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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 

Θεσσαλονίκη 18/11/2022  
Αριθμ. πρωτ. 25530 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

με τίτλο  
«Επιστήμες της Αγωγής: Έρευνα και Πράξη σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα μάθησης» του 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
(ΦΕΚ Β΄5193/2022) 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 
 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: 
Έρευνα και Πράξη σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα μάθησης», το οποίο περιλαμβάνει δυο ειδικεύσεις: Α) 
Δημιουργικοί σχεδιασμοί εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης και Β) Τέχνες στην εκπαίδευση, πρόκειται να 
δεχθεί  μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες το εαρινό εξάμηνο του  ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 
(συνεδρίαση με αριθμ. 1/14-11-2022 της ΣΕ του Π.Μ.Σ.). Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο:  

α. για την Ειδίκευση Α, «Έρευνα και Πράξη στα σύγχρονα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα μάθησης: 
Δημιουργικοί σχεδιασμοί εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης»  

β. για την Ειδίκευση Β, «Έρευνα και Πράξη στα σύγχρονα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα μάθησης: Τέχνες 
στην Εκπαίδευση»  

 
Περιγραφή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο 
των Επιστημών της Αγωγής μέσω της κατάρτισης εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να αντιμετωπίσουν 
τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες που πηγάζουν από ραγδαίες αλλαγές (επιστημονικές, πολιτικές, 
τεχνολογικές, κοινωνικο-οικονομικές, και πολιτισμικές) και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για συνεχή 
επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης στο σύνολό της (τυπική και μη-τυπική). 

Ειδίκευση Α. Δημιουργικοί σχεδιασμοί εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης  
Αντικείμενο της ειδίκευσης Α είναι η παροχή εξειδίκευσης υψηλής ποιότητας σε ζητήματα που αφορούν 
τον σχεδιασμό καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης και διδασκαλίας. Με μια μετασχηματιστική και 
διερευνητική προοπτική για την εκπαίδευση στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, 
εξετάζονται εναλλακτικά μοντέλα για την έρευνα, τη μάθηση και το σχεδιασμό της διδασκαλίας (σε μη-
τυπικά και τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα), για τη δημιουργικότητα και το ποιοτικό παιχνίδι, με 
σεβασμό στη διαφορετικότητα, στα δικαιώματα και στις ανάγκες όλων των παιδιών πρώτης και μέσης 
παιδικής ηλικίας.  
 
Ειδίκευση Β. Τέχνες στην εκπαίδευση  
Αντικείμενο της ειδίκευσης Β είναι η συστηματική μελέτη και έρευνα στο χώρο των τεχνών στην 
εκπαίδευση. Τόσο οι σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις όσο και η πρόοδος στον ερευνητικό τομέα, 
επιτάσσουν την ανάγκη επικαιροποίησης των τρόπων διαμεσολάβησης και βιωματικής αλληλεπίδρασης με 
τα παιδιά με έμφαση σε μία παιδοκεντρική διάσταση. Αναπτύσσεται διάλογος σχετικά με το 
επιστημολογικό περιεχόμενο της έρευνας των τεχνών στην εκπαίδευση και τις διαδικασίες και μεθόδους 
που αξιοποιούνται με στόχο την κατανόηση και διερεύνηση πτυχών των διαφόρων τεχνών και 
συνδυασμών τους.  
 
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα (90 
ECTS). Τα δυο πρώτα αφορούν στην υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων κορμού (1ο εξάμηνο) και 
ειδίκευσης (2ο εξάμηνο), ενώ στο τρίτο (3ο) εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες κυρίως κατά τις εργάσιμες ημέρες 
της εβδομάδας, ενώ ορισμένα μαθήματα ή αναπληρώσεις μαθημάτων μπορεί να γίνουν Σάββατο και 
Κυριακή.  Η διδασκαλία μικρού μέρους των μαθημάτων μπορεί να διεξαχθεί και με μέσα εξ’ αποστάσεως 
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εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα των μαθημάτων κορμού και ειδίκευσης καθώς και οι προϋποθέσεις επιτυχούς 
ολοκλήρωσης του Π.Μ.Σ. προβλέπονται στο ΦΕΚ Ίδρυσης του (ΦΕΚ Β΄5193/2022). 
 

Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι όλων των Παιδαγωγικών Τμημάτων (Προσχολικής Εκπαίδευσης, 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής), Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και 
κάτοχοι πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, και 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

 
Τέλη Φοίτησης 

Στο παρόν Π.Μ.Σ.  προβλέπονται τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) ανά φοιτητή/-τρια και η καταβολή τους γίνεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη 
δόση, εννιακοσίων (900) ευρώ καταβάλλεται κατά την αρχική εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Η δεύτερη και η τρίτη 
δόση, οκτακοσίων (800) ευρώ εκάστη, καταβάλλονται αντίστοιχα κατά τη εγγραφή του/-ης φοιτητή/-τριας 
στο δεύτερο (Β’) και τρίτο (Γ’) εξάμηνο και πριν από την έναρξή τους. 

Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχουν οι  μεταπτυχιακοί φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 
86 του Ν. 4957/2022 (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100141). .  Η αίτηση απαλλαγής 
τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/-την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που 
φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του 
συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Αριθμός Εισακτέων 

Συνολικός αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών: Εικοσιπέντε (25) για κάθε Ειδίκευση, 
σύνολο πενήντα (50). Αν ο αριθμός των επιτυχόντων/-ουσών σε μια ειδίκευση, σύμφωνα με τη διαδικασία 
μοριοδότησης (όπως περιγράφεται στη συνέχεια), είναι μεγαλύτερος από το προβλεπόμενο όριο και 
υπάρχουν ισοβαθμούντες/-ούσες με τον/την τελευταίο/-α εισαγόμενο/-η σύμφωνα με τον πίνακα 
κατάταξης, τότε διενεργείται κλήρωση για τους/τις ισοβαθμούντες/-ούσες. Σε περίπτωση που σε μια 
ειδίκευση ο αριθμός των επιτυχόντων/-ουσών είναι χαμηλότερος του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων 
και στην άλλη ειδίκευση ο αριθμός των επιτυχόντων/- ουσών υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο τότε στην 
δεύτερη ειδίκευση μπορούν να εγγραφούν περισσότεροι/-ες φοιτητές/-τριες και έως να καλυφθεί το 
ανώτατο όριο του Π.Μ.Σ [πενήντα (50) φοιτητές/-τριες].   

 
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω 
κριτηρίων: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 
1. Γραπτή εξέταση 40.0 (μέγιστο) 
2. Συνέντευξη για την εκτίμηση του επιστημονικού προφίλ , των κινήτρων και 

της γενικότερης συγκρότησης του/της υποψήφιου/ας 20.0 (μέγιστο) 

3. Γενικός βαθμός πτυχίου (από 5.00- 6.49 «καλώς»: 1 μόριο, από 6.50- 8.49 
«λίαν καλώς»: 3 μόρια, από 8.50- 10.00 «άριστα»: 5 μόρια)   5.0 (μέγιστο) 

4. Βαθμός σε συναφή ανά ειδίκευση πτυχιακή εργασία 5.0 (μέγιστο) 
5. Συναφής ανά ειδίκευση ερευνητική δραστηριότητα (π.χ. συμμετοχή σε 

ερευνητικά έργα, συνέδρια και δημοσιεύσεις) η οποία συνοδεύεται από 
σχετικά αποδεικτικά 

10.0 (μέγιστο) 

6. Επαγγελματική εμπειρία (αποδεδειγμένη) σε αντικείμενα που σχετίζονται με 
τα θεματικά πεδία της κάθε ειδίκευσης 5.0 (μέγιστο) 

7. Αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές 5.0 (μέγιστο) 
8. Σημείωμα (letter of intent) 5.0 (μέγιστο) 
9. Άλλα προσόντα (πρόσθετα πτυχία, επιπλέον ξένες γλώσσες, υψηλότερα 

επίπεδα πιστοποίησης ξένης γλώσσας) 5.0 (μέγιστο) 

Μέγιστο Σύνολο Μορίων 100.0 
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Για να προχωρήσει στη διαδικασία της συνέντευξης, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει 
τουλάχιστον είκοσι (20) μονάδες στην γραπτή εξέταση με άριστα το σαράντα (40). 
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής τους 

 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά από την 1η Δεκεμβρίου 2022 έως και την 11η Ιανουαρίου 2023. 
Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται στην φόρμα που βρίσκεται στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ 
και στην ίδια φόρμα θα γίνει και η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών  
( https://msc-researchpraxis.nured.auth.gr )   
 
Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει απαραίτητα1 να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έξι (6) δικαιολογητικά:  

1. Απλό φωτοαντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), όπου απαιτείται.  

