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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ:
Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες
προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών Α.Ε.Ι. ή
T.E.I. ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προτίθενται να διδάξουν γνωστικά
αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής). Παράλληλα, δεκτοί
γίνονται και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που ήδη υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Σχετικές διατάξεις:
Ν.4485/2017
Άρθρο 33
Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες
1. Η κανονική διάρκεια φοίτησης σε Π.Μ.Σ. είναι κατ’ ελάχιστο δύο (2) εξάμηνα, στα οποία
περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς κρίση
διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών
καθορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
5. Τα μαθήματα κάθε Π.Μ.Σ. αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε ογδόντα (80) φοιτητές κατ’ έτος.
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017,
και μόνο ένας κατ' έτος, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι στο ΔΠΜΣ, με την
προϋπόθεση ότι αυτό είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο
οικείο Ίδρυμα.
Οι ογδόντα (80) θέσεις εισακτέων του ΔΠΜΣ κατανέμονται, με απόφαση της Ειδικής
Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ (Ε.Δ.Ε.), ως εξής:
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Τριάντα (30) θέσεις εισακτέων στη κατεύθυνση «ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (15
θέσεις στο τμήμα με έδρα την Κοζάνη και 15 θέσεις στο τμήμα με έδρα τη Φλώρινα)
Σαράντα δύο (42) θέσεις εισακτέων στην κατεύθυνση «ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»
(21 θέσεις στο τμήμα με έδρα την Κοζάνη και 21 θέσεις στο τμήμα με έδρα τη Φλώρινα)
Για το 10% των εισακτέων (8 θέσεις, 4 θέσεις στο τμήμα με έδρα την Κοζάνη και
4 θέσεις στο τμήμα με έδρα τη Φλώρινα) διεξάγεται κλήρωση από την Ειδική
Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) μεταξύ των υποψηφίων που – σύμφωνα με τον
Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΜΣ – δεν λαμβάνουν πρόσθετη μοριοδότηση πέραν του
πτυχίου τους και της γνώσης μίας ξένης γλώσσας επιπέδου Β2, με την προϋπόθεση
ότι είναι κάτω των 25 ετών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εισακτέων για την εφαρμογή της ως άνω
κατανομής των θέσεων, με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) οι θέσεις
των εισακτέων δύνανται να ανακατανεμηθούν μεταξύ των ανωτέρω κατηγοριών.
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων στο ΔΠΜΣ Τμημάτων
της Σ.Κ Α. ΕΠ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 34 του Ν. 4485/17, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι στο ΔΠΜΣ, και μόνο ένας
κατ΄ έτος, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που
επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Η κατάταξη των αιτήσεων των υποψηφίων στις εκπαιδευτικές ειδικότητες των δύο (2)
ενοποιημένων κλάδων – κατευθύνσεων γίνεται ως εξής:
1. Στην κατεύθυνση των «ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» περιλαμβάνονται οι Ειδικότητες
Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Αισθητικής Αγωγής, Φυσικής
Αγωγής, Υγείας–Πρόνοιας & Ευεξίας.
 Στη Διδακτική Ειδικότητας των Ανθρωπιστικών Επιστημών εντάσσονται υποψήφιοι
των ενοποιημένων εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων: ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ33
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ,.
 Στη Διδακτική Ειδικότητας των Κοινωνικών Επιστημών εντάσσονται υποψήφιοι των
ενοποιημένων εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων: ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ30
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ71
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ.
 Στη Διδακτική Ειδικότητας της Αισθητικής Αγωγής εντάσσονται υποψήφιοι των
ενοποιημένων εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων: ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ41
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ89.01
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΠΕ91.02
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.
 Στη Διδακτική Ειδικότητας της Φυσικής Αγωγής, Υγείας–Πρόνοιας & Ευεξίας
εντάσσονται υποψήφιοι των ενοποιημένων εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων: ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΠΕ36 ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ,
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ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ.
2. Στην κατεύθυνση των «ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» περιλαμβάνονται οι Ειδικότητες
Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών
Πληροφορικής
 Στη Διδακτική Ειδικότητας των Φυσικών Επιστημών εντάσσονται υποψήφιοι του
ενοποιημένου εκπαιδευτικού κλάδου: ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 Στη Διδακτική Ειδικότητας των Μαθηματικών εντάσσονται υποψήφιοι ενοποιημένου
εκπαιδευτικού κλάδου: ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
 Στη Διδακτική Ειδικότητας Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής
εντάσσονται υποψήφιοι των ενοποιημένων εκπαιδευτικών κλάδων: ΠΕ81
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ,
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ88
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς
τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Αιτήσεις υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτές από 30/08/2021
έως 27/09/2021.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ
https://teachedumsc.uowm.gr (σύνδεσμος μενού «ΑΙΤΗΣΗ»)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Με την υποβολή της ηλεκτρονική αίτησης ο υποψήφιος λαμβάνει ηλεκτρονικό
μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβληθείσας αίτησης, την οποία εκτυπώνει, υπογράφει και
καταθέτει στη γραμματεία της Κοσμητείας (αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου), ή αποστέλλει ταχυδρομικά (με ΕΛΤΑ ή ταχυμεταφορά), μαζί με τα παρακάτω
δικαιολογητικά (τα οποία έχει αναρτήσει ήδη ηλεκτρονικά):
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από
ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών
σπουδών
4. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερου
5. Αντίγραφο δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος
6. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Η κατάθεση/αποστολή της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών γίνεται σε
σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του υποψηφίου, στην παρακάτω διεύθυνση:
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα
με την ένδειξη: για το ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών»
Σημειώνεται ότι
 Τα έντυπα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία και δεν επιστρέφονται.
 Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων λογίζεται η ημερομηνία
παραλαβής/κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας (υπογεγραμμένη αίτηση και
συνοδευτικά δικαιολογητικά) στη γραμματεία της Κοσμητείας και όχι η ημερομηνία
αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά.
 Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων που έχει ήδη
καταβληθεί δεν επιστρέφεται.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η αξιολόγησή τους γίνεται από Επιτροπή
Επιλογής/Εξέτασης (Ε.Ε.) που ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Η Ε.Ε. εισηγείται προς τη Συντονιστική
Επιτροπή του ΔΠΜΣ.
Για το 10% των εισακτέων (8 άτομα) διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των πτυχιούχων που δεν
λαμβάνουν πρόσθετη μοριοδότηση πέραν του πτυχίου τους και της γνώσης μίας ξένης
γλώσσας επιπέδου Β2, με την προϋπόθεση ότι είναι κάτω των 25 ετών.
Για το υπόλοιπο 90% (72 άτομα) γίνεται μοριοδότηση του φακέλου υποψηφιότητας, όπου
συνεκτιμώνται τα εξής:
1. Βαθμός πτυχίου (στην ειδικότητα της Διδακτικής Ειδίκευσης του ΔΠΜΣ)
2. Επαρκής γνώση μίας ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2, πιστοποιημένης από
αναγνωρισμένο φορέα (έως 2 γλώσσες)
3. Δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος
Η μοριοδότηση του φακέλου υποψηφιότητας που καταθέτει ο/η υποψήφιος/α γίνεται σύμφωνα
με τα ακόλουθα κριτήρια:
Α/α
1
2

