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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2887
30 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 2189 (ΦΕΚ 290/
τ.Β΄/25−2−2015) πράξης του Προέδρου της Δ.Ε. που
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ−
σης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημί−
ου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ιστορία, Τοπι−
κή Ιστορία έρευνα και διδακτική» ....................................
1
Τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7, 11 και 12 της
υπ’ αριθ. 80561/Β7 (ΦΕΚ 1409/τ.Β΄/3−6−2014) υπουρ−
γικής απόφασης και της υπ’ αριθ. 3227 (ΦΕΚ 806/
τ.Β΄/6−5−2015) πρυτανικής απόφασης που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παι−
δαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» .. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2281
(1)
Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 2189 (ΦΕΚ 290/
τ.Β΄/25−2−2015) πράξης του Προέδρου της Δ.Ε. που
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ−
σης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ιστορία, Τοπική Ιστο−
ρία έρευνα και διδακτική».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με−
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177,
τ.Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156, τ.Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν.
3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω−
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε

με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 72/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 119/28−5−
2013), «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος
και ίδρυση − συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».
6. Το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 223/7−10−2014),
σύμφωνα με το οποίο «μέχρι την έκδοση των Οργανι−
σμών των Ιδρυμάτων η τελική έγκριση των Προγραμμά−
των Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται με απόφαση
του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και το υπ’ αριθ. 9956/Ζ1/
21−01−2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων.
7. Την υπ’ αριθ. 2189 (ΦΕΚ 290/τ.Β΄/25−2−2015) πράξη
του Προέδρου της Δ.Ε. που αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ιστορία,
Τοπική Ιστορία έρευνα και διδακτική».
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστη−
μίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αριθ. 293/4−
11−2015).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ−
νεδρίαση υπ’ αριθ. 5/14−12−2015).
10. Το υπ’ αριθ. 1150/27−03−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 2189 (ΦΕΚ 290/τ.Β΄/25−2−2015)
πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. που αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ιστορία,
Τοπική Ιστορία έρευνα και διδακτική», ως ακολούθως:
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
Α/α

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού
κόστους λειτουργίας του προγράμματος αφορά
στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 48.750 € και αναλύεται ως εξής:
Αρχικός
Νέος Προϋπολογισμός (€)
Προϋπολογισμός (€)

Κατηγορία δαπάνης

1

Αμοιβές−αποζημιώσεις διδακτικού, διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού

2

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού,
ερευνητικών εργαλείων, εξοπλισμού και λογισμικών

