθήματα (κορμού ή κατεύθυνσης) η παρουσία των Μ.Φ. 
είναι υποχρεωτική. Επιτρέπονται μέχρι δύο (2) δικαιολογημένες απουσίες σε κάθε 
μάθημα. Στην περίπτωση που ο αριθμός απουσιών είναι μεγαλύτερος των δύο (2) και 
οι λόγοι απουσίας είναι σοβαροί (εξαιρουμένων των επαγγελματικών υποχρεώσεων) 
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τότε μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου Μ.Φ., η περίπτωση εξετάζεται από την 
Ε.Δ.Ε., η οποία εγκρίνει ή όχι την πληρότητα παρακολούθησης του μαθήματος.  

 Στις περιπτώσεις αποδοχής των νέων Μ.Φ. που σύμφωνα με την απόφαση της 
Ε.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων, οι συγκεκριμένοι 
Μ.Φ. οφείλουν να τα παρακολουθήσουν  πριν ή κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων 
εξαμήνων του Δ.Δ.Μ.Π.Σ.. Οι όροι παρακολούθησης και εξέτασης στα προπτυχιακά 
μαθήματα είναι όμοιοι με τα ισχύοντα για τους προπτυχιακούς φοιτητές.   

 
 

Άρθρο 7 
Αξιολόγηση μαθημάτων, βιωματικών εργαστηρίων και δράσεων πεδίου 

 
 Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους διδάσκοντες. Σε κάθε 

μάθημα ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. ένας διδάσκων ως υπεύθυνος / συντονιστής του 
μαθήματος. 

 Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή προφορική εξέταση, 
εργασία, παρουσίαση, αναφορά (report) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής 
μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται από τον ή τους διδάσκοντες σε σχέση και με τη 
φύση του κάθε μαθήματος.    

 Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται κατά την έναρξη 
διδασκαλίας του μαθήματος από το μέλος ΔΕΠ- υπευθύνου / συντονιστή του 
μαθήματος. 

Η βαθμολογία αντιστοιχεί στην κλίμακα 1-10 και προκύπτει από τον Μ.Ο. των 
βαθμών των δοκιμασιών που έχουν ανακοινώσει οι διδάσκοντες στην αρχή κάθε 
εξαμήνου ή από τον λόγο των συντελεστών βαρύτητας κάθε διδακτικής ενότητας του 
μαθήματος προς το δέκα (10) της βαθμολογικής κλίμακας.   

 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων κοινοποιούνται με ευθύνη 
του υπεύθυνου / συντονιστή του μαθήματος στους Μ.Φ. δεκαπέντε (15) ημέρες μετά 
την ημερομηνία εξέτασης ή στην περίπτωση που η αξιολόγηση γίνεται βάσει 
εργασιών είκοσι (20) ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης των εργασιών. 

 Σε περίπτωση αποτυχίας στην συνολική εξέταση ενός μαθήματος (βαθμός 
κάτω από τη βάση) δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα μιας (1) επαναληπτικής 
εξέτασης. Σε περίπτωση και νέας αποτυχίας ο Μ.Φ. υποχρεούται να επαναλάβει το 
μάθημα συμπεριλαμβανομένης και της υποχρεωτικής παρακολούθησης του. 

 Η επαναληπτική εξέταση δεν επιτρέπεται προκειμένου ο φοιτητής να 
βελτιώσει τη βαθμολογία του σε μάθημα ή σε τμήμα μαθήματος στο οποίο έχει 
επιτύχει τουλάχιστον τη βάση.  

Συγκεκριμένα: Για τα μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση γίνεται με ασκήσεις 
ή/και τελική γραπτή εξέταση ισχύει ότι: τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 
εξετάζονται τον Φεβρουάριο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική), τα 
δε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται τον Ιούνιο (1η εξεταστική)  και τον 
Σεπτέμβριο (2η εξεταστική). Για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται κατάθεση 
εργασίας ισχύουν τα εξής: Για μάθημα του χειμερινού εξαμήνου, το θέμα της 
εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα τέλη Ιανουαρίου και η παράδοση της εργασίας 
γίνεται από τον φοιτητή έως 31 Μαρτίου (1η εξεταστική). Για τη 2η εξεταστική, το 
θέμα δίνεται από τον διδάσκοντα τον Ιούνιο και η παράδοση της εργασίας γίνεται έως 
τις 10 Σεπτεμβρίου. Για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, το θέμα της εργασίας 
δίνεται από τον διδάσκοντα τον Ιούνιο και η παράδοση γίνεται από τον φοιτητή έως 
τις 10 Σεπτεμβρίου (1η εξεταστική). Για τη 2η εξεταστική, το θέμα δίνεται από τον 
διδάσκοντα τον Ιανουάριο και η παράδοση της εργασίας γίνεται έως τις 31 Μαρτίου.  