3

Κριτήρια αξιολόγησης

Συντελεστής

Βαθμός πτυχίου (στην ειδικότητα της
Διδακτικής Ειδίκευσης του ΔΠΜΣ)
Επαρκής γνώση μίας (1) τουλάχιστον ξένης
γλώσσας
3 για C2
2 για C1
1 για Β2
Δεύτερο πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος ή
Διδακτορικό Δίπλωμα

2

Μέγιστη πίστωση
μορίων
20

5

15

3

15
4
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Msc, Διδακτορικό: 5
Δεύτερο πτυχίο: 3
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

50

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το ΔΠΜΣ είναι διάρκειας δύο εξαμήνων (ενός ακαδημαϊκού έτους).
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος περάτωσης των σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα. Πέραν αυτών των χρονικών ορίων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν
απόφασης της Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ, ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα έχει τη δυνατότητα
παράτασης.
Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται σε δύο (2) τμήματα φοιτητών, ένα (1)
τμήμα με έδρα την πόλη της Φλώρινας και ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της Κοζάνης. Η
Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιείται σε δομές τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης και η
Μικροδιδασκαλία σε κατάλληλους εργαστηριακούς χώρους του Ιδρύματος.
Όλα τα μαθήματα είναι 2ωρα και εξαμηνιαία, διαρκούν δεκατρείς (13) εβδομάδες και
πραγματοποιούνται Παρασκευές, Σάββατα και Κυριακές ή και καθημερινές – αν αυτό
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων – συμπυκνωμένα και εντατικά, δια ζώσης
και εξ αποστάσεως, με τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής
επικοινωνίας. Προς διευκόλυνση των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, θα
υιοθετηθεί το διδακτικό μοντέλο της «μικτής μάθησης», στο οποίο η διά ζώσης διδασκαλία θα
γίνεται για το 65% των μαθημάτων, ενώ για το υπόλοιπο ποσοστό του 35% (σύνολο: 4 δίωρα)
τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης
που διαθέτει το Ίδρυμα. Κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου θα προσδιορίζεται και μία εβδομάδα
εντατικής παρακολούθησης.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις
και τις λοιπές δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το όριο απουσιών που
δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι κατ’ ανώτατο όριο το 1/3 των διδακτικών ωρών,
άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Για μεγαλύτερο αριθμό
απουσιών η Σ.Ε. αποφασίζει την επανάληψη του μαθήματος ή τον αποκλεισμό του
μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας από το ΔΠΜΣ.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master) που χορηγείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής:
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση»
αναλογεί σε συνολικό φόρτο εργασίας εξήντα (60) Πιστωτικών Μονάδων ECTS (European
Credit Transfer System) για κάθε εκπαιδευόμενο.
ΤΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η επικύρωση της αποδοχής της φοίτησης στο ΔΠΜΣ συνεπάγεται την από μέρους των
εκπαιδευομένων υποχρέωση καταβολής διδάκτρων ύψους 1.100,00€, τα οποία θα
καταβληθούν σε δύο δόσεις (500 ευρώ πριν από την έναρξη του Α΄ εξαμήνου και 600 ευρώ
πριν από την έναρξη του Β΄ εξαμήνου).
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Από το τέλος φοίτησης απαλλάσσονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα
(ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε
οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος.
Το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό ατομικό και οικογενειακό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο
εισόδημα ορίζεται με Υπουργική απόφαση για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Το ποσό που αντιστοιχεί
στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 35 του Ν.4485/17 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται για μεν το ατομικό
εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά Ευρώ (8.777,00€) (100% του εθνικού
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατόν
σαράντα τρία Ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.143,90 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου
ισοδύναμου εισοδήματος). Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται
στο ΔΠΜΣ και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Σε θέματα που τίθενται από υποψηφίους του ΔΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ «δίνει» Παιδαγωγική Επάρκεια;
Ν 4589/2019: Συνέργειες Ε.Κ.Π.Α,Γεωπονικού Αθηνών,Θεσσαλίας με ΤΕΙ,Παλλημνιακό
Ταμείο,θέματα εκπαιδευτικών κλπ.
Άρθρο 54
Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. - προϋποθέσεις συμμετοχής
……………………………………………………………………………………………………….
4. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:
α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή
από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους,
ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού
προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και
συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη
Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου
και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και
απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα
διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των
φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ` έτος, αλλά και η
χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση
επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν, καλύπτει με
επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.
β) Με την κατοχή:
αα) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της
αγωγής,
ββ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002
(Α`152),
γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
Το ΔΠΜΣ χορηγεί μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις επιστήμες της αγωγής.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης που χορηγεί το ΔΠΜΣ μοριοδοτείται από τον
ΑΣΕΠ;
Από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συμπληρωματικά η τελευταία προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το διορισμό εκπαιδευτικών:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλουν και ειδικότητες (ΠΕ, ΤΕ) που δεν
αναφέρονται στις διδακτικές ειδικότητας της προκήρυξης;
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί υποψήφιοι μόνο των κλάδων – ειδικοτήτων που αναφέρονται
στην προκήρυξη.
Ποιες ημέρες και ώρες διδάσκονται τα μαθήματα του ΔΠΜΣ και αν είναι δυνατή η εξ
αποστάσεως παρακολούθησή τους.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευές, Σάββατα και Κυριακές ή και καθημερινές – αν
αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων – συμπυκνωμένα και εντατικά, δια
ζώσης και εξ αποστάσεως, με τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής
επικοινωνίας. Προς διευκόλυνση των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, θα
υιοθετηθεί το διδακτικό μοντέλο της «μικτής μάθησης», στο οποίο η διά ζώσης διδασκαλία θα
γίνεται για το 65% των μαθημάτων, ενώ για το υπόλοιπο ποσοστό του 35% (σύνολο: 4 δίωρα)
τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης
που διαθέτει το Ίδρυμα. Κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου θα προσδιορίζεται και μία εβδομάδα
εντατικής παρακολούθησης.
Επειδή το Ωρολόγιο Πρόγραμμα σπουδών δεν έχει καταρτιστεί ακόμα δεν είναι δυνατό να
απαντήσουμε δεσμευτικά για τις ακριβείς ώρες διδασκαλίας. Κατά κανόνα, πρακτική που
εφαρμόζεται και στα άλλα ΠΜΣ της Σχολής που λειτουργούν Παρασκευή – Κυριακή, οι ώρες
διδασκαλίας είναι απογευματινές την Παρασκευή και πρωί έως απόγευμα το Σάββατο και την
Κυριακή.
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία, συνολικά, των μαθημάτων εφαρμόστηκε στον προηγούμενο
κύκλο με Υπουργική Απόφαση λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούσαν.
Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σε περίπτωση μερικής φοίτηση;.
Η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/νες φοιτητές/τριες προβλέπεται, μετά από
απόφαση της Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο
του χρόνου της κανονικής φοίτησης. Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους
μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες
απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές
περιπτώσεις, για τις οποίες αποφασίζει η Ε.Δ.Ε. (ενδεικτικά: ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί
λόγοι, λόγοι ανωτέρας βίας κ.λπ.). Στην περίπτωση μερικής φοίτησης ο φοιτητής
παρακολουθεί τα μαθήματα του εξαμήνου που δεν παρακολούθησε στον επόμενο κύκλο του
ΔΠΜΣ και στο εξάμηνο που προσφέρονται.
Που μπορώ να βρω αναλυτικά τα μαθήματα του ΔΠΜΣ;
Η αναλυτική διάρθρωση των μαθημάτων του ΔΠΜΣ περιγράφεται στην απόφαση ίδρυσης, στο
άρθρο 6: Πρόγραμμα Σπουδών.
Η απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας του ΔΔΠΜ μπορεί να ανακτηθεί από τον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://teachedumsc.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%A6%CE%95%CE%9A%CE%92-4400-06-10-2020.pdf
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα σε φορέα εκπαίδευσης στην έδρα του
μεταπτυχιακού προγράμματος;
Οι εκπαιδευόμενοι/ες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναζητήσουν και να υποδείξουν
στους υπεύθυνους διδάσκοντες τις εκπαιδευτικές μονάδες στις οποίες θα διεξαχθεί η πρακτική
τους άσκηση.
Με τη λήξη κάθε εξαμήνου γίνονται γραπτές εξετάσεις;
Οι διδάσκοντες οφείλουν πριν από την έναρξη των παραδόσεων να καταθέτουν αναλυτικό
διάγραμμα με το περιεχόμενο των μαθημάτων και να ορίζουν το περίγραμμα των εργασιών
και την περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης των φοιτητών (εξέταση/ εργασία/ ή και συνδυασμό
αυτών), καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία. Η αξιολόγηση των επιδόσεών τους γίνεται με βάση
την κλίμακα 1-10 (βάση το 5). Φοιτητής/τρια που αποτυγχάνει στις εξετάσεις
μαθήματος/παράδοση εργασίας επαναλαμβάνει τη διαδικασία εξέτασης/παράδοσης
εργασίας..
Πόσες εβδομάδες το μήνα θα γίνονται διδασκαλίες;
Δυστυχώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα καθώς το Ωρολόγιο
Πρόγραμμα των μαθημάτων οριστικοποιείται μετά την ανάθεση των διδασκαλιών και
ανακοινώνεται πριν την έναρξη του εξαμήνου σπουδών. Η διδασκαλία ενός εξαμήνου
περιλαμβάνει 13 διδακτικές εβδομάδες που κατανέμονται, ενδεικτικά, για το χειμερινό εξάμηνο
στο διάστημα από 01/10 – 28/02 και για το εαρινό εξάμηνο στο διάστημα από 01/03 έως 15/07.
Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν σε παραπάνω από τις δύο δόσεις στην αρχή
κάθε εξαμήνου;
Η επικύρωση της αποδοχής της φοίτησης στο ΔΠΜΣ συνεπάγεται την από μέρους των
εκπαιδευομένων υποχρέωση καταβολής διδάκτρων ύψους 1.100,00€, τα οποία θα
καταβληθούν σε δύο δόσεις (500 ευρώ πριν από την έναρξη του Α΄ εξαμήνου και 600 ευρώ
πριν από την έναρξη του Β΄ εξαμήνου). Τα παραπάνω διαστήματα είναι δεσμευτικά ως προς
την καταβολή του τέλους φοίτησης.
Τα δικαιολογητικά της αίτησης πρέπει να σταλούν και ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά;
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ
https://teachedumsc.uowm.gr (σύνδεσμος μενού «ΑΙΤΗΣΗ»)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Με την υποβολή της ηλεκτρονική αίτησης ο υποψήφιος λαμβάνει ηλεκτρονικό
μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβληθείσας αίτησης, την οποία εκτυπώνει, υπογράφει και
καταθέτει στη γραμματεία της Κοσμητείας (αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου), ή αποστέλλει ταχυδρομικά (με ΕΛΤΑ ή ταχυμεταφορά), μαζί με τα παρακάτω
δικαιολογητικά (τα οποία έχει αναρτήσει ήδη ηλεκτρονικά):
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΟΑΤΑΠ,
εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών
σπουδών
4. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερου
5. Αντίγραφο δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος
6. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Η κατάθεση/αποστολή της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών γίνεται σε
σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του υποψηφίου, στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα
με την ένδειξη: για το ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών»




