ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

http://www.pi-schools.gr/preschool_education/nomothesia/proedr_200_98.pdf
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 1998

Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων

 Γ2/49181/18‐05‐2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ Άδεια εισόδου σε Σχολεία,
 Γ7/37593/13‐04‐2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης όλης της Χώρας,

 Φ3/180/Γ1/145/14‐02‐2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ Παρουσία ειδικών επιστημόνων στα σχολεία,
 Γ2/2368/09‐01‐2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ Ασφαλής αποχώρηση των μαθητών,
 Φ3/1207/Γ1/988/06‐11‐2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ Είσοδος εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στα σχολεία,
 Γ1/468/08‐05‐1997 ΥΠ.Ε.Π.Θ Είσοδος φωτογράφων στα σχολεία.»
 Ν.1566/85 - ΦΕΚ 167/1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες

διατάξεις.

 ΦΕΚ 1420/2007, τ. Α‘ Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
 ΦΕΚ 199/2008, τ. Α΄ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 Οδηγίες για τη λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 2015-2016

http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinwseis-leiturgia-scholeiwn/374-kanonismosleiturgias-scholeiwn-prwtovathmias-ekpaidevshs.html
 Η φοίτηση των νηπίων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου

3518/2006,(ΦΕΚ 272/2006, τ.Β΄) και με τη με αριθμ Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011, (ΦΕΚ
1266/2011, τ.Β΄), Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο τύπος της Βεβαίωσης
Παρακολούθησης Νηπίου, η οποία είναι ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Σε όσα Νηπιαγωγεία, μετά την εγγραφή όλων
των νηπίων πρώτης ηλικίας υπάρχουν κενές θέσεις, γίνονται δεκτά τα νήπια δεύτερης
ηλικίας (προνήπια), για την εγγραφή των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ.
200/1998, (ΦΕΚ 161/1998, τ.Α΄).

 (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β΄), Κ.Υ.Α. με θέμα: Αριθμός νηπίων ανά τμήμα στα Νηπιαγωγεία.

http://edu.klimaka.gr/arxeio/nomothesia-fek/fek-1507-2006-arithmos-mathitwn-ana-taxidhmotiko-nhpiagwgeio-klimaka.pdf

 Άδεια

εισόδου σε σχολεία:
eisodou-se-scholeia.html

http://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/1585-adeia-

είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν.
2517/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10 -Ι5 χρόνια,
22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω).

 Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών

 Ο Ν. 1566/85κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας

με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο.
Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να
«απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου.

είναι κατ' ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του
διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει
ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως διδακτικό) (άρθρο 13 παρ.8 π.χ. συμμετοχή σε
γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ
τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση
του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη.

 Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών

 Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011

Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων

Σε συνέχεια της αριθ. Φ.18/63589/Δ5/3-6-2011* εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε ότι για τα σχολικά
έτη 2011-2012 και 2012-2013, εφόσον αποδεδειγμένα υπάρξει έλλειψη δασκάλων, τα ιδιωτικά δημοτικά
σχολεία δύνανται να προσλαμβάνουν έως τη λήξη του σχολικού έτους 2012-2013, τις ακόλουθες
κατηγορίες εκπαιδευτικών:
1. Πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής.

2. Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Τμημάτων στους οποίους δίνεται το δικαίωμα διορισμού στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στους κλάδους Π.Ε. 01 έως Π.Ε. 07, οι οποίοι είναι κάτοχοι και
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Παιδαγωγική Επιστήμη από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
3. Πτυχιούχους Τμημάτων Νηπιαγωγών (Π.Ε. 60) για διδασκαλία στις Α' και Β' τάξεις του Δημοτικού.

Η τεκμηρίωση της μη ανεύρεσης δασκάλων για διορισμό στα δημοτικά σχολεία θα γίνεται με υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου του σχολείου ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση σ$ αγγελία
του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη σε δύο τοπικές εφημερίδες, και με βεβαίωση από τις κατά τόπους
Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. περί της μη ύπαρξης δασκάλων στα Μητρώα Ανέργων.
Οι ήδη υπηρετούντες από τις άνω κατηγορίες δύνανται να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
χωρίς να απαιτείται η τεκμηρίωση της έλλειψης δασκάλων.