 19 

Όλες οι εργασίες κατατίθενται σε δύο αντίγραφα: ένα για τον διδάσκοντα και ένα 
για τη Γραμματεία. Μετά το πέρας της εξεταστικής διαδικασίας οι ασκήσεις, τα 
γραπτά και κάθε άλλο τεκμήριο εξέτασης παραδίδονται από τον διδάσκοντα, για 
φύλαξη, στη Γραμματεία.  

 
Άρθρο 8 

Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση 300 ωρών (Μ.Π.Α.) 
 

Την Μ.Π.Α. συντονίζει ο Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. από κοινού με την 
Ομάδα των Εποπτών, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από το ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ. 

1. Η κατανομή των φοιτητών στους χώρους πρακτικής άσκησης και η 
κατανομή των φοιτητών στους επόπτες γίνεται από την Ομάδα των Εποπτών και τον 
Διευθυντή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.  

2. Μετά τον προσδιορισμό του χώρου πρακτικής άσκησης του φοιτητή, ο 
επόπτης πραγματοποιεί την πρώτη επαφή με τον υπεύθυνο του φορέα στον οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση προκειμένου να προβεί στην πρώτη 
συνεννόηση για το γενικότερο πλαίσιο της πρακτικής.  

3. Στη συνέχεια ο επόπτης συντάσσει έγγραφο προς τον συγκεκριμένο φορέα 
στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του φοιτητή, οι συγκεκριμένες ημερομηνίες και 
το χρονικό εύρος της  πρακτικής άσκησης, το αντικείμενο εργασίας του φοιτητή (τι 
θα κάνει και με ποιο τρόπο), καθώς και οι διευθύνσεις (τηλ. σταθερό, κινητό και 
ηλεκτρονική διεύθυνση) του επόπτη και του φοιτητή για ενδεχόμενες επικοινωνίες. 
Αντίγραφο του εγγράφου αυτού καθώς και τυχόν απάντησης του φορέα και όποια 
άλλη αλληλογραφία κατατίθεται στη Γραμματεία του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. και ενσωματώνεται 
στον φάκελο του φοιτητή.   

4. Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης ο επόπτης πραγματοποιεί 
συναντήσεις με τον φοιτητή ή με όλη την ομάδα των φοιτητών, της οποίας έχει την 
ευθύνη, με σκοπό:  
 Την ενημέρωση για το γενικό περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος 

πρακτικής άσκησης. 
 Την ενημέρωση για τα γενικά χαρακτηριστικά του χώρου ή των χώρων πρακτικής 

άσκησης.  
 Την καθοδήγηση του φοιτητή για την πρώτη καταγραφή των συνθηκών του 

συγκεκριμένου χώρου και την κατάρτιση του οργανογράμματός του. 
 Τις κατευθύνσεις για τον γενικό σχεδιασμό του προγράμματος. 
 Την καθοδήγηση για τη δομή και το περιεχόμενο της εργασίας την οποία πρέπει ο 

φοιτητής να παραδώσει. 
 Την ενημέρωση για τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή τα οποία 

αφορούν:   
 α) την αρτιότητα παρουσίασης του σχεδιασμού του προγράμματος,  
 β) την υλοποίηση,  
 γ) τα ειδικότερα στοιχεία της αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης,  
 δ) το παιδαγωγικό / εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει παραχθεί από τον 
φοιτητή στη διάρκεια της πρακτικής του και το οποίο επισυνάπτεται σε παράρτημα, 
 ε) τη γενικότερη εικόνα της εργασίας. 
 Τον προσδιορισμό των μορφών και των τρόπων επικοινωνίας κάθε φοιτητή με 

τον επόπτη. 
5. Με την έναρξη της ΜΠΑ ο επόπτης από κοινού με τον φοιτητή καταθέτουν 

στη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ Προκαταρκτική Φόρμα ΜΠΑ στην οποία 
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αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης της ΜΠΑ, ο χώρος στον οποίο διενεργείται 
και η διάρκειά της. 

6. Η ΜΠΑ έχει συνολική διάρκεια 300 ώρες. Η συνολική ΜΠΑ γίνεται σε δύο 
διαφορετικούς χώρους / πλαίσια.  Από τις 300 ώρες, οι 100 έως 150 ώρες οφείλουν 
να γίνουν στην περιοχή έδρας του ΔΔΠΜΣ. Οι υπόλοιπες 150 έως 200 ώρες μπορούν 
να γίνουν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό υπό τους όρους ότι ο επόπτης 
έχει δηλώσει ότι μπορεί να εξασφαλίσει αυτοπροσώπως την εποπτεία του φοιτητή και 
το ΔΔΠΜΣ έχει την οικονομική δυνατότητα κάλυψης των εξόδων του επόπτη.  

