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Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μαθαίνουμε για το παιχνίδι. Μαθαίνουμε με το παιχνίδι. Διερευνούμε τους
τρόπους με τους οποίους το παιχνίδι ζει και μπορεί να ζει μέσα σε επιστημονικές και
καλλιτεχνικές πρακτικές. Αναζητούμε το νόημα των εννοιών 'δημιουργική διδασκαλία'
και 'δημιουργική μάθηση', και τις εξετάζουμε κριτικά, μέσα από διαφορετικές σκοπιές.
Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληματισμού το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής
Εκπαίδευσης

του

Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας

προκηρύσσει

Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά
περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές
εφαρμογές που αναπτύσσει η παιδαγωγική επιστήμη, καθώς και τα πορίσματα
επιστημονικών ερευνών αιχμής από συναφή πεδία, αποσκοπώντας στη μεταπτυχιακή
εξειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών στη θεωρία και πράξη της βιωματικής
μάθησης σε δημιουργικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Πυρήνας του ΠΜΣ είναι η
εμβάθυνση στις παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της
δημιουργικής μάθησης και των εκπαιδευτικών πτυχών του παιχνιδιού.
Στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί/ες, μετά από διαδικασία επιλογής μέσω φακέλου και
συνέντευξης, είκοσι (20) απόφοιτοι/ες των ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών

ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου. Εφόσον υπάρχουν
ισοβαθμούντες αυτοί γίνονται δεκτοί επιπλέον. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να
γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1. Το ΠΜΣ προκηρύσσεται
κάθε δύο χρόνια και η φοίτηση είναι δωρεάν. Με τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών
κατοχυρώνεται παιδαγωγική επάρκεια.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
pms.ptpe@uth.gr, ενώ ο φάκελος υποψηφιότητας, που θα περιλαμβάνει τα σχετικά
δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, θα πρέπει να αποσταλεί, σε μέσο αποθήκευσης (cd
ή dvd), με συστημένη εμπρόθεσμη επιστολή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ του ΠΤΠΕ
(Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Νέο Κτίριο
παραλιακού συγκροτήματος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων,
38221, Βόλος, τηλ.: 2421074861, Υπεύθυνη: Σεβαστή Θεοδοσίου).
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται έως τις 31/7/2018.

Σχετικές πληροφορίες για το ΠΜΣ (μαθήματα ΠΜΣ, κανονισμός λειτουργίας ΠΜΣ,
κτλ.) καθώς και οδηγίες για την υποβολή φακέλου (αναλυτική προκήρυξη, αίτηση, κλπ.)
μπορείτε

να

βρείτε

στην

ιστοσελίδα

http://www.ece.uth.gr/main/el/content/787-pms.

Βόλος, 30 Μαΐου 2018
Η Διευθύντρια Σπουδών του ΠΜΣ
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