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Αθήνα 23-05-2007
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ
Το Τµήµα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
ειδικότερα ο Τοµέας Παιδαγωγικής, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών µε γνωστικό αντικείµενο: «∆ιδακτική Μαθηµάτων Ειδικότητας µε
Νέες Τεχνολογίες», καλεί τους ενδιαφεροµένους να καταθέσουν αίτηση για την κατάληψη 20
θέσεων µεταπτυχιακών σπουδαστών για το πανεπιστηµιακό έτος 2007 - 2008.
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής,
2. Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική
εµπειρία, η επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (επικυρωµένο φωτοαντίγραφο).
4. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (απλή φωτοτυπία µε την επίδειξη του
πρωτοτύπου).
5. Αναλυτικό κατάλογο προπτυχιακών µαθηµάτων (αναλυτική βαθµολογία επικυρωµένο φωτοαντίγραφο).
6. ∆ηµοσιεύσεις (αν υπάρχουν).
Οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό για την
επαρκή γνώση σε µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, εξετάζονται σε γλώσσα της προτίµησής
τους από µέλος ∆.Ε.Π. του οικείου ξενόγλωσσου Τµήµατος. Όσοι από αυτούς επιτύχουν,
εξετάζονται γραπτώς, µαζί µε τους υπόλοιπους υποψηφίους, σε δύο αντικείµενα: στη
Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες στην
Εκπαίδευση. (Η εξεταστέα ύλη και η ενδεικτική βιβλιογραφία υπάρχουν στη Γραµµατεία
του Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα http://dimente.ppp.uoa.gr). Οι 40 πρώτοι στη

βαθµολογία της γραπτής εξέτασης καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τριµελούς
επιτροπής αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από µέλη ∆.Ε.Π.., έτσι ώστε να γίνει η
τελική επιλογή, στην οποία θα συνεκτιµηθούν όλα τα στοιχεία της υποψηφιότητας
ως ακολούθως:
α. Γραπτή Εξέταση: 60% (από 30% για κάθε γραπτώς εξεταζόµενο αντικείµενο)
β. Συνέντευξη: 20%
γ. Βαθµός Πτυχίου: 7%
δ. Βαθµολογία γνωστικών αντικειµένων ειδίκευσης σε αποκτηθέντες τίτλους σπουδών
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 8%
ε. Επιπλέον προσόντα (2η και 3η ξένη γλώσσα, συγγραφικό και ερευνητικό έργο,
συµµετοχή σε συνέδρια – επιµόρφωση): 5%

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για συµµετοχή στο Πρόγραµµα έχουν οι
πτυχιούχοι των Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ),
καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν.
2916/01 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄), οι οποίοι έχουν δικαίωµα σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις να διδάσκουν στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 25.5.2007 έως 15.6.2007 ώρες
10.30-13.30, στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. (Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,
γρ. 540), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, εκτός ηµέρας Πέµπτης. Οι ακριβείς
ηµεροµηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η ∆ιευθύντρια του Προγράµµατος
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