Αγαπητού/ϋσ,
Σο Παιδαγωγικό Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου επανιδρύει
και λειτουργεύ από το ακαδημαώκό ϋτοσ 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
με τύτλο «Επιςτήμεσ τησ Αγωγήσ – Εκπαίδευςη με Χρήςη Νέων Σεχνολογιών» (ΥΕΚ
επανύδρυςησ 3245/08.08.2018 τομ. Β΄), το οπούο οδηγεύ ςε Δύπλωμα Μεταπτυχιακών
πουδών (Δ.Μ..) με ομώνυμο τύτλο (Master in Education, 90 ECTS) και ςε πιςτοποίηςη
Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (παρ. 1β, ϊρθρ. 111 του Ν.4547/2018 - ΥΕΚ A΄
102/02.06.2018)

Αντικείμενο και ςτόχοσ του Π.Μ..
Αντικεύμενο του Προγρϊμματοσ εύναι η εξειδύκευςη των πτυχιούχων και η ϋρευνα ςτισ
Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ με εμβϊθυνςη ςτην εκπαύδευςη με χρόςη Νϋων Σεχνολογιών
μϋςα από τα γνωςτικϊ αντικεύμενα τησ α’θμιασ, τησ β’θμιασ εκπαύδευςησ και τησ
εκπαύδευςησ γενικότερα. Ειδικότερα, ςτόχοσ εύναι η μεταπτυχιακό εξειδύκευςη
 ςε ζητόματα από τη διεθνό, την ευρωπαώκό και την εθνικό εκπαιδευτική πολιτική
ςτα Νϋα Μϋςα και ςτισ ΣΠΕ,
 ςε θϋματα οργάνωςησ τησ εκπαιδευτικήσ δομήσ ςτη βϊςη των αναλυτικών
προγραμμϊτων ςπουδών τα οπούα προβλϋπουν την οριζόντια ϋνταξη τησ ψηφιακόσ
μϊθηςησ και την ανϊπτυξη μιντιακόσ φιλοςοφύασ,
 ςε διαδικαςύεσ διαφορετικόσ οργάνωςησ τησ εκπαιδευτικήσ διαδικαςίασ,
εντϊςςοντασ καινοτόμεσ διδακτικϋσ πρακτικϋσ, με ςτόχο την ποιοτικό
αναδιοργϊνωςη τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ

ε ποιουσ απευθύνεται
ε επαγγελματίεσ, που αςχολούνται με την εκπαίδευςη, την επιμόρφωςη ή την
επαγγελματική κατάρτιςη και επιθυμούν να διεξϊγουν ϋρευνα και να αποκτόςουν
εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ ςτην Εκπαύδευςη με χρόςη Νϋων Σεχνολογιών, οι οπούοι εύναι
πτυχιούχοι Σμημάτων Πανεπιςτημίων και Σ.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ και ομοταγών
αναγνωριςμϋνων Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ.

Γιατί να επιλέξετε το αναμορφωμένο Π.Μ.. ςτη Ρόδο
Σο Παιδαγωγικό Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ ϋχει αναπτύξει εδώ και
χρόνια διδακτικό και ερευνητικό δραςτηριότητα ςτην αξιοπούηςη των νϋων και
ψηφιακών Μϋςων και των ΣΠΕ ςτην εκπαύδευςη, με αποτϋλεςμα να
διαμορφώςει μια αντύςτοιχη παρϊδοςη. Σο Διδακτικό και Ερευνητικό Προςωπικό
του ΠΜ ςυνδυϊζει το γνωςτικό αντικεύμενο με τη χρόςη των ψηφιακών μϋςων
και τεχνολογιών εφαρμόζοντασ καινοτόμεσ πρακτικϋσ ςτην εκπαιδευτικό
διαδικαςύα και δύνοντασ ευκαιρύεσ ϋρευνασ ςε μεταπτυχιακό επύπεδο ςε ποικύλα
πεδύα τησ εκπαύδευςησ που ςχετύζονται με την αξιοπούηςη ψηφιακών
τεχνολογιών αιχμόσ.