7. Ο φοιτητής προετοιμάζει / σχεδιάζει ολόκληρο το πρόγραμμά του και 
καταθέτει το κείμενο (τουλάχιστον 10 δακτυλογραφημένες σελίδες) στον επόπτη. 

8. Ο επόπτης έχει ειδικές συναντήσεις με κάθε φοιτητή πριν την έναρξη της 
πρακτικής άσκησης στις οποίες συζητείται – διορθώνεται – αποσαφηνίζεται το 
γενικότερο πλαίσιο του προγράμματός και ο φοιτητής παρουσιάζει (γραπτώς) 
αναλυτικά τον σχεδιασμό της πρώτης εβδομάδας.  

9. Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας ο φοιτητής σε προσδιορισμένη συνεδρία 
(εφ’ όσον οι αποστάσεις το επιτρέπουν) ή σε επικοινωνία με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο παραδίδει στον επόπτη τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση 
και αυτοαξιολόγησή του για την πρώτη εβδομάδα καθώς και τον σχεδιασμό της 
επόμενης εβδομάδας. Ο επόπτης μετά τη μελέτη της παραδοθείσας εργασίας 
επικοινωνεί με τον φοιτητή για τυχόν παρατηρήσεις, διορθώσεις, βελτιώσεις κτλ.  

10. Αυτή διαδικασία των ατομικών συνεδριών – συνεννοήσεων 
επαναλαμβάνεται για τις τρεις πρώτες εβδομάδες ή και περισσότερο κατά την κρίση 
του επόπτη. 

11. Όλες οι ενδιάμεσες εκθέσεις του φοιτητή και οι παρατηρήσεις του επόπτη 
κρατούνται στον φάκελο του φοιτητή ο οποίος παραδίδεται στο τέλος της πρακτικής 
άσκησης στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 

12. Ο επόπτης παραλαμβάνει σε συγκεκριμένη ημερομηνία (προκαθορισμένη 
και γνωστοποιημένη στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) την τελική εργασία του 
φοιτητή επί του συνόλου της οποίας κάνει τις παρατηρήσεις και διορθώσεις. 
Ο φοιτητής παραδίδει την τελική μορφή της εργασίας στον επόπτη ο οποίος και 
πραγματοποιεί την τελική αξιολόγησή της. 

13. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται δύο διαδοχικοί χώροι πρακτικής 
άσκησης (2 φάσεις), η δεύτερη φάση δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση, 
αξιολόγηση και την επάρκεια στην πρώτη φάση.  

14. Οι επόπτες από κοινού με τον Διευθυντή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. έχουν την 
ευθύνη της συνολικής αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης του κάθε Μ.Φ. και της 
καταχώρησης της επάρκειας ή μη. Η συνολική επάρκεια στην πρακτική άσκηση 
αντιστοιχεί σε 20 διδακτικές μονάδες για τη λήψη του διπλώματος. Η μη επάρκεια 
συνεπάγεται την υποχρέωση του φοιτητή να επαναλάβει την πρακτική άσκηση ή 
μέρος αυτής σε χώρο και χρόνο που θα προσδιορίσει η ομάδα των εποπτών και ο 
Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.  
 

 
Άρθρο 9 

Θέματα Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.)   
 
Ο Μ.Φ. υποχρεούται ατομικά να εκπονήσει και με επιτυχία να υποστηρίξει 

δημόσια τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία στο  4ο εξάμηνο σπουδών.  



 21 

Το θέμα της Μ.Δ.Ε. πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
και ειδικότερα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο Μ.Φ. και να αξιοποιεί τις γνώσεις 
που αποκτήθηκαν στα μαθήματα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και σε συγκεκριμένες εφαρμογές.  

Τα ισχύοντα για την ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη της Μ.Δ.Ε. 
ορίζονται παρακάτω: 

    
9.1. Δικαίωμα υποβολής θέματος Μ.Δ.Ε.  

Ο Μ.Φ. έχει δικαίωμα υποβολής θέματος Μ.Δ.Ε. εφόσον έχει ολοκληρώσει με 
επιτυχία  όλα τα μαθήματα (κορμού και κατεύθυνσης) των δύο (2) πρώτων εξαμήνων 
και  τα προπτυχιακά μαθήματα τα οποία πιθανόν έχει χρεωθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε.   