2. Απλό φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας ή επικυρωμένη μετάφραση, όπου 
απαιτείται. ΠΡΟΣΟΧΗ: εάν ο/η υποψήφιος/α έχει εκπονήσει πτυχιακή εργασία, αυτή θα πρέπει να 
εμφανίζεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, διαφορετικά θα πρέπει να υπάρχει και 
ξεχωριστή βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος του/της η οποία θα υποβληθεί μαζί με την 
αναλυτική βαθμολογία. 

3. Βιογραφικό σημείωμα, δομημένο στις εξής ενότητες: α. Προσωπικά στοιχεία, β. Σπουδές, γ. Επιμόρφωση, 
δ. Ξένες γλώσσες, ε. Επαγγελματική Δραστηριότητα, στ. Ερευνητική Δραστηριότητα (δημοσιευμένες 
επιστημονικές εργασίες), ζ. Προσωπικά ενδιαφέροντα. 

4. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2, σύμφωνα με το 
σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π.2. Η πιστοποιημένη καλή 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2) θεωρείται απαραίτητη για την ένταξη του/της υποψηφίου/ας 
στην διαδικασία αξιολόγησης και δεν μοριοδοτείται.  

5. Σύντομο σημείωμα - letter of intent (1-2 σελίδες), όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά 
ενδιαφέροντα και οι λόγοι επιθυμίας συμμετοχής του/της υποψήφιου/-ας στο Π.Μ.Σ.  

6. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 
 
Στην ίδια φόρμα υποβάλλονται τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία, σύμφωνα με τον 
παραπάνω πίνακα, μοριοδοτούνται. Για παράδειγμα, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αποδεικτικά 
δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε συνέδρια που αποδεικνύουν συναφή ερευνητική δραστηριότητα, 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης πρόσθετα πτυχία, επιπλέον ξένες γλώσσες. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισυνάψουν ένα (1) αρχείο [φάκελο] σε συμπιεσμένη μορφή zip ή rar 
(μέγιστου μεγέθους 25ΜΒ) με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αρχεία) με ονομασία: το επίθετο και το 
όνομα του υποψήφιου/-ας με λατινικούς χαρακτήρες  (μορφή EPITHETO_ONOMA.zip). (Οι ονομασίες των 
αρχείων που θα συμπεριλαμβάνονται στο συμπιεσμένο αρχείο (φάκελο) να είναι της μορφής: EPITHETO-
EIDOS DIKAIOLOGITIKOU).  

Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών 
 

Γίνονται αποδεκτά μόνο:  
α) τα ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν 
εκδοθεί από Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες στην Ελλάδα.  

β) τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν 
εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί.  

                                                 
1 1 Η αίτηση θα απορριφθεί εάν δεν συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.   
2 https://www.asep.gr/guide/1E_2020/englishproof.html 

http://www.auth.gr/
https://www.asep.gr/guide/1E_2020/englishproof.html
ΑΔΑ: ΩΖ3Ι46Ψ8ΧΒ-4Α2



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ■ 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■ Τηλ. Κέντρο 2310 99 6000 ■ www.auth.gr 
Σελ. 4 

 

γ) τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Δημόσιους Φορείς και 
Υπηρεσίες) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 
 
 

Σημαντικές ημερομηνίες και διαδικασία επιλογής και εξέτασης 
 

− Υποβολή αιτήσεων: Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 
και ώρα 23.59. 

− Ανακοίνωση των αιτήσεων που πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στην εξέταση (έως 18/1/2023) 
− Γραπτή εξέταση, η οποία θα υλοποιηθεί πραγματοποιηθεί στον Πύργο της Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ, στο 

διάστημα 21 – 27 Ιανουαρίου. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. 
https://msc-researchpraxis.nured.auth.gr . Η εξέταση θα εστιάζει στην κατανόηση περιεχομένων στις 
προτεινόμενες θεματικές ενότητες (βλ. Εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη, ενδεικτική βιβλιογραφία) που 
αντιστοιχούν σε κάθε Ειδίκευση. Επιπλέον, η εξέταση ενδέχεται να περιλαμβάνει και ερωτήσεις 
κατανόησης σύντομου αγγλικού επιστημονικού κειμένου. Όλες οι ερωτήσεις θα είναι με τη μορφή 
απαντήσεων πολλαπλής επιλογής. 

− Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την γραπτή εξέταση και των υποψηφιοτήτων που έχουν δικαίωμα 
να συμμετέχουν στην φάση της συνέντευξης (έως 4/2/2023) 

− Διενέργεια των συνεντεύξεων: στο διάστημα 6-15/2/2023. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα 
ενημερωθούν για πρόγραμμα των συνεντεύξεων από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

− Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων και αιτήσεις δικαιούχων για απαλλαγή από τα δίδακτρα (16-
20/2/2023) 

− Εγγραφές & καταβολή διδάκτρων (20/2-15/3/2023)  
− Έναρξη μαθημάτων: Πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου 2023 
 
Σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων ενδέχεται κάποιες από τις παραπάνω διαδικασίες και ημερομηνίες 
να τροποποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει έγκαιρα σχετική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και 
μέσω του ιστότοπου του Π.Μ.Σ. https://msc_researchpraxis.nured.auth.gr/ 
 
Εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία – Ειδίκευση Α 

 
Οι υποψήφιοι/-ες που ενδιαφέρονται για την Ειδίκευση Α: «Δημιουργικοί σχεδιασμοί εκπαιδευτικής 
έρευνας και πράξης» θα εξεταστούν σε δυο (2) θεματικές ενότητες: 
 

Α) Θεωρίες μάθησης: βασικές αρχές που τις διέπουν και διαφορές μεταξύ τους 
Β) Σχέση μάθησης και διδασκαλίας/διδακτικής πράξης 
 

Προτείνονται ενδεικτικά τα εξής εγχειρίδια: 
− Bigge, L. M., & Shermis, S. S. (2012). Θεωρίες μάθησης για εκπαιδευτικούς (2η εκδ.). Αθήνα: Πατάκη.  
− Κουλαϊδής, Β. (2007). (επιμ.) Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής – 

Δημιουργικής Σκέψης για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόσβαση από 
http://www.oepek.gr/download/Sygxrones_Didaktikes_A.pdf 

− Schunk, D.  H. (2010). Θεωρίες μάθησης: μια εκπαιδευτική θεώρηση. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
 

−  
Εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία – Ειδίκευση Β 

 
Οι υποψήφιοι/-ες που ενδιαφέρονται για την Ειδίκευση Β: Τέχνες στην εκπαίδευση θα εξεταστούν σε δύο 
(2) θεματικές ενότητες: 
 
Α) Εκπαίδευση, μάθηση και εμπειρία στο μουσείο 
Β) Παιδαγωγικές και καλλιτεχνικές διαστάσεις του θεάτρου στην εκπαίδευση 
 
Το περιεχόμενο των συγκεκριμένων θεματικών προτείνεται να ανασυρθεί διαδικτυακά από τις 
παρακάτω πηγές με ελεύθερη πρόσβαση: 

http://www.auth.gr/
https://msc-researchpraxis.nured.auth.gr/
https://msc_researchpraxis.nured.auth.gr/
http://www.oepek.gr/download/Sygxrones_Didaktikes_A.pdf
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− Νικονάνου, Ν., Μπούνια, Α., Φιλιππουπολίτη, Α., Χουρμουζιάδη, Α., & Γιαννούτσου, Ν. (2015). Μουσειακή 
μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. 
https://hdl.handle.net/11419/712 [Με έμφαση στα Κεφάλαια 3, 4 & 9]. 

− Τσελφές, Β., & Παρούση, Α. (2015). Θέατρο και επιστήμη στην εκπαίδευση. Κάλλιπος, Ανοικτές 
Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://hdl.handle.net/11419/4042  [Με έμφαση στα Κεφάλαια 2, 4, 9 & 13]. 

− Pammenter, D. (2018). Στοχασμοί για το θέατρο ως εκπαίδευση, για την ανάπτυξη του ανθρώπου και 
την οικοδόμηση του μέλλοντος. Θέατρο & Εκπαίδευση, 19, 116-123.  tinyurl.com/2xpt8sem   

Επικοινωνία- πληροφορίες:  
 
Πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ., την υποβολή της αίτησης και τα δικαιολογητικά παρέχονται στον 
ιστότοπο του Π.Μ.Σ. https://msc-researchpraxis.nured.auth.gr , και από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στο email: 
mcs_erevnapraxi@nured.auth.gr  
 

http://www.auth.gr/
https://hdl.handle.net/11419/712
https://hdl.handle.net/11419/4042
https://msc-researchpraxis.nured.auth.gr/
mailto:mcs_erevnapraxi@nured.auth.gr
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