Μοναδικά χαρακτηριςτικά


Παροχό πιςτοποίηςησ παιδαγωγικήσ και διδακτικήσ επάρκειασ (παρ. 1β, ϊρθρ.
111 του Ν.4547/2018 – ΥΕΚ A΄ 102/02.06.2018)











Παροχό ευέλικτησ φοίτηςησ ώςτε να μπορεύ να εξυπηρετηθεύ και η περύπτωςη
μετακύνηςησ φοιτητών που δεςμεύονται επαγγελματικϊ ςε ϊλλεσ περιοχϋσ τησ
χώρασ
Σο Πρόγραμμα υλοποιεύται ςε περιβάλλον μικτήσ διαδικαςίασ μάθηςησ µε
πρότυπεσ ςυνδυαςτικέσ μορφέσ εκπαίδευςησ
Οι φοιτητέσ/τριεσ δύναται να μην ζουν ςτη Ρόδο αλλϊ να φοιτούν ςτο ΠΜ
Αξιοπούηςη λογιςμικών και διαδικτυακών εφαρμογών που υποςτηρύζουν
γνωςτικϊ αντικεύμενα θετικών και θεωρητικών μαθημϊτων
Αξιοπούηςη ςυνεργαςιών με Πανεπιςτόμια και οργανιςμούσ ςε Ελλϊδα και
Εξωτερικό
Καινοτόμεσ εκπαιδευτικέσ δράςεισ, όπωσ το ετόςιο ςεμινϊριο εκπόνηςησ
διπλωματικόσ εργαςύασ
Διοργϊνωςη επιςτημονικών ημερίδων με τη ςυμμετοχό των μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών
Γνωριμία με το πανέμορφο νηςί τησ Ρόδου!

Ευέλικτη φοίτηςη
ύμφωνα με την απόφαςη ύδρυςησ του Π.Μ.. και την κεύμενη νομοθεςύα (Ν. 4559/2018,
ΥΕΚ 142/03.08.2018 τομ. Α΄), το Πρόγραμμα προςφϋρεται κατϊ 50% με εξ αποςτϊςεωσ
διδαςκαλύα.
Πιο ςυγκεκριμϋνα κατϊ τα δύο πρώτα ακαδημαώκϊ εξϊμηνα, το Πρόγραμμα υλοποιεύται
ςε περιβϊλλον μικτόσ διαδικαςύασ μϊθηςησ µε πρότυπεσ ςυνδυαςτικϋσ μορφϋσ δια
ζώςησ και εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ, οι οπούεσ περιλαμβϊνουν:
 δύο διόμερουσ κύκλουσ διαλϋξεων κϊθε ακαδημαώκό εξϊμηνο που
πραγματοποιούνται ςτην ϋδρα του Σμόματοσ κατϊ αββατοκύριακα,


ηλεκτρονικϋσ διαδικαςύεσ ςύγχρονησ μϊθηςησ, µε αξιοπούηςη ςχετικόσ
πλατφόρμασ, που υποςτηρύζουν την εκπαιδευτικό διαδικαςύα.

Κατϊ τη διϊρκεια του τρύτου εξαμόνου εκπονεύται η μεταπτυχιακό διπλωματικό εργαςύα,
η οπούα δεν απαιτεύ φυςικό παρουςύα ςτην ϋδρα του Σμόματοσ.
ύμφωνα με τα παραπάνω, η φοίτηςη δεν απαιτείται διαμονή των φοιτητών/τριών
ςτη Ρόδο κατά τη διάρκεια των ςπουδών, παρά μόνο τη μετάβαςή τουσ τα
ςυγκεκριμένα αββατοκύριακα για την παρακολούθηςη των δια ζώςησ διαλέξεων.