Οι Μ.Φ. του 3ου εξαμήνου σπουδών υποβάλλουν τον Οκτώβριο γραπτή 
πρόταση (Έντυπο Α: Αρχική Πρόταση Θέματος Μ.Δ.Ε.) του θέματος που τους 
ενδιαφέρει (τίτλο, περιγραφή του αντικειμένου έρευνας και της μεθοδολογίας που θα 
ακολουθηθεί και προσδοκώμενα αποτελέσματα) στη Γραμματεία του Δ.Δ.Μ.Π.Σ.  
και στην αρχή του 4ο εξαμήνου σπουδών, τον Μάρτιο, την τελική Δήλωση Θέματος 
(Έντυπο Β : Τελική Δήλωση Θέματος Μ.Δ.Ε) με το τελικό περιεχόμενο της εργασίας.  

Η εξειδίκευση του θέματος και η τελική δομή της Μ.Δ.Ε. γίνεται σε 
συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και κατατίθεται με την έγκρισή του σε 
ειδικό έντυπο έως τα τέλη  Μαρτίου στη Γραμματεία του Δ.Δ.Μ.Π.Σ.    

Τα θέματα και οι επιβλέποντες καθηγητές που τα υποστηρίζουν 
επικυρώνονται από την Ε.Δ.Ε.   
 
9.2. Μορφή και έκταση της  Μ.Δ,.Ε. 

Η Μ.Δ.Ε. μπορεί να είναι θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική και να 
περιέχει αναγνωρίσιμα στοιχεία πρωτοτυπίας και συμβολή στην επιστημονική γνώση. 
Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τη δομή μιας επιστημονικής 
εργασίας δηλαδή να περιλαμβάνει περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή 
των πορισμάτων - αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, 
βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία 
(αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες εικόνες κτλ.).  Κάθε Μ.Δ.Ε. θα 
συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων περίπου στην Ελληνική  και 
στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα . Η Μ.Δ.Ε. ανάλογα με το θέμα και τους στόχους 
που θέτει  μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως σχέδια (φυσικά ή σε ψηφιακή μορφή) 
ή σε μορφή πολυμέσων που να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες 
εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο αλλά 
εμπεριστατωμένο κείμενο.   

Η έκταση της εργασίας μπορεί να είναι από 12000-15000 λέξεις, εκτός και αν 
η φύση της Μ.Δ.Ε. είναι άλλης μορφής όπως παραπάνω.  

Οι διδακτικές μονάδες που αναλογούν στην Μ.Δ.Ε.  είναι είκοσι (20), 
σύμφωνα με την εγκριτική Υ.Α. 
 
9.3. Επίβλεψη Μ.Δ.Ε. 

Η επίβλεψη της Μ.Δ.Ε. γίνεται από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό 
μέλος ΔΕΠ, το οποίο πρέπει να διδάσκει στο Δ.Δ.Μ.Π.Σ.. Σε ειδικές περιπτώσεις η 
Ε.Δ.Ε. μπορεί να ζητήσει επίβλεψη από μέλος ΔΕΠ άλλων Τμημάτων που δεν 
περιλαμβάνονται στα συνεργαζόμενα Τμήματα του Δ.Δ.Μ.Π.Σ.  

Κάθε μέλος ΔΕΠ που διδάσκει στη γνωστική περιοχή της θεματικής πρότασης 
μπορεί να αναλάβει έως δύο (2) Μ.Δ.Ε., ως επιβλέπων καθηγητής. Ο επιβλέπων 
καθηγητής, κατά προτίμηση, δεν συμπίπτει με τον επόπτη της Μεταπτυχιακής 
Πρακτικής Άσκησης. 
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Οι επιβλέψεις Μ.Δ.Ε. με βάση τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί και την 
γνωστική περιοχή του θέματος που προτείνεται, κατανέμονται από τον Διευθυντή του 
Δ.Δ.Μ.Π.Σ. στους διδάσκοντες του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. σε συνεργασία μαζί τους ή κατά 
περίπτωση σε άλλα μέλη ΔΕΠ και εγκρίνονται από την Ε.Δ.Ε.  

 
9.4. Επιτροπή Κρίσης Μ.Δ.Ε. 

Για κάθε θεματική ομάδα Μ.Δ.Ε. ορίζεται από την Ε.Δ.Ε.,  Τριμελής 
Επιτροπή Κρίσης (Ε.Κ.), η οποία αποτελείται από τον επιβλέποντα και άλλα δύο 
μέλη ΔΕΠ συγγενούς ειδικότητας προς τα θέματα της υπό κρίση ομάδας 
μεταπτυχιακών εργασιών. Η αρμοδιότητα της Ε.Κ. είναι να εγκρίνει ή όχι την 
επιστημονική αρτιότητα της προς υποστήριξη εργασίας και να την αξιολογήσει μετά 
την παρουσίαση.   

