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Σσολή Δπιζηημών ηηρ Αγυγήρ 

Τμήμα Δκπαίδεςζηρ και Αγυγήρ  

ζηην Πποζσολική Ηλικία 

Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών 

«Δκπαίδεςζη και Ανθπώπινα Γικαιώμαηα» 

 

 

 

Ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζευν ςποτηθίυν μεηαπηςσιακών θοιηηηών/ηπιών για ηο 

ακαδημαφκό έηορ 2019-2020 

 

Τν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Δθπαίδεπζε θαη Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα», είλαη 

δηεηνχο δηάξθεηαο θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1994-95 ζην Τκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ 

Πξνζρνιηθή Ηιηθία (Τ.Δ.Α.Π.Η.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-20 πξνβιέπεηαη ε εηζαγσγή είκοζι πένηε (25) θνηηεηψλ/ηξηψλ 

ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ Υπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ 722/30-5-2018 (ΦΔΚ 2501/29-6-2018, η., 

Β) & 964/8-8-2018 (ΦΔΚ Β 4170/21-9-2018).  

 

Σην Π.Μ.Σ. «Δθπαίδεπζε θαη Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» γίλνληαη δεθηνί θάηνρνη ηίηινπ ηνπ Α΄ 

θχθινπ ζπνπδψλ ησλ Τκεκάησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο ή Κνηλσληθψλ θαη 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ, αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηνλ ΓΟΑΤΑΠ, 

ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη απφθνηηνη άιισλ Τκεκάησλ ΑΔΙ ζπλαθψλ πξνο ην 

αληηθείκελν ηνπ ΠΜΣ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ, αλαγλσξηζκέλσλ ηεο αιινδαπήο. 

 

Α. Απονεμόμενορ ηίηλορ 

Τν ΠΜΣ νδεγεί ζηελ απνλνκή Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ «Δθπαίδεπζε θαη 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» κεηά ηελ πιήξε θαη επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κε βάζε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ο ηίηινο ζπνπδψλ εληάζζεηαη ζηηο Δπηζηήκεο ηεο αγσγήο. Οη θάηνρνη ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ έρνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ. 

 

Β. Υποτηθιόηηηερ 

Οι ενδιαθεπόμενοι/ερ, αθού ενημεπυθούν για ηοςρ ζηόσοςρ, ηο ανηικείμενο, ηη δομή και 

ηη λειηοςπγία ηος Π.Μ.Σ (Οδηγόρ και κανονιζμόρ ζποςδών – ιζηοζελίδα ηος ΠΜΣ 

www.ehr.ecd.uoa.gr), καλούνηαι να ςποβάλοςν θάκελο ςποτηθιόηηηαρ από ηην 15η/04/2019 

έυρ και ηην 28η/06/2019 ηασςδπομικά με ζςζηημένη αποζηολή και με ημεπομηνία 

ηασςδπομικήρ ζθπαγίδαρ έυρ και ηην 28η/06/2019 ζηη διεύθςνζη: Πανεπιζηήμιο Αθηνών, 

Τμήμα Δκπαίδεςζηρ και Αγυγήρ ζηην Πποζσολική Ηλικία, Γπαθείο Υποζηήπιξηρ ΠΜΣ 

«Δκπαίδεςζη και Ανθπώπινα Γικαιώμαηα», Σηαδίος 5, 7
ορ

 όποθορ, γπαθ. 704 (ςπότη Δ. 

Συηηπίος) Τ.Κ. 105 62, Αθήνα. 

 

http://www.ehr.ecd.uoa.gr/
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Γ. Τα απαιηούμενα δικαιολογηηικά 

1. Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ζην εηδηθφ έληππν, πνπ κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ απφ ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Τ.Δ.Α.Π.Η. ή απφ ηελ ηζηνζειίδα: www.ehr.ecd.uoa.gr. 

