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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) της Σχολής Επιστημών Αγωγής του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 

2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: 

Πολιτισμική ετερότητα και εκπαίδευση» (ΦΕΚ 2669, 10/12/2015, τχ. B΄).  

 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η επαγγελματική και επιστημονική ενδυνάμωση και ανάπτυξη 

πτυχιούχων διαφόρων ειδικοτήτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στη διαχείριση της 

πολιτισμικής ετερότητας σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

 

Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμική ετερότητα και εκπαίδευση», πρόκειται να 

εισαχθούν το μέγιστο είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 

Παιδαγωγικών Τμημάτων καθώς και άλλων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωμα υποβολής αίτησης και 

συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής υποψηφίων έχουν και τελειόφοιτοι φοιτητές οι οποίοι 

αναμένεται να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα 

Σπουδών του Τμήματος από το οποίο προέρχονται στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2016.  



 

 

 

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι μικτή και 

συνίσταται σε: (α) διά ζώσης διδασκαλία και (β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής 

συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα των μαθημάτων, των 

σεμιναρίων και των άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και οι 

προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του Π.Μ.Σ. προβλέπονται στο ΦΕΚ. 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., καταβάλλονται δίδακτρα ύψους 3000 € (1000 € ανά εξάμηνο).  

 

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου στη Γραμματεία 

του Π.Μ.Σ. (στη διεύθυνση pmseterotita@eled.duth.gr) τα εξής δικαιολογητικά :  

1. Αίτηση υποψηφιότητας  

2. Αντίγραφο Πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), για όσους 

προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. 

3. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας από αναγνωρισμένο φορέα όπως 

καθορίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Οι μη κάτοχοι 

πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μπορεί να εξεταστούν στην ξένη γλώσσα εάν κριθεί αναγκαίο από 

τη Σ.Ε. και τη Γ.Σ.Ε.Σ.. 

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών  

5. Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητα με όλα τα 

αποδεικτικά-πιστοποιητικά στοιχεία). 

6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων με 

κριτές. 

7. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια. 

8. Δύο (2) συστατικές επιστολές που θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο από τον φορέα 

προέλευσης.  

9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ότι τα αντίγραφα που προσκομίζει είναι πιστά αντίγραφα 

των πρωτοτύπων.  

 Οι υποψήφιοι μπορούν, επίσης, να υποβάλουν και όποια πιστοποιητικά και αποδεικτικά 

στοιχεία θεωρούν ότι ενισχύουν την αίτησή τους.  

 

Διαδικασία και κριτήρια εισαγωγής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών  

Η επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με τη συνεκτίμηση κριτηρίων που 

καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και την απόφαση της Γενικής 



 

 

Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΠΤΔΕ και αφορούν: 1) στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 

τους σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την αίτηση συμμετοχής, 2) στον 

βαθμό τους σε γραπτή δοκιμασία που θα αφορά στη θεματική της πολιτισμικής ετερότητας ή και 

την πολιτισμική ετερότητα στην εκπαίδευση και 3) στην ατομική συνέντευξη για την συνεκτίμηση 

της επιστημονικής συγκρότησής τους. Τα κριτήρια επιλογής και η βαρύτητά τους παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Κριτήρια εισαγωγής, μόρια και συντελεστές βαρύτητας  

α/α Κριτήριο  Μόρια/συντελεστές βαρύτητας  

1  Γενικός βαθμός πτυχίου προπτυχιακών 

σπουδών  
5-10  

(βαθμός x 1)  

2  Βαθμός πτυχιακής εργασίας ή 

μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης 

 

5-10  

(βαθμός x 0,5)  

3  Βαθμός πτυχίου από τυχόν άλλες 

μεταπτυχιακές σπουδές 
5-10  

(Βαθμός x 0,5)  

4  Βαθμός από τυχόν δεύτερο πτυχίο από 

σπουδές  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
5-10  
(Βαθμός x 0,5) 

 

5 Ερευνητική δραστηριότητα 0-5                

6  Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 

και  πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων 

(με κριτές) 

0-5                      

7  Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και 

επιμορφωτικά σεμινάρια 

 

0-5 

8 Επαγγελματική εμπειρία σε δημόσιους, 

κοινοτικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς 
0-5 

9 Επίπεδο γλωσσομάθειας 2-5                

(Άριστη γνώση: 4 μόρια, πολύ 

καλή γνώση: 3 μόρια, καλή 

γνώση: 2 μόρια, γνώση επιπλέον 

γλωσσών: 1 μόριο) 

 

10  Γραπτή εξέταση 0-40           

(Άθροισμα βαθμών των δύο 

αξιολογητών x 2) 

 

11 Ατομική συνέντευξη 0-10         

(Βαθμός x 1) 

 

Σύνολο  έως 100  

 

 



 

 

Γραπτή εξέταση σε δοκίμιο  

Η γραπτή εξέταση σε δοκίμιο που αφορά στη μελέτη ενός θέματος σχετικού με την πολιτισμική 

ετερότητα ή και την πολιτισμική ετερότητα στην εκπαίδευση,  θα διεξαχθεί στους χώρους της 

Σχολής Επιστημών Αγωγής . Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 3 ώρες και οι υποψήφιοι μπορούν, 

εάν το επιθυμούν, να έχουν στη διάθεσή τους βιβλία σχετικού περιεχομένου. Οι υποψήφιοι θα 

μελετήσουν όποια βιβλιογραφία κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητη. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:  

1. Αβδελά, Ε. (1998). Ιστορία και σχολείο. Αθήνα: Νήσος. 