Κατά την παρουσίαση - υποστήριξη της Μ.Δ.Ε., η  Επιτροπή Κρίσης μπορεί 
να είναι διευρυμένη και να περιλαμβάνει και άλλα μέλη ΔΕΠ ή και ειδικούς 
επιστήμονες ως εξωτερικούς κριτές, με δικαίωμα μόνον έκφρασης γνώμης. Για την 
σύσταση της διευρυμένης Ε.Κ. απαιτείται έγκριση από την Ε.Δ.Ε.  
 
9.5. Διαδικασία κρίσης και ολοκλήρωσης της Μ.Δ.Ε. 

Ο ελάχιστος χρόνος για την υποβολή της Μ.Δ.Ε. είναι σύμφωνα με την Υ.Α. 
(άρθρο 5) τέσσερα (4) εξάμηνα. Στην περίπτωση θετικής κρίσης η εξέταση - 
παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο από 15 έως και 30 Ιουνίου. Στην 
περίπτωση αρνητικής κρίσης ο  Μ.Φ. έχει τη δυνατότητα επανυποβολής της μέσα στο 
μέγιστο χρονικό διάστημα που ορίζει η Υ.Α. (άρθρο 5) και αφού βελτιώσει την 
εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Ε.Κ. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο 
Μ.Φ. έχει το δικαίωμα, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, να αλλάξει το θέμα και τον 
επιβλέποντα. Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο Μ.Φ. αποκλείεται από τη 
χορήγηση του Διπλώματος.  

 
9.6. Εξέταση - Παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. 

Μετά την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. ο Μ.Φ. υποβάλλει στον επιβλέποντα και στα 
άλλα δύο μέλη της Επιτροπής Κρίσης τρία (3) αντίγραφα της τελικής Μ.Δ.Ε. Εφόσον 
υπάρχει θετική κρίση από την Επιτροπή Κρίσης, ορίζεται η ημερομηνία της 
προφορικής εξέτασης - παρουσίασης στο χρονικό διάστημα της ανωτέρω 
παραγράφου. Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης κατά την υποστήριξη 
είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της εργασίας. Η παρουσίαση- υποστήριξη 
των Μ.Δ.Ε. γίνονται  σε δύο περιόδους, 1η περίοδος: 15 – 30 Ιουνίου και 2η περίοδος: 
15 – 31 Ιανουαρίου. 

Μετά την προφορική παρουσίαση και υποστήριξη συνέρχεται η Τριμελής 
Επιτροπή Κρίσης, αξιολογεί την Μ.Δ.Ε. και διαμορφώνει τον τελικό  βαθμό.  

 
9.7. Αντίγραφα Μ.Δ.Ε. 

Η Μ.Δ.Ε. υποβάλλεται εις τριπλούν για την κρίση και, μετά την αποδοχή της, 
μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, υποβάλλεται ένα πλήρες αντίγραφο της 
τελικής εργασίας (ακόμα και παραρτήματα, σημειώσεις, άρθρα, συνοδευτικό υλικό, 
κτλ.) σε ηλεκτρονική μορφή, και συγκεκριμένα σε cd-rom,  στη βιβλιοθήκη του 
ΤΕΕΠΗ. Στις περιπτώσεις όπου η παρουσίαση μιας Μ.Δ.Ε. υποστηρίζεται από 
σχέδια, τότε θα υποβάλλονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. Οι εργασίες αποτελούν 
ιδιοκτησία του Δ.Δ.Μ.Π.Σ., το οποίο διατηρεί το δικαίωμα της χρήσης και 
αναπαραγωγής τους για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. 
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Άρθρο 10 

Απασχόληση και υποχρεώσεις των Μ.Φ. 
 

 Οι Μ.Φ. μπορούν να απασχοληθούν σε βοηθητικό / εργαστηριακό έργο στο 
πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τ.Ε.Ε.Π.Η. σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Οι Μ.Φ. βοηθούν στο έργο της επιτήρησης των εξετάσεων 
μαθημάτων του προπτυχιακού κύκλου, αναλαμβάνουν (εκ περιτροπής) τη λειτουργία 
της Αίθουσας Η.Υ. της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», της Βιβλιοθήκης / 
Αναγνωστηρίου του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και της Δανειστικής Βιβλιοθήκης 
Εκπαιδευτικού Υλικού και Βιβλίων για την Προσχολική Εκπαίδευση του Τ.Ε.Ε.Π.Η. 

 
 

Άρθρο 11 
Διαγραφή Μ.Φ.  

 
Ο Μ.Φ. που δεν αποκτά το Μ.Δ.Ε. μέσα στη μέγιστη χρονική διάρκεια που 

ορίζεται από ην Υ.Α. (άρθρο 5), δηλαδή επτά (7) εξάμηνα, διαγράφεται από το 
μητρώο των Μ.Φ. και χάνει την ιδιότητα του Μ.Φ. και επομένως τη δυνατότητα να 
συνεχίσει ενδεχομένως σε κάποιο μελλοντικό χρόνο. Η διαγραφή του επικυρώνεται 
από Ε.Δ.Ε. 