Σημειώνεται ότι
Τα έντυπα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία και δεν επιστρέφονται.
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων λογίζεται η ημερομηνία
παραλαβής/κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας (υπογεγραμμένη αίτηση και
συνοδευτικά δικαιολογητικά) στη γραμματεία της Κοσμητείας και όχι η ημερομηνία
αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά.

Διόρθωση αίτησης - συμπλήρωση δικαιολογητικών
Σε περίπτωση καταχώρησης στην ηλεκτρονική αίτηση λανθασμένων, επουσιωδών,
στοιχείων (π.χ. λάθος αριθμός ή ψηφία στη διεύθυνση κατοικίας) δεν είναι απαραίτητη η
επανυποβολή της αίτησης αλλά αποστέλλετε email στη διεύθυνση teachedumsc@uowm.gr με
τα προσωπικά σας στοιχεία, αριθμό αίτησης και αναφορά της λανθασμένης καταχώρησης.
Σε περίπτωση καταχώρησης λανθασμένων στοιχείων ή παράλειψης καταχώρησης ουσιωδών
για την αξιολόγηση της αίτησης (π.χ. λανθασμένη επιλογή πόλης ή κατεύθυνσης) απαιτείται η
επανυποβολή της αίτησης.
Πως αποδεικνύονται τα προσόντα και οι ιδιότητες
Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην
ηλεκτρονική αίτηση, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή
βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο προσόν, κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε
κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Τίτλοι γλωσσομάθειας γίνονται αποδεκτοί και αποδεικνύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και τις οδηγίες του ΑΣΕΠ
Πληροφοριακά παρατίθεται σχετικός σύνδεσμος: https://www.asep.gr/guide/2K_2020/
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