2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (με φωτογραφία μικρού μεγέθοσς), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

γηα ηηο ζπνπδέο, ηε δηδαθηηθή, ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηελ εξεπλεηηθή εκπεηξία, ηε γλψζε ηεο 

ρξήζεο Η/Υ θαη ηελ επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. 

3. Αληίγξαθν πηπρίνπ ή βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ και πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο 

βαζκνινγίαο.  

4. Οη ππνςήθηνη απφ ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

αληηζηνηρίαο θαη ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΓΟΑΤΑΠ, ζχκθσλα κε ην άξ.34, παξ. 7 ηνπ Ν. 4485/17. 

5. Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, εάλ ππάξρνπλ. 

6. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εάλ ππάξρνπλ. 

7. Γαθηπινγξαθεκέλν θείκελν (έσο κηα ζειίδα), φπνπ ν/ε ππνςήθηνο/α αλαπηχζζεη ηνπο 

ιφγνπο θαη ηα θίλεηξα γηα ππνςεθηφηεηα θαη θνίηεζε ζην πξφγξακκα. 

8. Γχν πξφζθαηεο (πξσηφηππεο) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαηά πξνηίκεζε απφ κέιε ΓΔΠ. 

9. Φσηνηππία δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο  

10. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ άξηζηεο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (επίπεδν 

Γ2). Δπηπιένλ, γηα ηνπο μελφγισζζνπο ππνςήθηνπο/εο επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ 

θαηνρήο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Σε πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη δελ δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν 

πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο δηαπηζηψλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε 

αληίζηνηρνπ επηπέδνπ πνπ δηελεξγείηαη απφ ην Τ.Δ.Α.Π.Η. 

Απνδεηθηηθά πηζηνπνηεηηθά άξηζηεο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πέξαλ ηνπ Κξαηηθνχ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο ζε επίπεδν Γ2, είλαη βάζεη ηνπ βάζεη ηνπ ΦΔΚ 17/22-05-2018 θαη 

ηνπ παξαξηήκαηνο Γ’ ηνπ ΑΣΔΠ ηα εμήο:  

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

CAMBRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην 

University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – 

IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 8,5 θαη άλσ. 

 ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments-CaMLA). 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− ηνπ 

EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT 

COMMUNICATION-ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEF C2).  

 ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International ηνπ TRINITY 

COLLEGE LONDON. 

 CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 

writing and listening) −MASTERY− και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN 

ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Σπλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ 

απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 

ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 

SPOKEN ESOL −MASTERY− (Σπλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο 

άξηζηεο γλψζεο). 
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 EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI 

Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2).  

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε 

βαζκφ “Distinction” ή “Credit”).  

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework 

equivalent level C2) (κέρξη 31/8/2009).  

 Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).  

 ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 

 Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): 

CEF C2. 

 Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level 

(Gatehouse Awards). 

 NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).  

 AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Δλφηεηεο: Listening, Reading, 

Writing, Speaking). 

 LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).  

 GA Level 3 Certificate in ESOL International - (CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in 

ESOL International (Classic C2).  

 C2 – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 

(Mastery C2) θαη C2 – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) 

(Mastery C2) (Σπλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο.  

 

Τα δικαιολογηηικά πος καηαθέηοςν οι ςποτήθιοι/ερ δεν επιζηπέθονηαι. 

 

 

Γ. Δπιλογή μεηαπηςσιακών θοιηηηών  

Η επηινγή ησλ εηζαθηέσλ γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα. Καηά ην πξψην ζηάδην εμεηάδνληαη νη 

θάθεινη ησλ ππνςεθίσλ σο πξνο ηε ζπλάθεηα ηνπ πηπρίνπ πξνο ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜΣ θαη σο 

πξνο ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο. Όζνη δελ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηνρήο αγγιηθήο γιψζζαο, 

εμεηάδνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Σηε ζπλέρεηα, φζνη πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο 

θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο. Καηά ηε ζπλέληεπμε αμηνινγείηαη ε φιε 