 
 

Άρθρο 12  
Όργανα  και Λειτουργία  του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. - Υποχρεώσεις των διδασκόντων 

  
Για την λειτουργία του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. έχουν συσταθεί τα παρακάτω όργανα: 
 

4. Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)   
Αρμόδια για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την εφαρμογή του 
προγράμματος είναι η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται 
από εκπροσώπους των συμμετεχόντων Τμημάτων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 
παρ. 1γ του Ν.2083/92. 
Οι αρμοδιότητες της ΕΔΕ ειδικότερα είναι να:  

- Ελέγχει την υλοποίηση του  προγράμματος σπουδών  του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. 
- Προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους Μ.Φ. κάθε ακαδημαϊκό 
έτος.  
- Εγκρίνει τους νέους Μ.Φ. κάθε ακαδημαϊκού έτους.  
- Ορίζει τις Επιτροπές Κρίσης των Μ.Δ.Ε.  
- Αποφασίζει για όλα τα θέματα του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. που δεν εμπεριέχονται στις 
διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού. 

 
5. Ο Διευθυντής του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. και Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. ορίζεται από τη Γενική 

Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος που έχει την ευθύνη υλοποίησης του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. 
ασκεί κυρίως τις εξής αρμοδιότητές: 

- Παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. και του 
παρόντος εσωτερικού κανονισμού σε όλα τα θέματα (οργανωτικά, λειτουργικά,  
διδακτικά, ερευνητικά, υλικοτεχνικής υποδομής, Μ.Φ., διδακτικού προσωπικού, 
σχέσεων με συνεργαζόμενους καθηγητές του εξωτερικού κτλ.) και εισηγείται 
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στην Ε.Δ.Ε. προτάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία και βελτίωση των 
υπηρεσιών του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. 

- Είναι δυνατόν να εξουσιοδοτείται από την Ε.Δ.Ε. να προβαίνει στη λήψη 
αποφάσεων  για υποθέσεις αναφορικά με θέματα που προσδιορίζονται στη 
σχετική εξουσιοδοτική απόφαση της Ε.Δ.Ε. 

- Συμμετέχει ex officio στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ., ως 
εκπρόσωπος  του ΤΕΕΠΗ.  

-  Για να ανταποκριθεί στο έργο που πηγάζει από τις πιο πάνω υποχρεώσεις 
απαλλάσσεται μερικώς από τα διδακτικά του καθήκοντα (Ν. 2454/97, άρθρ. 6) 
στο προπτυχιακό διδακτικό έργο του Τμήματος. 

 
6. Γραμματεία του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. 
Τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Δ.Π.Μ.Σ έχει αναλάβει το Τμήμα Επιστημών της 
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ και στο Τμήμα αυτό έχει την έδρα 
της η Γραμματεία του.  

 
4. Επιτροπές Κρίσης 
Ορίζονται  από την Ε.Δ.Ε. προκειμένου να αξιολογήσουν τις Μ.Δ.Ε. Απαρτίζονται 
από μέλη ΔΕΠ ομοειδών ή συγγενών ειδικοτήτων  με σκοπό την αξιολόγηση των 
Μ.Δ.Ε. 

 
6. Υπεύθυνοι / Συντονιστές μαθημάτων: Κάθε μάθημα υποστηρίζεται  από ένα 

συντονιστή και ένα βοηθό συντονιστή που είναι και διδάσκοντες του μαθήματος. 
Οι αρμοδιότητες τους είναι να συνεργάζονται με όλους τους διδάσκοντες του 
μαθήματος προκειμένου να : 

- Συνθέτουν τη διδακτέα ύλη του μαθήματος και να την παρουσιάζουν  συνοπτικά 
(περίληψη).  

- Κατανέμουν τις διδακτικές ώρες και να διαμορφώνουν το μέρος του ωρολογίου 
προγράμματος που αναλογεί στο μάθημα. 

- Καθορίζουν το σύστημα αξιολόγησης του μαθήματος. 
- Ενημερώνουν τους Μ.Φ. για τα ισχύοντα στο μάθημα.  
- Παραδίνουν στη Γραμματεία του Δ.Δ.Μ.Π.Σ. την τελική βαθμολογία στα χρονικά 

όρια που ορίζονται ανωτέρω (άρθρ. 2).  
- Εξασφαλίζουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό και τεχνολογικό εξοπλισμό του 

μαθήματος.   
 