 38893/Ε1/09-03-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΩΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
«…Με κατά περίπτωση σχετικές εγκυκλίους της (καταργημένης πλέον) Δ/νσης Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης χορηγούνταν κατά το παρελθόν το δικαίωμα σε εκπ/κούς των ανωτέρω κλάδων να
απασχολούνται σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία σε θέσεις εκπ/κών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω αντιμετώπιση εδράζονταν στην ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των
ιδιωτικών σχολείων σε συνδυασμό με την έλλειψη εκπ/κών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, λόγω του
υψηλού βαθμού aπορρόφησής τους στη δημόσια εκπαίδευση. Υπενθυμίζεται, δε, ότι για τη
διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου ΠΕ70 αλλά και για να μην υφίστανται
υπόνοιες για κατά το δοκούν απόκλιση από τις υφιστάμενες διατάξεις, τα αναφερόμενα στις
σχετικές εγκυκλίους ενεργοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο εφόσον εκδίδονταν βεβαίωση από τις
κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ περί της μη ύπαρξης Δασκάλων στα Μητρώα Ανέργων.»
Υπό το πρίσμα των αναφερομένων ανωτέρω - και δεδομένου ότι έχουν παύσει να υφίστανται πλέον
οι λόγοι στους οποίους εδράζονταν η έκδοση των σχετικών εγκυκλίων - καθίσταται σαφές ότι δεν
είναι επιτρεπτή η πρόσληψη εκπ/κών των κλάδων ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ. ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ.
ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία σε
θέσεις εκπ/κών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων….»

http://dipe.ach.sch.gr/index.php/en/

http://pdede.sch.gr/new/

Υπηρεσιακά Συμβούλια: ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ / Σύνθεση,
συγκρότηση και λειτουργία αυτών
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/20-ypiresiaka-symvoulia-kef-a.htm
 Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το βοηθητικό ειδικό προσωπικό των Κέντρων Διάγνωσης,
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) είναι τα εξής:

 Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ - άρθρο 21 ν. 1566/1985- ΦΕΚ 167Α΄).
 Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ - άρθρο 21 ν. 1566/1985).
 Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ - άρθρο 6, παράγραφος 19 ν.

3027/2002 – ΦΕΚ 152Α΄).

 Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ - άρθρο 14, παράγραφος 29

ν. 2817/2000 – ΦΕΚ 78Α΄ και άρθρο 7 ν. 2986/2002 – ΦΕΚ 24Α΄).

 Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ - άρθρο 14, παράγραφος

29 ν. 2817/2000 και άρθρο 7 ν. 2986/2002).

 Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ – άρθρο 2, παράγραφος 13 ν. 2817/2000).
 Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ – άρθρο 21 ν. 1566/1985).
 Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ – άρθρο 21 ν. 1566/1985).

(ΦΕΚ 497/2002 - Αριθ.16065)
 1. Κάθε Βρεφικός Σταθμός πρέπει να συγκροτείται:

α) Από τμήματα βρεφών 6 μηνών- 1 ,5 ετών
β) Από τμήματα βρεφών 1 ,5 ετών- 2,5 ετών

 2. Κάθε Νηπιακός Σταθμός πρέπει να συγκροτείται:

α) Από τμήματα νηπίων 2,5 ετών- 3,5 ετών
β) Από τμήματα νηπίων 3.5 ετών- 4.5 ετών
«γ) Από τμήματα νηπίων 4.5 ετών- 6 ετών»

 3. Κάθε μικτός Βρεφονηπιακός Σταθμός αποτελείται από τα τμήματα που προαναφέρθηκαν.
 4. Σε κάθε Βρεφικό τμήμα φιλοξενούνται δώδεκα (12) βρέφη με δύο (2) παιδαγωγούς και μία

(1) βοηθό.

 5. Κάθε τμήμα Παιδικού Σταθμού εξυπηρετεί έως 25 παιδιά με μία ( 1) παιδαγωγό και μία ( 1)

βοηθό και σε κάθε περίπτωση με το παιδαγωγικό προσωπικό που προβλέπεται κάθε φορά
από τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα της αναλογίας παιδαγωγικού προσωπικού και
παιδιών.

 Εγκ. Υ1/Γ.Π.οικ.15903/2014 (ΦΕΚ --/17/2.2014) Κανόνες υγιεινής για την πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων στους χώρους των βρεφικών,

βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, δημόσιων και ιδιωτικών

 Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α`/11.4.2012) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση

οδηγίας 2009/50/ΕΚ

 Υ.Α. Π1β/Γ.Π. 146231/06/2007 (ΦΕΚ 226/Β`/23.2.2007) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφασης Π2β/οικ.2808/97

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών –
Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα (645/Β)

 Υ.Α. Πιβ/Γ.Π. οικ. 118047/2003 (ΦΕΚ 160/Β`/14.2.2003) Συμπλήρωση της απόφασης Πιβ/Γ.Π. οικ. 116847/2002 «Προϋποθέσεις ίδρυσης

