ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
&
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 εξήντα (60) θέσεις
συνολικά για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με
τίτλο: «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης».
Από αυτές οι είκοσι (20) θέσεις θα είναι για το τμήμα που θα λειτουργήσει στις
εγκαταστάσεις του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ (Πανεπιστημιούπολη,
69100, Κομοτηνή) και οι σαράντα (40) για το τμήμα που θα λειτουργήσει στις
εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου &
Νεαπολέως 27 - Αγ. Παρασκευή, Αττική.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην διεύθυνση:
https://goo.gl/forms/9jjtjvjjm2RYGydr2
και φάκελο αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά:
α) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: στη Γραμματεία του Τμήματος
Ελληνικής Φιλολογίας είτε ταχυδρομικά (ημερομηνία σφραγίδας φακέλου
αλληλογραφίας η παρακάτω καταληκτική ημερομηνία) μέχρι τις 15/05/2017 στην
παρακάτω διεύθυνση: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστημιούπολη,
Κομοτηνή, 69100.
β) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: στο Πρωτόκολλο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
είτε ταχυδρομικά (ημερομηνία σφραγίδας φακέλου αλληλογραφίας η παρακάτω
καταληκτική ημερομηνία) μέχρι τις 15/05/2017 στην παρακάτω διεύθυνση:ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος, Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως 27 – 15310 Αγ.
Παρασκευή, Αττική
με την ένδειξη παραλήπτη:

Προς Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.: «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και
Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση υποψηφιότητας, την οποία μπορούν να κατεβάσουν - να τυπώσουν από εδώ
και την οποία πρέπει να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να την τοποθετήσουν στο
φάκελο υποψηφιότητας
β. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές τους, η
διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική τους δραστηριότητα κ.λ.π .
γ. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων.
δ. Αναλυτική Βαθμολογία.
ε. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ)
για φοιτήτριες/ές που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
στ. Πτυχίο κατοχής ξένης γλώσσας επιπέδου Β2. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται
πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας, προβλέπεται γραπτή εξέταση στην αγγλική
γλώσσα με ευθύνη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος.
ζ. Αποδεικτικά παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικών με την Ειδική Αγωγή.
η Δημοσιεύσεις και κάθε είδους επιστημονική/ερευνητική συγγραφική δραστηριότητα
(εφόσον υπάρχουν).
θ. Αποδεικτικά λοιπών δραστηριοτήτων και προσόντων, σε περίπτωση που υπάρχουν
(π.χ. πιστοποιημένη γνώση υπολογιστή, δεύτερη ξένη γλώσσα, συστατικές επιστολές
κλπ.).
η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένο από ΚΕΠ για το γνήσιο
υπογραφής, όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που
προσκομίζονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή (δεν απαιτείται η
επικύρωση των πτυχίων και των δικαιολογητικών).
Η διαδικασία της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών εμπεριέχει τρία
στάδια:
• Α΄ στάδιο (υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://goo.gl/forms/9jjtjvjjm2RYGydr2
και αποστολή ή κατάθεση φακέλου
α) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: στη Γραμματεία του Τμήματος
Ελληνικής Φιλολογίας είτε ταχυδρομικά (ημερομηνία σφραγίδας φακέλου
αλληλογραφίας η παρακάτω καταληκτική ημερομηνία) μέχρι τις 15/05/2017 στην
παρακάτω διεύθυνση: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστημιούπολη,
Κομοτηνή, 69100.
β) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: στο Πρωτόκολλο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
είτε ταχυδρομικά (ημερομηνία σφραγίδας φακέλου αλληλογραφίας η παρακάτω
καταληκτική ημερομηνία) μέχρι τις 15/05/2017 στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος, Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως 27 – 15310 Αγ.
Παρασκευή, Αττική
με την ένδειξη παραλήπτη:
Προς Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.: «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και
Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»
• Β΄ στάδιο (Εξέταση φακέλου)