 

Άρθρο 13 
Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Ειδίκευσης και Τελετή Ορκωμοσίας 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της εγκριτικής Υ.Α. το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Παιδαγωγού στη γενική περιοχή της 
«Κοινωνικο-πολιτισμικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εμψυχωτών», σε μια από τις 
εξής δύο επιμέρους κατευθύνσεις: 

  Α. «Κοινωνική και Πολιτισμική Εκπαίδευση», και  
  Β. «Ενισχυτική Προσχολική Εκπαίδευση». 

 Ο ανωτέρω τίτλος (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα 
τμήματα των Πανεπιστημίων, των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στον 
χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Στον απονεμόμενο τίτλο αναγράφεται και η αντίστοιχη 
κατεύθυνση ειδίκευσης. 
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 Η ορκωμοσία  και η απονομή του τίτλου  γίνεται από τον Διευθυντή του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των συνεργαζόμενων Τμημάτων 
παρουσία του Πρύτανη του ΔΠΘ ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται παρουσία ενός 
εκ των Αντιπρυτάνεων ή στην περίπτωση που αυτοί κωλύονται παρουσία του 
Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του ΔΠΘ.  

Οι Μ.Φ.  μετά την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. και μετά από αίτησή τους μπορούν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους, όπως ορίζει η Υ.Α. (άρθρο 3), για απόκτηση 
Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σε ένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
 

Άρθρο 14 
Τελικές Ρυθμίσεις 

 
3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό   

αποφασίζει η Ε.Δ.Ε. και η Γ.Σ.Ε.Σ. του ΤΕΕΠΗ της Σχολής Επιστημών της Αγωγής 
του Δ.Π.Θ.  

4. Η ισχύς του παρόντος εσωτερικού κανονισμού αρχίζει από τις 9 Οκτωβρίου 
2006, ημερομηνία έγκρισής του  από την Ε.Δ.Ε. 
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Επισυναπτόμενο Δ3 

 
Έντυπα Α’ και Β’ για τη Διπλωματική εργασία  
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ΔΔΠΜΣ – Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών 
 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
 

ΕΝΤΥΠΟ Α – Αρχική Πρόταση Θέματος (Οκτώβριος) 
Κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ ή με Fax στο 25510.30045 ή 25510.30050  

 
Επώνυμο: ____________________________ Α.Μ. ______ 
 
Όνομα: _______________________ Κατεύθυνση:    Α     Β 
 
 
Τίτλος (μέγιστο 3 αράδες): 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
Γνωστικό / θεματικό πεδίο: 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου έρευνας (σκοπός) (μέγιστο 15 αράδες): 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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Συνοπτική περιγραφή μεθοδολογικής προσέγγισης (μέγιστο 15 αράδες): 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα (μέγιστο 15 αράδες): 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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Βασική βιβλιογραφία (μέγιστο 20 τίτλοι):  
 
1.  
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
 
15. 
 
16. 
 
17. 
 
18. 
 
19. 
 
20. 

______________________ 
Υπογραφή φοιτητή 
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(Τα παρακάτω δεν συμπληρώνονται από τον φοιτητή) 

 
Εισήγηση της Διευθύντριας του ΔΔΠΜΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ορισμός τακτικού επιβλέποντα: 
 
___________________________________________________ 
 
 
 
 
Ορισμός αναπληρωματικού επιβλέποντα: 
 
___________________________________________________ 
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ΔΔΠΜΣ – Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών 
 
 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ Β – Τελική Δήλωση Θέματος (Μάτιος) 
Κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ ή με Fax στο 25510.30045 ή 25510.30050  

 
 

Επώνυμο: ______________________________ Α.Μ. _____ 
 
Όνομα: _______________________ Κατεύθυνση:    Α     Β 
 
 
 
Τίτλος (μέγιστο 3 αράδες):  
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
Θεματικό πεδίο: 
 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: 
 
___________________________________________________ 
 
 
 
_________________              ________________ 
(υπογραφή τακτικού επιβλέποντα)              (υπογραφή φοιτητή) 
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Συνοπτική ανάπτυξη του θέματος (συνολική έκταση 2 σελίδες): 
α) σκοπός, β) σημασία του θέματος, γ) μέθοδος προσέγγισης, , δ)  
προσδοκώμενα αποτελέσματα, ε) πρωτοτυπία και συμβολή των 
αποτελεσμάτων στην υπάρχουσα γνώση. 
  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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Ενδεικτική βιβλιογραφία (μέγιστο 20 τίτλοι):  
 
1.  
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
 
15. 
 
16. 
 
17. 
 
18. 
 
19. 
 
20. 
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(Τα παρακάτω δεν συμπληρώνονται από τον φοιτητή) 

 
Εισήγηση της Διευθύντριας του ΔΔΠΜΣ: 
 
 
 
Απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής: 
 
 
 
Ορισμός Επιτροπής Κρίσης: 
 
1. 
 
