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ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ-ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 
«ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ» 

 
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017 – 2018 
 

Γηάξθεηα ζπνπδώλ: Τξία (3) εμάκελα 

 
Κύθινη καζεκάησλ 

(ζεσξεηηθά, εξγαζηεξηαθά, ζπκππθλσκέλα θαη εληαηηθά 

κε ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία) 

 
Τν Γηαηκεκαηηθό-Γηαπαλεπηζηεκηαθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Γηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθώλ», πνπ δηνξγαλώλνπλ ηα ηκήκαηα  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Πξνζρνιηθήο 

Aγσγήο θαη Eθπαίδεπζεο ηνπ Α.Π.Θ. θαη Παηδαγσγηθό Tκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, θαιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο λα θαηαζέζνπλ αίηεζε γηα ηελ 

θάιπςε ζαξάληα (40) ζέζεσλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ. Οη ζπνπδέο νδεγνύλ ζην αληίζηνηρν 

Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Φ.Δ.Κ. 3520/29.12.2014, η. Β’), ην νπνίν απνλέκεη: 
 

Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζηε 
 

«Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ» ζηηο εμήο θαηεπζύλζεηο: 
 

Α) Μαζεκαηηθή εθπαίδεπζε Α΄ Ηιηθηαθνύ Κύθινπ (5-12 ρξόλσλ) 

Β) Μαζεκαηηθή εθπαίδεπζε Β΄ Ηιηθηαθνύ Κύθινπ (13-18 ρξόλσλ) 

 
Τελ επζύλε θαη ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαιακβάλεη ην Τκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Π.Γ.Μ. 
Ο  αξηζκόο  ησλ  εηζαθηέσλ  γηα  ην  αθαδεκατθό  έηνο  2017-2018  νξίδεηαη     ζε     ζαξάληα  (40) 
κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο. 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Π.Μ.Σ. πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή δηδάθηξσλ, ύςνπο 2.100€, ηα νπνία ζα 

θαηαβάιινληαη ζε ηξεηο δόζεηο (700€ ζηελ έλαξμε θάζε εμακήλνπ). 

 
Σην Γ.Γ.Π.Μ.Σ. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη παλεπηζηεκηαθώλ ηκεκάησλ κε πξνζαλαηνιηζκό 

ζηηο επηζηήκεο πξνζρνιηθήο θαη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, καζεκαηηθώλ 

ζπνπδώλ  ηεο  εκεδαπήο  θαη  νκνηαγώλ  αλαγλσξηζκέλσλ  ηδξπκάησλ  ηεο  αιινδαπήο  θαζώο  θαη 

πηπρηνύρνη  ηκεκάησλ ΤΔΙ ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ.
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Οη  θάηνρνη  ηίηινπ  ζπνπδώλ  ηδξπκάησλ  ηεο  αιινδαπήο  νθείινπλ  λα  πξνζθνκίζνπλ  ηελ 

αλαγλώξηζε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ηνπο από ην ΓΟΑΤΑΠ. 
 

 

 Γηάξθεηα  ζπνπδώλ  - Πξνϋπνζέζεηο  γηα  ηελ  Απνλνκή  Μ.Γ.Δ.  
 

Η  ρξνληθή  δηάξθεηα  γηα  ηελ  απνλνκή  ηνπ  Μ.Γ.Δ.  νξίδεηαη  ζε  ηξία  (3)  εμάκελα  πιήξνπο 

θνίηεζεο κε ην ηειεπηαίν εμάκελν λα δηαηίζεηαη γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 

Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη ε παξαθνινύζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζηα καζήκαηα 

ηνπ 1νπ θαη 2νπ εμακήλνπ θαη ε εθπόλεζε Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (3ν εμάκελν). 

Η δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζα γίλεηαη δηα δώζεο θαη κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ 

ζύγρξνλεο θαη αζύγρξνλεο δηδαθηηθήο επηθνηλσλίαο. Σα καζήκαηα δηα δώζεο ζα δηεμάγνληαη 

θαηά θύθινπο Παξαζθεπέο θαη άββαηα ζηελ Θεζζαινλίθε. 
Γηα ηε ιήςε ηνπ Μ.Γ.Δ. απαηηνύληαη ζπλνιηθά ελελήληα (90) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS). Οη 

πηζησηηθέο κνλάδεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: 30 ECTS γηα ηα καζήκαηα ηνπ α΄ εμακήλνπ, 30 ECTS γηα 

ηα καζήκαηα ηνπ β΄ εμακήλνπ θαη 30 ECTS γηα ηε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία. 

 
Γηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο 

 

Οη αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο από ηελ 20
ε 

Μαΐνπ 2017 κέρξη θαη ηελ 31
ε 

Ινπιίνπ 2017. 