2. Άντερσον, Μπ. (1997). Φαντασιακές κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση 

του εθνικισμού,(μτφρ. Π. Χαντζαρούλα). Αθήνα: Νεφέλη.  

3. Baker, C., (2001). Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση, (επιμ. Μ. 

Δαμανάκης, μτφρ. Α. Αλεξανδροπούλου). Αθήνα: Gutenberg. 

4. Cummins, J. (2005). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση 

σε μια κοινωνία της ετερότητας, (επιμ. Ε.  Σκούρτου, μτφρ. Σ. Αργύρη), Αθήνα: Gutenberg. 

5. Νικολάου, Γ. (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο. 

Αθήνα: Πεδίο. 

Διευθύντρια ΠΜΣ 

 

Δέσποινα Σακκά 

Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας 

Π.Τ.Δ.Ε.,  Δ.Π.Θ. 

 

 

 

Σημαντικές ημερομηνίες:  
Υποβολή αιτήσεων: 1 Ιουνίου  2016 – 15 Ιουλίου 2016 

Γραπτή εξέταση : 17 Σεπτεμβρίου 2016 

Γραπτή εξέταση στην Αγγλική γλώσσα : 17 Σεπτεμβρίου 2016.  

Ατομική συνέντευξη: 7-9 Οκτωβρίου 2016 

Ανακοίνωση κατάταξης εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ: 17 Οκτωβρίου 2016 

Εγγραφές: 20-31 Οκτωβρίου 2016 

Έναρξη μαθημάτων: 1 Νοεμβρίου 2016 

 

Επικοινωνία  
Ταχυδρομική διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - ΔΠΘ, Γραμματεία Π.Μ.Σ 

«Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμική ετερότητα και εκπαίδευση»,  68100 Ν. Χηλή, 

Αλεξανδρούπολη.  

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 25510-30033, Fax 25510-30033. 

E-mail: pmseterotita@eled.duth.gr   



 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΠΟΛΙΤΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΑΙΤΗΣΗ  

 

Επώνυμο: ……………………………….. 

Όνομα: …………………………………. 

Πατρώνυμο: …………………………………….. 

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας: ……………………….. 

………………………………………………………… 

Τηλ. Oικίας: …………………………………… 

Τηλ. Εργασίας: …………………………………. 

Κινητό: ……………………………………….. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ……………………… 

 

Ημερομηνία γέννησης:  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ 

___ ___ 

Αριθ. Αστυν. Ταυτότητας:  ………………………….. 

Ιδιότητα – Επάγγελμα: …………………………. 

 

 

Προς τη Γραμματεία του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της 

αγωγής: Πολιτισμική Ετερότητα  και 

Εκπαίδευση» 

Παρακαλώ, να κάνετε δεκτό το αίτημά μου 

για συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. «Επιστήμες της 

Αγωγής: Πολιτισμική ετερότητα και 

Εκπαίδευση» 

 

Ο/η αιτών / ούσα 

 

Υπογραφή:______________________ 

Ημερομηνία:_____________________ 

Συνημμένα υποβάλλονται (ηλεκτρονικά) 

1) Αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ 

2) Αντίγραφα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών και βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 

(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους/ες προέρχονται από 

Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.  

3) Πιστοποιητικό  επαρκούς  γνώσης της  Αγγλικής  

γλώσσας από  αναγνωρισμένο  φορέα  όπως καθορίζεται  

από  το  Ανώτατο  Συμβούλιο  Επιλογής  Προσωπικού  

(ΑΣΕΠ). 

4) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 

προπτυχιακών σπουδών 

5) Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, επαγγελματική και 

επιστημονική δραστηριότητα με όλα τα 

αποδεικτικά πιστοποιητικά στοιχεία). 

6) Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά 

περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων με 

κριτές. 

7) Βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, ημερίδες και 

επιμορφωτικά  σεμινάρια. 

8) Δύο (2) συστατικές επιστολές που θα κατατεθούν σε 

Συστατικές επιστολές 

1) Ονοματεπώνυμο: ………………………. 

Ιδιότητα: ………………………………. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: …………………….. 

2)  Ονοματεπώνυμο: ………………………. 

Ιδιότητα: ……………………………….. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: …………………….. 

Σημείωση: Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη επιστολή 

αποστέλλεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ με κανονικό 

ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf). 

 

 

 

 

 



 

 

σφραγισμένο φάκελο από τον φορέα προέλευσης. 

9) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι ο 

υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ότι τα 

αντίγραφα που προσκομίζει είναι πιστά αντίγραφα 

των πρωτοτύπων. 

11) Άλλο: 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 
  

 

Διεύθυνση αποστολής: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Π.Μ.Σ. «Πολιτισμική Ετερότητα και Εκπαίδευση», Γραφείο 32,  68100 Ν. Χηλή, Αλεξανδρούπολη.  Τηλ. & 

Φαξ: 25510-30033, e-mail: pmseterotita@eled.duth.gr   

 

 

 

 

 

 

 

 