Κατά το Β΄ στάδιο εξετάζονται και μοριοδοτούνται οι φάκελοι των υποψηφίων. Οι
φάκελοι που δεν θα είναι πλήρεις δεν θα εξετάζονται. Το μέγιστο της μοριοδότησης
του κάθε φακέλου είναι 40 μόρια.
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Υποχρεωτικό
Βαθμός 1ου πτυχίου
Προαιρετικά και συνεκτιμώμενα εφόσον υπάρχουν
2ο πτυχίο
Συνάφεια πτυχίων με ΠΜΣ
Πτυχίο 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2
Πτυχίο 3ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2
Μετεκπαίδευση π.χ. ΜΕΔΔΕ, ΣΕΛΔΕ, κλπ
Πιστοποίηση Braille
Πιστοποίηση επάρκειας στη Νοηματική γλώσσα
ΤΠΕ (Γνώση για Εργαλεία αξιολόγησης και
παρέμβασης)
Πρακτική εκπαίδευση στις Γνωστικές και
Μεταγνωστικές δεξιότητες ως εργαλεία παρέμβασης
Μεταπτυχιακό δίπλωμα
Συναφές με ΠΜΣ
Μη συναφές με ΠΜΣ
Διδακτορικό δίπλωμα
Συναφές με ΠΜΣ
Μη συναφές με ΠΜΣ
Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες
Άρθρο σε Περιοδικό συναφές με ΠΜΣ
Ανακοίνωση σε συνέδριο συναφές με ΠΜΣ
Άρθρο σε Περιοδικό μη συναφές με ΠΜΣ
Ανακοίνωση σε συνέδριο μη συναφές με ΠΜΣ
Επαγγελματική εμπειρία
Στην ειδική αγωγή
Στη γενική αγωγή
Επιμορφωτικά σεμινάρια Ειδικής Αγωγής
400 ωρών
200 έως 399 ώρες
100 έως 199
30 έως 99
Ειδικής αγωγής έως 29

Πίστωση μορίων
Έως 3
Έως 12
2
2
1
1
Έως 2
1
1
1
1
Έως 5
5
3
Έως 5
5
3
Έως 6
2 ανά άρθρο
1 ανά ανακοίνωση
1 ανά άρθρο
0,5 ανά ανακοίνωση
Έως 4
1 ανά έτος
0,25 ανά έτος
Έως 5
5
3 (έως 5 μόρια κατά περίπτωση)
1,5 (έως 5 μόρια κατά περίπτωση)
1(έως 4 μόρια κατά περίπτωση)
0,5(έως 3 μόρια κατά περίπτωση)

Εάν οι επιλεγέντες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας, δίνουν
γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα που διενεργούνται με ευθύνη της Ειδικής
Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. Οι υπόλοιποι επιλεγέντες καθώς και όσοι
ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξέταση της αγγλικής γλώσσας καλούνται σε
συνέντευξη με τα μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

• Γ΄ στάδιο (συνέντευξη)

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής
σε θέματα τεχνογνωσίας - εξοικείωσης με την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή, σε
θέματα έρευνας καθώς και σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και
κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε
μέλος της Επιτροπής. Το μέγιστο της μοριοδότησης της συνέντευξης είναι 60 μόρια.
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και την Κομοτηνή.
Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμώνται:
α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 40% και β) ο βαθμός της συνέντευξης σε
ποσοστό 60%.
Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει της μοριοδότησης των
στοιχείων και των πιστοποιητικών που θα κατατεθούν στο φάκελο καθώς και
της βαθμολογίας της συνέντευξης με μέγιστο αριθμό μορίων τα 100 μόρια.
Τα δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε.
και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης» συνολικά και για τα δύο έτη,
είναι 3.900 ευρώ, ήτοι 1.950 ευρώ ετησίως, και καταβάλλονται στην αρχή του κάθε
εξαμήνου (975 ευρώ για έκαστο εξάμηνο).
Προβλέπονται 6 υποτροφίες της τάξης του 50% ως εξής:
α) Σε 3 φοιτητές οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία και θα
έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 Ευρώ.
β) Σε 3 φοιτητές με ειδικές ανάγκες οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη
βαθμολογία και θα έχουν εισόδημα κάτω των 8.000 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθυνθείτε:
στην σελίδα: http://specialedu.iit.demokritos.gr/
ή στα τηλέφωνα του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: 2106503448, 3458
ή στo τηλέφωνο του ΔΠΘ: 2531039902.