3

Έξοδα δημοσιότητας

4
5

29.300,00

37.300,00

1.000,00

3.000,00

500,00

1.500,00

Δαπάνες μετακινήσεων

5.200,00

5.200,00

Λοιπά έξοδα, αναλώσιμα

3.000,00

1.750,00

39.000,00

48.750,00

Σύνολο

Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και από άλλες πηγές,
όπως χορηγίες, παροχές, δωρεές κ.τ.λ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 15 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ
F
Αριθ. 2326
(2)
Τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7, 11 και 12 της υπ’ αριθ.
80561/Β7 (ΦΕΚ 1409/τ.Β΄/3−6−2014) υπουργικής από−
φασης και της υπ’ αριθ. 3227 (ΦΕΚ 806/τ.Β΄/6−5−2015)
πρυτανικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήμα−
τος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πα−
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστή−
μες της Αγωγής».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα−
πτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις δια−
τάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄/25−
8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156,
τ.Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/
2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 72/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 119/28−5−2013),
«Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυ−
ση − συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανε−
πιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».
6. Το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 223/7−10−2014),
σύμφωνα με το οποίο «μέχρι την έκδοση των Οργανι−
σμών των Ιδρυμάτων η τελική έγκριση των Προγραμμά−
των Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται με απόφα−
ση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και το υπ’ αριθ.
9956/Ζ1/21−01−2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
7. Την υπ’ αριθ. 80561/Β7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1409,
τ.Β΄/3−6−2014) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Β7/67819
(ΦΕΚ 1572/τ.Β΄/6−08−2008) υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες
της Αγωγής» − Αναμόρφωση Προγράμματος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
(συνεδριάσεις υπ’ αριθ. 252/02−04−2014, 264/22−04−2015
και 271/25−11−2015).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ−
νεδρίαση υπ’ αριθ. 5/14−12−2015).
10. Τα υπ’ αριθ. 1072/09−04−2014, 2496/23−04−2015 και
329/25−11−2015 έγγραφα της Προέδρου του Τμήματος.
11. Το υπ’ αριθ. 3169/5−12−2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστη−
μίου Δυτικής Μακεδονίας.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 80561/Β7 (ΦΕΚ 1409, τ.Β΄/
3−6−2014) υπουργική απόφαση και την υπ’ αριθ. 3227
(ΦΕΚ 806/τ.Β΄/6−5−2015) πρυτανική πράξη του Προγράμ−
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες
της Αγωγής» και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 7, 11 και
12 ως ακολούθως:
Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Το ΠΜΣ του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε−
δονίας απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις «Επιστήμες
της Αγωγής» με τις εξής κατευθύνσεις:
1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
2. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual
Special Education.
3. Πολιτισμικές Σπουδές−Σημειωτική και Επικοινωνία /
Cultural Studies− Semiotics and Communication.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεω−
ρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότη−
τες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν
σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που
συνδέονται με το σχολείο καθώς και με εξωσχολικές
εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης. Παράλληλα προς
την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και
στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης,
ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας,
για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για
συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαί−
δευση.
Ειδικότερα η εξειδίκευση:
α) Στην κατεύθυνση «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας» προσφέρει στους απόφοιτους όλα τα απα−
ραίτητα εφόδια, για να διαχειρίζονται θεωρητικά και
πρακτικά με αποτελεσματικό τρόπο τη διδασκαλία της
νέας ελληνικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
(στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς
και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) τόσο ως μητρικής
όσο και ως δεύτερης/ξένης. Οι απόφοιτοι της συγκεκρι−
μένης κατεύθυνσης θα αποκτούν μια στέρεη κατάρτιση
γύρω από την ελληνική γλώσσα, τις γλωσσοδιδακτικές
τάσεις και απόψεις που επικρατούν και θα είναι ικανοί
να διεξάγουν έρευνες σχετικές με το γνωστικό αντι−
κείμενο «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής» σε επίπεδο
διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών.
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β) Στην κατεύθυνση «Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκ−
παίδευση − Bilingual Special Education» στοχεύει στην
ειδίκευση επιστημόνων − ερευνητών στον χώρο των
Επιστημών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της
δίγλωσσης/πολύγλωσσης Εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι
του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπει−
ρικό υπόβαθρο, μέσω της πρακτικής άσκησης, καθώς
και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να
απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευ−
νητικά πεδία που συνδέονται με την ενταξιακή εκπαί−
δευση, την πολυπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και με
φορείς, Ινστιτούτα και Κέντρα που παρέχουν τις υπη−
ρεσίες τους σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Επιπλέον,
το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση και εξειδίκευση
ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη
προγραμμάτων διδασκαλίας, για τον σχεδιασμό της
εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και δι−
ευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και
των δίγλωσσων/πολύγλωσσων μαθητών. Μέσα από το
συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται η δυνατότητα
ολοκληρωμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στον το−
μέα της έρευνας της πολυπολιτισμικής και ενταξιακής
εκπαίδευσης, σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορι−
κών σπουδών, καθώς και σύνδεσης με την εκπαιδευτική
πράξη, μέσω της πρακτικής άσκησης.
γ) στην κατεύθυνση «Πολιτισμικές Σπουδές−Σημει−
ωτική και Επικοινωνία / Cultural Studies−Semiotics and
Communication» προσφέρει την κατάρτιση και την επι−
στημονική γνώση σε θέσεις διαχείρισης πολιτισμικής
κληρονομιάς και τουρισμού σε οπτικό κυρίως υλικό.
Οι κριτικές και πολιτισμικές σπουδές επικεντρώνονται
αφενός στις τεχνικές και πρακτικές της επικοινωνίας
(σε ζητήματα κουλτούρας στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο,
τον πολιτισμό, στα συστήματα καταγραφής και ανά−
λυσης προφορικού ή γραπτού λόγου), αφετέρου στην
τέχνη ως προϊόν (ΜΜΕ, Κινηματογράφος, Ντοκιμαντέρ,
Παραστατικές τέχνες).
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στις «Επιστήμες της Αγωγής» με τις εξής κατευθύνσεις:
1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
2. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual
Special Education.
3. Πολιτισμικές Σπουδές−Σημειωτική και Επικοινωνία /
Cultural Studies− Semiotics and Communication.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα σπουδών.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται από τους φοι−
τητές η λήψη 120 μονάδων ECTS, που κατανέμονται ανά
κατεύθυνση ως εξής:
Στην κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση
και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και τα ερ−
γαστήρια, τα οποία κατανέμονται στα τρία εξάμηνα
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σπουδών (Α΄, Β΄, Γ΄) και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Εργασίας στο Δ΄ εξάμηνο.
Στην κατεύθυνση Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαί−
δευση, απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και
επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και τα εργαστή−
ρια, τα οποία κατανέμονται στα εξάμηνα σπουδών (Α΄,
Β΄), ενός εργαστηριακού υποστηρικτικού μαθήματος στο
Δ΄ εξάμηνο, η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας
στο Γ΄ εξάμηνο και η πρακτική άσκηση στο Δ΄ εξάμηνο.
Στην κατεύθυνση Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική
και Επικοινωνία, απαιτείται η υποχρεωτική παρακολού−
θηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και τα
εργαστήρια, τα οποία κατανέμονται στα πρώτα δύο

εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄), η εκπόνηση της Μεταπτυχι−
ακής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο και η πρακτική άσκηση
στο Δ΄ εξάμηνο.
Τόσο τα υποχρεωτικά όσο και τα επιλεγόμενα μαθή−
ματα δύναται να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργα−
στηριακή διδασκαλία. Το πρόγραμμα διδάσκεται στην
Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα.
Οι φοιτητές δύνανται να επιλέξουν μαθήματα επιλο−
γής από τις άλλες κατευθύνσεις.
Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ανά κατεύθυνση
έχει ως ακολούθως:

«Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας»
Α/Α

Τίτλος μαθήματος

Κατηγορία μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Μαθήματα Α΄ εξαμήνου
1

Η νέα ελληνική γλώσσα

Υποχρεωτικό

10

2

Γλωσσοδιδακτικές μέθοδοι και Προγράμματα
Σπουδών Διδασκαλίας της νέας ελληνικής

Υποχρεωτικό

10

3

Κοινωνιογλωσσολογικές διαστάσεις της νέας
ελληνικής

Υποχρεωτικό

10

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαμήνου

30

Μαθήματα Β εξαμήνου
1

Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος

Υποχρεωτικό

10

2

Γλωσσική ποικιλία και η διδακτική της
αξιοποίηση

Υποχρεωτικό

10

3

Μάθημα Εμβάθυνσης

Εμβάθυνσης

10

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαμήνου

30

Μαθήματα Γ΄ εξαμήνου

1

Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας:
δεδομένα από έρευνες στη διδασκαλία της
νέας ελληνικής

Υποχρεωτικό

10

2

Μάθημα Εμβάθυνσης

Εμβάθυνσης

10

3

Μάθημα Εμβάθυνσης

Εμβάθυνσης

10

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ΄ εξαμήνου

30
Δ΄ εξάμηνο

Μεταπτυχιακή εργασία

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ

120
Μαθήματα Εμβάθυνσης

Α/Α

Τίτλος μαθήματος

Εξάμηνο

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης/
πρόσκτησης: εφαρμογές στη διδακτική πράξη

10

2

Γλώσσα και Δημιουργική Γραφή στην
εκπαίδευση

10

3

Διδασκαλία της γλώσσας και Τεχνολογίες
Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

10

4

Ανάλυση λόγου και κριτικός γραμματισμός
στη διδακτική πράξη

10
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5

Ανάλυση εκπαιδευτικού λόγου και διδασκαλία

10

6

Γλώσσα και Λογοτεχνία

10

7

Η γλώσσα στα κείμενα

10

8

Γλώσσα και ύφος

10

9

Διδασκαλία της δομής της γλώσσας

10

10

Η διδασκαλία του λεξιλογίου

10

11

Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως
δεύτερης/ξένης

10

12

Διδασκαλία της γλώσσας στην προσχολική
και πρωτοσχολική εκπαίδευση

10

13

Γλώσσα και εκπαιδευτική πολιτική

10

14

Πρακτικές γραμματισμού των παιδιών και
διδασκαλία

10

15

Πολυγραμματισμοί και Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση

10

16

Θέματα Διγλωσσίας στην Εκπαίδευση

10

17

Διδασκαλία της γλώσσας και παιδαγωγικό
υλικό

10

«Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education»
Κατηγορία μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

1

Ειδικά ζητήματα στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και
τη διγλωσσία

Υποχρεωτικό

10

2

Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην ειδική
πολύγλωσση /πολυπολιτισμική εκπαίδευση

Υποχρεωτικό

10

3

Μάθημα επιλογής

Επιλογής

5

4

Μάθημα επιλογής

Επιλογής

5

A/A

Τίτλος μαθήματος
Μαθήματα Α΄ εξαμήνου

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαμήνου

30

Μαθήματα Β΄ εξαμήνου
1

Εξειδικευμένα θέματα σχετικά με την εκπαίδευση
παιδιών και εφήβων με νοητική αναπηρία

Υποχρεωτικό

10

2

Στατιστική

Υποχρεωτικό

10

3

Μάθημα επιλογής

Επιλογής

5

4

Μάθημα επιλογής

Επιλογής

5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαμήνου

30
Γ΄ εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30
Δ΄ εξάμηνο

Πρακτική άσκηση (ΠΑ)