ζπγθξφηεζε θαη επηζηεκνληθή επάξθεηα ηνπ ππνςεθίνπ, ε θνηλσληθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, θαζψο 

θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ ΠΜΣ. Η επηινγή ησλ εηζαθηέσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

- Βαζκφο πηπρίνπ ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5)% 

- Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζε ηξία πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ ΠΜΣ ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5)% 

- Δπίδνζε ζε Γηπισκαηηθή εξγαζία, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη ζηνλ Α΄ θχθιν ζπνπδψλ ζε 

πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5)% 

- Πηζηνπνηεκέλε γλψζε δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5)% 

- Καηνρή δεχηεξνπ πηπρίνπ Α΄ ή Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) 

- Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή δεκνζηεχζεηο ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) 

- Υπφκλεκα ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην ΠΜΣ δέθα ηνηο εθαηφ (10%). 

- Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ζε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). 

 

Με βάζε ηα ζπλνιηθά θξηηήξηα θαη ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο επηιέγνληαη νη 

θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ζεηξά επηηπρίαο. 
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Δ. Υποσπεώζειρ θοιηηηών - Γίδακηπα 

Οη κεηαπηπρηαθνί/εο θνηηεηέο/ηξηεο πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλεο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο σο 

πξνο ην γλσζηηθφ ππφβαζξν. Γηα ην ζθνπφ απηφ ελδέρεηαη λα δεηεζεί απφ νξηζκέλνπο/εο 

θνηηεηέο/ηξηεο λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ 

Τ.Δ.Α.Π.Η. ή/θαη λα κειεηήζνπλ πξφζζεηε βηβιηνγξαθία πνπ ζα ηνπο πξνηαζεί.  

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ απαηηείηαη επηηπρήο εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ζε καζήκαηα, δηεπηζηεκνληθά ζεκηλάξηα θαζψο θαη ε εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (δειαδή ε ζπγθέληξσζε ζπλνιηθά 120 ECTS), φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ 

Οδεγφ θαη Καλνληζκφ ζπνπδψλ. Η παξαθνινχζεζε θαη ε ελ γέλεη εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ καζεκάησλ, ησλ θξνληηζηεξίσλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Αλεπαξθήο 

παξαθνινχζεζε ή/θαη εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζπληζηά ιφγν απφξξηςεο ζην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα ή ζεκηλάξην.  

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκβάιινπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜΣ θαηαβάιινληαο δίδαθηξα 

ηα νπνία αλέξρνληαη ζε 1.300 € γηα θάζε έηνο ζπνπδψλ. Τν πνζφ απηφ κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη ζε 

εμακεληαίεο δφζεηο (δειαδή 650€ αλά εμάκελν). Η θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο γίλεηαη κε ηελ 

αξρηθή εγγξαθή θαη ησλ ππνινίπσλ κε ηελ έλαξμε θάζε εμακήλνπ. 

 

Η ημεπομηνία έναπξηρ ηος ακαδημαφκού έηοςρ 2019-2020 είναι: 29 Σεπηεμβπίος 2019. 

 

Πληποθοπίερ παξέρνληαη απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή ζην ηειέθσλν: 210-368 9312 (ψξα 

12:00 π.κ. – 19:00 κ.κ.), ζην e-mail: pmsteapi@gmail.com θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ 

ΠΜΣ: www.ehr.ecd.uoa.gr. 

  

Τα νλφκαηα ησλ επηηπρφλησλ ζα αλαξηεζνχλ ζην δηαδίθηπν (ΓΙΑΥΓΔΙΑ & ηζηνζειίδα ηνπ 

Τκήκαηνο Δ.Α.Π.Η.). 

 

Η Ππόεδπορ ηος Τμήμαηορ  

 

 

Γήμηηπα Μακπςνιώηη 

Καθηγήηπια ΤΔΑΠΗ, ΔΚΠΑ 
 

mailto:pmsteapi@gmail.com
http://www.ehr.ecd.uoa.gr/