Δίδακτρα & Τποτροφίεσ
Για την παρακολούθηςη του Π.Μ.. προβλϋπεται η καταβολό διδϊκτρων, ύψουσ 2.500,00
€, για τα οπούα παρϋχεται η δυνατότητα τμηματικόσ καταβολόσ τουσ ςε τρεισ (3) δόςεισ
Σο Π.Μ.. χορηγεύ υποτροφύεσ αποφούτηςησ και αριςτεύασ ύψουσ 1.000 και 1.500 ευρώ
ετηςύωσ, με την προώπόθεςη ότι ϋχουν εξευρεθεύ πόροι οικονομικόσ ςτόριξησ του. Η
υποτροφύα αποφούτηςησ, ύψουσ 1.000 ευρώ, απονϋμεται ςτον/ςτη μεταπτυχιακό/ό
φοιτητό/τρια με την καλύτερη επύδοςη βϊςει του γενικού βαθμού πτυχύου του Δ.Μ.Ε.
του αντύςτοιχου ϋτουσ φούτηςησ, με την προώπόθεςη ότι αποφούτηςε ςτον
προβλεπόμενο χρόνο. Η υποτροφύα αριςτεύασ ύψουσ 1.500 ευρώ απονϋμεται ςε ϋναν/μύα
ό περιςςότερουσ/εσ μεταπτυχιακούσ/ϋσ φοιτητϋσ/τριεσ ανϊ ϋτοσ με ακαδημαώκϊ κριτόρια,
ςύμφωνα με τον Κανονιςμό Φορόγηςησ Τποτροφιών Αριςτεύασ του Π.Μ..

Επιπλέον παροχέσ







Δωρεϊν ςυμμετοχό ςτην ετόςια επιςτημονικό ημερύδα του ΠΜ
Δωρεϊν ςυμμετοχό ςτο ετόςιο ςεμινϊριο εκπόνηςησ διπλωματικόσ εργαςύασ του
ΠΜ
Δωρεϊν παροχό τόμων πρακτικών από τισ επιςτημονικϋσ ημερύδεσ του ΠΜ
Δυνατότητα ςύτιςησ όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ςτο
Πανεπιςτημιακό Εςτιατόριο με αντύτιμο 2,5€/ημϋρα (πρωινό - γεύμα - βραδινό)
τουσ/ςτισ μεταπτυχιακούσ φοιτητϋσ/τριεσ παρϋχεται, επύςησ, αριθμόσ
υποτροφιών, δυνατότητα δωρεϊν ςύτιςησ και ςτϋγαςησ ςύμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτον Νόμο και ςτουσ Κανονιςμούσ-Αποφϊςεισ του Ιδρύματοσ.

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ ακαδημαΰκού έτουσ 201920
τον παρακϊτω ςύνδεςμο μπορεύτε να βρεύτε την αναλυτικό πρόςκληςη εκδόλωςησ
ενδιαφϋροντοσ για ενδιαφϋροντοσ ακαδημαώκού ϋτοσ 2019-20
http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/call_for_applications_2019-20/
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ μπορούν να υποβϊλουν την υποψηφιότητα τουσ μϋςω του
ηλεκτρονικού ςυςτόματοσ «ΝΑΤΣΙΛΟ» του Πανεπιςτημύου Αιγαύου ςτη διεύθυνςη:
https://nautilus.aegean.gr/, μϋχρι τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00.
Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ μπορούν να απευθύνονται
 ςτη Γραμματεύα του Π.Μ.., κτύριο «Κλεόβουλοσ», Δημοκρατύασ 1, 85132, Ρόδοσ
(τηλ. επικοινωνύασ 2241099274 και ώρεσ 10:00 - 14:00)
 ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη Rhodes_pms_nt@aegean.gr και
 ςτισ ιςτοςελύδεσ http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/ &
https://www.facebook.com/MEd.edutech/
Ο Διευθυντόσ του ΠΜ
Καθηγητόσ οφόσ Αλιβύζοσ

