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ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ  ΠΟΤΔΩΝ 
«ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΩΓΗ: ΔΗΜΟΙΕ ΧΡΗΕΙ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ» 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ  ΕΣΟ 2019 – 2020 

Γηάξθεηα ζπνπδψλ: Γχν (2) εμάκελα + Γηπισκαηηθή 

 

Τν Παηδαγσγηθφ Τκήκα Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο Σρνιήο Κνηλσληθψλ θαη 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζην πιαίζην 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ  (ΠΜΣ) «Δπηζηήκεο 

ηεο Αγσγήο: Γεκφζηεο ρξήζεηο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο» (ΦΔΚ 2974/η. 

Β΄/24-7-2018) θαιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ην αθαδεκατθφ 
έηνο 2019-2020. 

Γηα ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020 ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ νξίδεηαη 
ζηνπο ηξηάληα (30). 

 Τα καζήκαηα ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπκππθλσκέλα θαη εληαηηθά 

θαζψο θαη κε ρξήζε ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο, φηαλ 

θξίλεηαη φηη νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ ή ην απαηηνχλ. Τα καζήκαηα ζα γίλνληαη ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα θαη, εθφζνλ ππάξρεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηθαλνπνηεηηθφ 

αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δελ γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή, ζα πξνζθέξνληαη καζήκαηα 
θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

Γηα ηε θνίηεζε ζην ΠΜΣ απαηηείηαη ε θαηαβνιή δηδάθηξσλ, ηα νπνία 

αλέξρνληαη ζην ζπλνιηθφ πφζν ησλ 2.200  επξψ (1000 επξψ κε ηελ έλαξμε θάζε 

εμακήλνπ Α, Β θαη 200 επηπιένλ ζην Γ΄ εμάκελν, θαηά ην νπνίν εθπνλείηαη ε 
κεηαπηπρηαθή εξγαζία). 

Απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θνίηεζεο νη κεηαπηπρηαθνί/θέο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ 

Π.Μ.Σ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία 
(άξ. 35, παξ. 2, Ν.4485/17). 

 Σην ΠΜΣ γίλνληαη δεθηνί θάηνρνη πηπρίνπ ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ΑΔΙ 

ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα γίλνπλ 

δεθηνί θαη πηπρηνχρνη Τκεκάησλ Τ.Δ.Ι. ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή άιισλ 
Αλσηάησλ Σρνιψλ, κεηά απφ απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο.   
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Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 

θαηαζέηνπλ απαξαηηήησο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε (αθνχ ζπκπιεξσζεί ζηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 

εθηππψλεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζηε Γξακκαηεία κε ηα ππφινηπα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο).  

2. Τίηινο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη αλαιπηηθή βαζκνινγία. 

3. Τίηινο γλψζεο κηαο απφ ηηο ηξεηο μέλεο γιψζζεο αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά 

ζε επίπεδν Β2. Ο ηίηινο πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ν 

νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα ησλ εγθεθξηκέλσλ πηπρίσλ ηνπ ΑΣΔΠ. 

Τν παξφλ δηθαηνινγεηηθφ δελ κνξηνδνηείηαη. Όζνη δελ θαηέρνπλ ηίηιν γλψζεο 

κηαο απφ ηηο ηξεηο μέλεο γιψζζεο αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά θαη δηαζέηνπλ 

ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο ζε κηα απφ απηέο, ζα πξέπεη λα ην απνδείμνπλ κε 

εμέηαζε ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ηελ επηηξνπή εμεηάζεσλ. 

4. Απιή θσηνηππία ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλνληαη επίζεο δεθηά θαη 

κνξηνδνηνχληαη ηα θάησζη:  

1. Μεηαδηδαθηνξηθφ ή Γηδαθηνξηθφ δίπισκα. 

2. Πηπρηαθή εξγαζία 

3. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ. 

4. Απνδεδεηγκέλε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα 

ζε αληηθείκελα ζρεηηδφκελα κε ηνλ ηίηιν ηνπ ΠΜΣ (ειάρηζηνο ρξφλνο 1 

εμάκελν, κέγηζηνο ρξφλνο 5 εμάκελα). 

5. Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αληηθείκελα ζρεηηδφκελα κε ηνλ 

ηίηιν ηνπ ΠΜΣ (ειάρηζηνο ρξφλνο 1 εμάκελν, κέγηζηνο ρξφλνο 4 εμάκελα). 

6. Γεκνζηεπκέλεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά  

(κέγηζηνο αξηζκφο εξγαζηψλ 4). 