και λειτουργίας Βρεφονηπιακών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις του άρθ. 277 και επόμενα του Δημοτικού
και κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα (ΦΕΚ 1519/Β/4.12.2002)

 Υ.Α. Πιβ/Γ.Π. οικ. 116847/2002 (ΦΕΚ 1519/Β`/4.12.2002) Προϋποθέσεις ίδρυσης & λειτουργίας Βρεφονηπιακών σταθμών Ολοκληρωμένης

Φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις του άρθ. 277 και επόμενα του Δημοτικού και κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις,
Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 Υ.Α. 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β`/22.4.2002) Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου

Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών

 Υ.Α. Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β`/31.7.1997) Προυποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και

Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου,
κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα

 Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α`/13.6.1994) Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και

την περιφέρεια και άλλες διατάξεις

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=45
Στο τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών
λειτουργούν τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):
 α)«Εκπαίδευση και ανθρώπινα δικαιώματα», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του

Λονδίνου και το Institute of Education.

 β)«Πολιτική επιστήμη και κοινωνιολογία».
 γ)«Ειδική αγωγή».
 δ)«Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας για την εκπαίδευση».
 ε)«Συμβουλευτική ψυχολογία και συμβουλευτική στην εκπαίδευση, την υγεία και την

εργασία»

http://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/node/244
Το τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης οργανώνει τα εξής Π.Μ.Σ.:
 α)Νέο - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής"
 β)Ελληνογαλλικό Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των

γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα».

 γ)Διαπανεπιστημιακό, διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για

όλους».

 δ) Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ειδίκευση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση».
 ε) Νέο - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και

Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»

Παράλληλα λειτουργούν τα ακόλουθα Διαϊδρυματικά - Διατμηματικά Προγραμμάμματα:
 Νέο - Διαϊδρυματικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής-

Τεχνολογίες Μάθησης"

 Νέο - Διαϊδρυματικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διδακτική των

Μαθηματικών"

http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/spoudes.php?sm=15
Το τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία Πάτρας οργανώνει Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Επιστήμες της εκπαίδευσης
και της αγωγής» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
 α) Κοινωνική θεωρία, πολιτική και πρακτικές στην εκπαίδευση,
 β) Ψυχολογία στην εκπαίδευση ‒Ειδική αγωγή,

 γ) Λόγος, τέχνη και πολιτισμός στην εκπαίδευση και
 δ) Διδακτική των θετικών επιστημών.

http://www.uoi.gr/gr/education/postgraduate.php
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις εξής εξειδικεύσεις:
 Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προσχολικής και
Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης
 Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση
 Γλωσσικός Γραμματισμός και Πολυγραμματισμοί στην Προσχολική
Εκπαίδευση
 Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή
 Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση
 Τέχνη και Εκπαίδευση

http://www.ece.uth.gr/main/el/content/787-programma-metaptyxiakon-spoydon%C2%ABepistimes-tis-agogis-paidagogiko-paixnidi-kai-paidagogi
 Το Παιδαγωγικό τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρει

Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία».

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=606&Itemi
d=72&lang=el
 Το Παιδαγωγικό τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Κρήτης προσφέρει Π.Μ.Σ. με τίτλο:

«Επιστήμες της αγωγής», «Βασισμένες στο παιχνίδι, την τέχνη και το σώμα ποιοτικές
μεθοδολογίες έρευνας και εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις των
διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης» και «Θεωρία και πράξη στην προσχολική εκπαίδευση»

 http://www.psed.duth.gr/#

 Το τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης προσφέρει Π.Μ.Σ. με τίτλο:

«Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα»,
«Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία»

http://nured.uowm.gr/metaptichiakes/titli-pms/
Το Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά
προγράμματα:
 α) «Επιστήμες της Αγωγής»

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education
Πολιτισμικές Σπουδές Σημειωτική και Επικοινωνία − Cultural Studies, Semiotics and
Communication
 β) «Δημιουργική γραφή»

 γ) «Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, το περιβάλλον και την τεχνολογία –

Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education»

 δ) «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και καινοτομίες στην

εκπαίδευση»

http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/index_el.asp?cmd=articles_el&Me
nuID=39&Menu=8
Το τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Αιγαίου διαθέτει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα:
 α) «Παιδικό βιβλίο και παιδαγωγικό υλικό»,
 β) «Περιβαλλοντική εκπαίδευση»,
 Γ) Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης
 γ) «Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία
της πληροφορίας»,
 δ) «Μοντέλα σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων»,
 ε) «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση»

