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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 
 

Το Τµήµα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
ειδικότερα ο Τοµέας Παιδαγωγικής, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών µε γνωστικό αντικείµενο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του 
Εκπαιδευτικού Έργου», καλεί τους ενδιαφεροµένους να καταθέσουν αίτηση για: 

• ∆ώδεκα (12) θέσεις µεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση 
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». 
 
Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειµερινό εξάµηνο του ακαδ. έτους 2011-12. Η 

παρακολούθηση του Προγράµµατος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 800 Ευρώ για 
καθένα από τα 4 εξάµηνα φοίτησης. 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής. 
2. Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική 

εµπειρία, η επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα. 
3.  Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (επικυρωµένο φωτοαντίγραφο).  
4.  Αναλυτικό κατάλογο προπτυχιακών µαθηµάτων (αναλυτική βαθµολογία - 

επικυρωµένο φωτοαντίγραφο). 
5.  Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (απλή φωτοτυπία µε την επίδειξη του 

πρωτοτύπου). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την 
άριστη κατοχή ξένης γλώσσας (σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ΑΣΕΠ), θα συµµετέχει σε 
εξετάσεις.  

6.  ∆ηµοσιεύσεις (αν υπάρχουν). 
 
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν α. στην ξένη γλώσσα (σε περίπτωση που δεν πιστοποιείται 

η άριστη γνώση της) και β. σε δύο αντικείµενα: στη Μεθοδολογία Επιστηµονικής 
Έρευνας και στην ύλη της κατεύθυνσης για την οποία ενδιαφέρονται. Η εξέταση στα 
γνωστικά αντικείµενα αφορά όσους έχουν επιτύχει στην εξέταση της Ξένης Γλώσσας ή έχουν 
απαλλαγεί από αυτήν. Όσοι ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της γραπτής εξέτασης καλούνται 
σε συνέντευξη ενώπιον τριµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από µέλη ∆ΕΠ, έτσι ώστε 
να γίνει η τελική επιλογή, στην οποία θα συνεκτιµηθούν όλα τα στοιχεία της 
υποψηφιότητας ως ακολούθως: 

α. Γραπτή Εξέταση: 50% (από 25% για κάθε γραπτώς εξεταζόµενο αντικείµενο) 
β. Συνέντευξη: 20% 
γ. Βαθµός Πτυχίου: 8% 
δ. Βαθµολογία γνωστικών αντικειµένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών: 

6% 
ε. Επιπλέον προσόντα (2η και 3η ξένη γλώσσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρόσθετοι 

ακαδηµαϊκοί τίτλοι, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συµµετοχή σε συνέδρια – 
επιµόρφωση): 16% 

 



Η εξεταστέα ύλη και η ενδεικτική βιβλιογραφία υπάρχουν στη Γραµµατεία του ΠΜΣ 
και στην ιστοσελίδα http://thepae.ppp.uoa.gr. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα και στα 
γνωστικά αντικείµενα θα διενεργηθεί το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου 2011. 

 
∆ικαίωµα να υποβάλουν αίτηση έχουν οι πτυχιούχοι όλων των Τµηµάτων που 

καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Η 
λειτουργία των κατευθύνσεων αυτών απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των µαθηµάτων 
και πλήρη απασχόληση, και τα µαθήµατα θα διεξάγονται καθηµερινά µεταξύ των ωρών 9.00-
16.00. 

 
Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από την Τρίτη 22.3.2011 έως και την Πέµπτη 

14.4.2011, ώρες 10.30-13.00, στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. (Εργαστήριο Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής, γρ. 547), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος. 

 
 
 

Ο ∆ιευθυντής του Προγράµµατος 
 
 
 

 
Γεώργιος Ι. Σπανός 
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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ – 2011 
 
 
Α. Για την εξέταση στη ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 
Θεµατική εξέτασης 
 
• Η φύση της εκπαιδευτικής έρευνας (επιστηµολογικά και οντολογικά ζητήµατα) 
• Ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές µέθοδοι (δηµοσκόπηση, πείραµα, συµµετοχική 

παρατήρηση, ανάλυση περιεχοµένου, εθνογραφία και αυτοεθνογραφία, έρευνα 
δράσης, έρευνα ιστορικού τύπου)  

• Τεχνικές συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων (ερωτηµατολόγιο, κλείδες 
παρατήρησης, συνέντευξη, καταγραφές, τεστ), είδη δεδοµένων (κλίµακες µέτρησης, 
εικόνες, «πυκνές περιγραφές», αναδυόµενη θεωρία, πολυτροπικότητα)  