Η       αίηεζε       ππνςεθηόηεηαο       ππνβάιιεηαη       ειεθηξνληθά       ζηελ       ηζηνζειίδα: 

http://mathmast.uowm.gr. 
 

 Απαξαίηεηα  δηθαηνινγεηηθά: 
 

     Αίηεζε/ Βηνγξαθηθό ζεκείσκα (ειεθηξνληθή ππνβνιή http://mathmast.uowm.gr) 
 

 Αληίγξαθν πηπρίνπ (κε ηελ αληίζηνηρε αλαγλώξηζε ηνπ ΓΟΑΤΑΠ, αλ πξνέξρεηαη από 
παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνύ) 

     Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο 
 

 Απνδεδεηγκέλε γλώζε μέλεο γιώζζαο, επηπέδνπ Β2 (αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά) 

αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα (http://www.asep.gr/portal- 

files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc) 

     Φσηνηππία δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 
 
 

ηελ  αμηνιόγεζε  γηα  ηελ  ηειηθή  επηινγή  ησλ  ππνςεθίσλ  ζπλεθηηκώληαη  νη  αθόινπζνη 
παξάγνληεο: 

 
 
 

Α/Α 

 
 

Γηθαηνινγεηηθά 

Μόξηα 

αμηνιόγεζεο 

1 Βαζκόο πηπρίνπ. 20 

 
 

2 

Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ (εάλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη 
 

ηνπ ελόο Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη επηιέγεηαη ν έρσλ ζπλάθεηα 

κε ηνλ ηίηιν ηνπ ΠΜΣ) ή Γηδαθηνξηθό δίπισκα. 

 
 

10 

3 Γεύηεξν πηπρίν 5 

4 Πηπρηαθή εξγαζία 10 

http://mathmast.uowm.gr/
http://mathmast.uowm.gr/
http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc
http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc
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5 Γεύηεξε μέλε γιώζζα (επίπέδνπ Β2) 5 

 
 
 

6 

Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή δηδαθηηθή εκπεηξία ζε 
 

ζεζκνύο εθπαίδεπζεο ζε αληηθείκελα ζρεηηδόκελα κε ΠΜΣ 

(ειάρηζηνο ρξόλνο 1 εμάκελν, κέγηζηνο ρξόλνο 4 εμάκελα). 

 
 
 

10 

 
 
 

 
7 

 
 
 

 
Γεκνζηεπκέλεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε έγθπξα 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

10 κόξηα, (2,5 
 

κόξηα αλά 

εξγαζία. 

Μέγηζηνο 

αξηζκόο 

εξγαζηώλ 4) 

8 Σπλέληεπμε. 30 

 

 

Η  ζπλέληεπμε  γίλεηαη  ην  πξώην  δεθαπελζήκεξν  ηνπ  Σεπηεκβξίνπ  θαη  θαινύληαη  όζνη 
ππνςήθηνη έρνπλ ην πνιύ 10 κόξηα δηαθνξά από ηνλ 20

ν  
ζηελ ήδε ππάξρνπζα ζεηξά. 

Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζε απιή θσηνηππία θαη δελ επηζηξέθνληαη. 

Όια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ απηνπξνζώπσο ή λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθώο ζηελ εμήο 

δηεύζπλζε: 
Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ 

ηνπ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπ/ζεο 

γηα ην ΓΓΠΜΣ «Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ» 

3
ν 

ρικ Δζλ. Οδνύ Φιώξηλαο-Νίθεο 
53100 Φιώξηλα 

 

 
 

Γηα  ηε  δηαδηθαζία  ηεο  ζπλέληεπμεο  ζα  αλαξηεζεί  ζρεηηθή  αλαθνίλσζε  ζηηο  ηζηνζειίδεο 

http://www.eled.uowm.gr/ θαη   http://mathmast.uowm.gr. 

Σεκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε κε εγγξαθήο ή δηαθνπήο ηεο θνίηεζεο ην πνζό ησλ δηδάθηξσλ, ην νπνίν 

έρεη ήδε θαηαβιεζεί, δελ επηζηξέθεηαη. 

 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηζθεθηνύλ ηηο ηζηνζειίδεο 

http://www.eled.uowm.gr/ θαη   http://mathmast.uowm.gr ή λα απεπζύλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.Σ 

(θα Γξεγνξηάδνπ Χξηζηίλα). 

Σει. επηθνηλσλίαο: 2385055203 (ώξεο ζπλεξγαζίαο 09:30 - 10:30 θαη 13:00-14:00) 

Email: xgrigoriadou@uowm.gr 

http://www.eled.uowm.gr/
http://mathmast.uowm.gr/
http://www.eled.uowm.gr/
http://mathmast.uowm.gr/
mailto:xgrigoriadou@uowm.gr