2.  
 
3.  
 
 
 
Ημερομηνία κατάθεσης στη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ τριών αντιτύπων για 
τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Κρίσης:  
 
 
Αξιολόγηση των μελών της Επιτροπής Κρίσης: 
1. 
2. 
3. 
 
 
Δημόσια Παρουσίαση: Ιούνιος 
    Ιανουάριος 
 
 
Αξιολόγηση: 
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Επισυναπτόμενο Δ4 

 
Πρωτόκολλο πρακτικής άσκησης  
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ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ 
Κατεύθυνση Α «Κοινωνική και πολιτισμική εκπαίδευση»  
Κατεύθυνση Β «Ενισχυτική προσχολική εκπαίδευση» 

 
 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
 

Σήμερα ………………………………… 2006. 
 
Δηλώνουμε ότι ο / η μεταπτυχιακ……   φοιτητ………    
 
……………………………………………………………………………………… 
 
με Αριθμό Μητρώου ……… 
 
Αρχίζει την  1η Φάση της Πρακτικής Άσκησης στις ………………………………………… 
 
ή     τη 2η Φάση της Πρακτικής Άσκησης στις …………………………………………… 
 
Στ……  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Η Πρακτική Άσκηση θα διαρκέσει  ………………  ώρες και υπολογίζεται ότι 
  
θα τελειώσει στις …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Η επόπτρια      Ο /Η φοιτητής / -τήτρια 
 
…………………………     …………………………………………… 
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Επισυναπτόμενο Δ5 

 
Υποχρεώσεις των φοιτητών για τα Σεμινάρια  

και τις Ημερίδες 
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ΔΔΠΜΣ – Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών 
 
 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Ημερίδες / Συνέδρια  
Υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών 

 
 
1. Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των σεμιναρίων που διοργανώνονται 
στα πλαίσια του ΔΔΠΜΣ είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Τούτο 
γνωστοποιείται με ειδική ανακοίνωση. Ο αριθμός των διαλέξεων και 
σεμιναρίων ποικίλει κάθε έτος ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτητών και τις 
δυνατότητες του προγράμματος (π.χ. Σεμινάρια Μεθοδολογίας, Πρακτικής 
Άσκησης).  (5 ΔΜ) 
 
2.  Στη διάρκεια της φοίτησής τους οι φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν τουλάχιστον 5 (πέντε) Ημερίδες ή Συνέδρια. Οι Ημερίδες / 
Διημερίδες / Συνέδρια ή Συμπόσια πρέπει να έχουν διοργανωθεί από 
αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς (Πανεπιστημιακά Τμήματα, 
Επιστημονικές Εταιρείες ή Επιστήμονες με σπουδές τουλάχιστον επιπέδου 
μεταπτυχιακού διπλώματος) και τα θέματα να είναι συναφή με αυτά του 
ΔΔΠΜΣ. Η παρακολούθηση αποδεικνύεται με την κατάθεση στη Γραμματεία 
του ΔΔΠΜΣ αντίγραφου του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης που χορηγείται 
από τους διοργανωτές. (5 ΔΜ) 
  
3. Στη διάρκεια της φοίτησής τους οι φοιτητές υποχρεούνται να διοργανώσουν 
2 (δύο) επιστημονικές εκδηλώσεις.  

Η μία εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο ενός μαθήματος (κατά 
προτίμηση μαθήματος κατεύθυνσης) και εστιάζει (κατά προτίμηση) σε 
δραστηριότητες εμψύχωσης (π.χ. αναγνωστικές εμψυχώσεις, εκπαιδευτικά 
λογισμικά). Η διοργάνωση γίνεται σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες του 
μαθήματος και τη Διευθύντρια του ΔΔΠΜΣ και οφείλει να λάβει την πρέπουσα 
δημοσιότητα. Ομιλητές / εμψυχωτές είναι οι ίδιοι οι φοιτητές και η συμμετοχή 
τους κρίνεται σε ατομική βάση. (5 ΔΜ) 

Η δεύτερη επιστημονική εκδήλωση γίνεται σε συνδιοργάνωση με την 
ΕΔΕ, εισηγητές είναι, κατά κύριο λόγο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ατομικά), οι 
οποίοι μπορούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα είτε του προγράμματος 
της πρακτικής άσκησής τους (εφόσον έχει ολοκληρωθεί και αξιολογηθεί) είτε 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τους (εφόσον η εργασία βρίσκεται 
στο στάδιο εκπόνησης και έχει δώσει αποτελέσματα). Η ημερομηνία της 
εκδήλωσης ορίζεται από κοινού με τη Διευθύντρια του ΔΔΠΜΣ και οφείλει να 
λάβει την πρέπουσα δημοσιότητα. (5 ΔΜ) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 