Τα δηθαηνινγεηηθά κνξηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Α/Α Γηθαηνινγεηηθά 

Μφξηα 

αμηνιφγεζεο 

1 

Βαζκφο πηπρίνπ. Σε πεξίπησζε θαηάζεζεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ 

ελφο πηπρίνπ ιακβάλεηαη ππφςε ην πηπρίν κε ηελ κεγαιχηεξε 

ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ. 

10 

2 Πηπρηαθή εξγαζία 10 

3 Μεηαδηδαθηνξηθφ ή Γηδαθηνξηθφ δίπισκα. 20 

4 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ. Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη 

ηνπ ελφο Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη επηιέγεηαη ν έρσλ ζπλάθεηα  κε 

ηνλ ηίηιν ηνπ ΠΜΣ. 
20 

5 

Απνδεδεηγκέλε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα ζε αληηθείκελα ζρεηηδφκελα κε ηνλ ηίηιν 

ηνπ ΠΜΣ (ειάρηζηνο ρξφλνο 1 εμάκελν, κέγηζηνο ρξφλνο 5 

εμάκελα). 

5 
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7 

Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αληηθείκελα 

ζρεηηδφκελα κε ηνλ ηίηιν ηνπ ΠΜΣ (ειάρηζηνο ρξφλνο 1 

εμάκελν, κέγηζηνο ρξφλνο 4 εμάκελα). 
10 

8 
Γεκνζηεπκέλεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε έγθπξα επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά  (κέγηζηνο αξηζκφο εξγαζηψλ 4). 5 

9 Σπλέληεπμε. 20 

 
Τα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά κεηά ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο 

ειεθηξνληθήο αίηεζεο απνζηέιινληαη ζηελ Γξακκαηεία ηαρπδξνκηθά ζε απιή 

θσηνηππία (ρσξίο επηθχξσζε) ή θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Η απνζηνιή κε fax δελ γίλεηαη δεθηή. Τα 

δηθαηνινγεηηθά δελ επηζηξέθνληαη θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο 

ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εηζαρζέλησλ θαηαζηξέθνληαη.  

Αθνχ ππνβιεζεί ε ειεθηξνληθή αίηεζε επηηπρψο ζα ιακβάλεηε κήλπκα κε ην 

νπνίν ζα ζαο γλσζηνπνηείηαη ν πξνζσπηθφο ζαο θσδηθφο αξηζκφο. Με βάζεη ηνλ 

πξνζσπηθφ θσδηθφ αξηζκφ ζα έρεηε πξφζβαζε ζηνλ πίλαθα επηηπρφλησλ/ρνπζψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ππνςεθίσλ 

γίλεηαη απφ ην δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ ζα 

απαζρνιεζεί ζην αλαθεξφκελν ΜΠΣ θαη νθείινπλ λα πξνβνχλ ζε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Τα ζηνηρεία πνπ 

ζα ππνβάινπλ νη ππνςήθηνη θαζψο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηά ζα 

δηαηεξεζνχλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ. Δθφζνλ εθπιεξσζεί ή πάςεη λα 

ζπληξέρεη ν ζθνπφο δηαηήξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο, απηά δηαγξάθνληαη κε ηελ 

επηθχιαμε λφκηκεο ζπκκφξθσζεο έλαληη ηνπ λφκνπ πνπ θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηε 

δηαηήξεζή ηνπο. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο νη ππνςήθηνη ζπλαηλνχλ ζηε ρξήζε 

ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ πνπ γλσζηνπνηνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο. 

Οη ππνςήθηνη/εο κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο 

θαη ην βηνγξαθηθό ηνπο από Ινπλίνπ 2019 κέρξη 10 επηεκβξίνπ 2019 εδψ: 

http://history.eled.uowm.gr/. Η δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 

δεύηεξν 15λζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ. Ο πίλαθαο κε ηα νλόκαηα ηνλ ππνςεθίσλ 

θαζώο θαη ε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλέληεπμεο, ζα αλαθνηλσζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο εληφο δεθαεκέξνπ ζα αλαθνηλσζεί 

επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜΣ ν πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ.  

Παξαθαινχληαη νη ππνςήθηνη/εο λα ηαμηλνκνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο 

ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αξηζκεκέλε θαηάηαμε ζέηνληαο σο πξψην θαηά ζεηξά 

έγγξαθν ηελ εθηππσκέλε αίηεζε. Δπηπιένλ πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία δελ εληάζζνληαη 

ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, δε κνξηνδνηνχληαη θαη είλαη άζθνπν λα ππνβιεζνχλ. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Μ.Σ.: http://history.eled.uowm.gr/ ή λα απεπζχλνληαη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Παηδαγσγηθήο 

Σρνιήο Φιψξηλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Τει.: 2385055111, θ. 
Μειίζζαο Λάδαξνο). 

http://history.eled.uowm.gr/
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