1

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων:
Συνέργειες και δραστηριότητες υποστήριξης μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες (μάθημα
εργαστηριακό−υποστηρικτικό προς την Πρακτική άσκηση)

25

Υποχρεωτικό

5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Δ' εξαμήνου

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ

120
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Μαθήματα επιλογής

Α/Α

Τίτλος μαθήματος

Εξάμηνο

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

1

Πολιτισμικές και ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις της μάθη−
σης με έμφαση στα άτομα με αναπηρία ή και στα άτομα
που προέρχονται από οικογενειακά πλαίσια σε κρίση

Α΄

5

2

Εφαρμογές της γνωστικής ψυχολογίας και της ειδικής
αγωγής σε τάξεις μικτών ικανοτήτων

Α΄

5

3

Ψυχοκινητική Αγωγή και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:
Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές

Α΄

5

4

Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην υποστήριξη
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες

Β΄

5

5

Διαφοροποιημένη διδασκαλία των δίγλωσσων/
πολύγλωσσων μαθητών με δυσκολίες μάθησης

Β΄

5

6

Γλώσσα−κοινωνία και ειδική πολυπολιτισμική εκπαίδευση

Β΄

5

7

Ανίχνευση και ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες

Β΄

5

«Πολιτισμικές Σπουδές−Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural Studies− Semiotics and
Communication»
A/A

Τίτλος μαθήματος

Κατηγορία
μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Υποχρεωτικό

10

Υποχρεωτικό
Επιλογής

10
5

Επιλογής

5

Μαθήματα Α΄ εξαμήνου
1

Θεωρίες Σημειωτικής και Πολιτισμού
ον

2
3

Η ιστοριογραφία στον 21 αιώνα
Μάθημα Επιλογής

4

Μάθημα Επιλογής

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαμήνου

30
Μαθήματα Β΄ εξαμήνου

1

Κοινωνιολογία Πολιτισμού

Υποχρεωτικό

10

2

Μεθοδολογία έρευνας

Υποχρεωτικό

10

3

Μάθημα Επιλογής

Επιλογής

5

4

Μάθημα Επιλογής

Επιλογής

5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαμήνου

30
Γ΄ εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Εργασία

30
Δ΄ εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση (ΠΑ)
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ

120

Μαθήματα επιλογής
Α/Α

Τίτλος μαθήματος

Εξάμηνο

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

1

Βασικές Αρχές Οπτικού Γραμματισμού

Α΄

5

2

Σχολικά εγχειρίδια και εφαρμογές πολυτροπικής
Σημειωτικής (εργαστηριακό)

Α΄

5

3

Θεατρική και κινηματογραφική γραφή (σεναριογραφία)/
εργαστηριακό

Α΄

5
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4
5

Λογοτεχνία και MME (εργαστηριακό)
Ο πολιτισμός ως πράξη−επιστημολογικές και διδακτικές
προτάσεις

Α΄
Α΄

5

6

Επικοινωνία και επιστήμες της Πληροφορίας

Β΄

5

7
8

Μέθοδοι και παραδείγματα τεκμηρίωσης και ανάλυσης
πολιτισμικού υλικού (εργαστηριακό) Οπτική Ρητορική

Β΄
Β΄

5
5

9

Μάθημα επιλογής από τις άλλες κατευθύνσεις

Β΄

5

Οποιαδήποτε αλλαγή του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα θα εγκρί−
νεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα ενσωματώνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατόν τριάντα πέντε (135) ανά έτος.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού
κόστους λειτουργίας του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 258.863,00 €
και αναλύεται ως εξής:
Α/α
1
3

Κατηγορία δαπάνης

Παλιός
Προϋπολογισμός (€)

Αμοιβές − αποζημιώσεις διδακτικού, διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικών
εργαλείων, εξοπλισμού και λογισμικών
Έξοδα δημοσιότητας
Δαπάνες μετακινήσεων
Λοιπά έξοδα, αναλώσιμα

Νέος
προϋπολογισμός (€)

174.000,00

222.270,00

20.000,00

20.000,00

4
4.000,00
4.000,00
5
8.000,00
8.000,00
6
4.600,00
4.593
Σύνολο
210.600,00
258.863,00
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και από άλλες πηγές,
όπως χορηγίες, παροχές, δωρεές κ.τ.λ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ σύμφωνα με τις διατάξεις προηγούμενων υπουργικών
αποφάσεων έχουν τη δυνατότητα, εάν επιθυμούν, ύστερα από σχετική αίτησή τους, να ενταχθούν στο τροπο−
ποιημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 15 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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