• ∆ειγµατοληψία, γενικευσιµότητα και µεταβιβασιµότητα των συµπερασµάτων 
• Εγκυρότητα και αξιοπιστία στην ποσοτική και ποιοτική έρευνα 
• Είδη ερευνητικών σφαλµάτων 
• Ζητήµατα δεοντολογίας και ερευνητικής ηθικής 
• ∆είκτες κεντρικής τάσης και διασποράς 
• Περιοχές κάτω από την κανονική κατανοµή 
• Συσχέτιση και διακύµανση  
• ∆ειγµατοληπτική κατανοµή µέσου όρου και τυπικής απόκλισης  
• ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης  

 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία 
� Αθανασίου, Λ. (2000): Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας στις επιστήµες της αγωγής, 

Ιωάννινα. 
� Βάµβουκας, Μ. (1991): Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, 

εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. 
� ∆ανασσής–Αφεντάκης, Α., ∆ελλασούδας, Λ.Γ. (2002): Σχολική επίδοση και 

χρονολογική ηλικία: Βοήθηµα εφαρµοσµένης ερευνητικής µεθοδολογίας και 
στατιστικής, 2η εκδ., Αθήνα. 

� ∆ηµητρόπουλος, Ε. (2003). Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας, 
Τρίτη Έκδοση, εκδ. ΙΩΝ, Αθήνα.  

� Καραγεώργος, ∆. (2001): Στατιστική Περιγραφική και Επαγωγική, εκδ. Σαββάλας, 
Αθήνα. 

� Καραγεώργος, ∆. (2002): Μεθοδολογία Έρευνας στις επιστήµες της αγωγής. Μια 
διδακτική προσέγγιση, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα. 

� Νόβα-Καλτσούνη Χρ. (2006): Μεθοδολογία εµπειρικής έρευνας στις κοινωνικές 
επιστήµες, εκδ. Gutenberg-∆αρδανός, Αθήνα.  

� Παπαναστασίου, Κ. (1996): Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας, Λευκωσία. 
� Παρασκευόπουλος, Ι. (1990): Στατιστική, τόµ. Α΄ και Β΄, Αθήνα. 



� Παρασκευόπουλος, Ι. (1993): Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας, τόµ. A΄ και Β΄, 
Αθήνα. 

� Cohen, L. F., Manion, L. & Morrison, K. (2008): Μεθοδολογία εκπαιδευτικής 
έρευνας, εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα. 

� Landsheere, G. (1996): Η Εµπειρική Έρευνα στην Εκπαίδευση, εκδ. Τυπωθήτω-
Γιώργος ∆αρδανός, Αθήνα. 

� Robson C. (2007). Η Έρευνα του Πραγµατικού Κόσµου, εκδ. Gutenberg, Αθήνα. 
 

 
 
 
B. Για την κατεύθυνση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

 
Θεµατική εξέτασης  
• Έννοια και διαστάσεις της περιβαλλοντικής κρίσης. Σύγχρονα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα 
• Ιστορική εξέλιξη της προβληµατικής και της πρακτικής της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 
• Έννοια, αντικείµενο, σκοποί, στόχοι και κατευθυντήριες αρχές της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 
• Μοντέλα ενσωµάτωσης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά 
Προγράµµατα 
• ∆ιδακτικές στρατηγικές και µέθοδοι χρησιµοποιούµενες στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση 
• ∆ιαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
• Η σηµερινή πραγµατικότητα και οι διαγραφόµενες προοπτικές για την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία 
� Γεωργόπουλος, Α. & Τσαλίκη, Ε. (1993). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρχές – 
Φιλοσοφία, Μεθοδολογία Παιχνίδια & Ασκήσεις, Gutenberg, Αθήνα.  
� Γεωργόπουλος, Α. (1996). Γη, ένας µικρός και εύθραστος πλανήτης, Gutenberg, 
Αθήνα.  
� ∆ασκολιά, Μ. (2005). Θεωρία και πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι 
προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών. Μεταίχµιο, Αθήνα. 
� Λιαράκου Γ. και Φλογαΐτη Ε. (2007). Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Προβληµατισµοί, τάσεις και προτάσεις, Νήσος, 
Αθήνα. 
� Παπαδηµητρίου, Β. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο. Μια ∆ιαχρονική 
Θεώρηση, εκδ. Τυπωθήτω – Γιώργος ∆αρδανός, Αθήνα. 
� Φλογαΐτη, Ε. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα. 
� Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα 
� Φλογαΐτη, Ε. και ∆ασκολιά, Μ. (2004). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Σχεδιάζοντας 
ένα «αειφόρο» µέλλον. Στο: Π. Α. Αγγελίδης και Γ. Γ. Μαυροειδής (επιµ.), 
Εκπαιδευτικές Καινοτοµίες για το Σχολείο του Μέλλοντος, Τόµος Β΄ (σσ. 281-302). 
Αθήνα: Εκδ. Τυπωθήτω – Γιώργος ∆αρδανός. 

 


