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Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την απόφαση της 

υπ’ αριθμ. 353/13-11-2029  Συνέλευσης, προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021 δέκα πέντε (15) θέσεις που οδηγούν σε Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.), 

κατανεμημένες ως εξής: 

1. Τρεις (03) θέσεις στο γνωστικό πεδίο:  

- «Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας»  

 

2.  Μία (01) θέση στο γνωστικό πεδίο «Δημιουργική Γραφή και Σενάριο»  

 

3. Τέσσερις (04) θέσεις στα γνωστικά πεδία:  

- «Θεατρική Οργάνωση» (1) 

- «Θεατρικό Παιχνίδι» (1)  

- «Οργάνωση Θεατρικής Παράστασης» (1) 

- «Θέατρο και αφήγηση παραμυθιών» (1) 

 

4. Δύο (02) θέσεις στο γνωστικό πεδίο: 

- «Ιστορία της Εκπαίδευσης»  

 

5. Τρεις (03) θέσεις στα γνωστικά πεδία: 

- «Διαπολιτισμική Παιδαγωγική»  

- «Καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και συνεργατική μάθηση»  

- «Δημοκρατία-Ανθρώπινα Δικαιώματα-Πολιτειότητα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο»  

- «Σύγχρονες οικογένειες και Εκπαίδευση»  

 

6. Δύο (02) θέσεις στα γνωστικά πεδία: 

- -«Βυζαντινή υμνολογία και μουσική» 

- «Εναλλακτικές μορφές γλωσσικής διδασκαλίας: η συμβολή της μουσικής στο 

νηπιαγωγείο» 

7. Μία (01) θέση στο γνωστικό πεδίο: 



- STEAM Εκπαίδευση στην Προσχολική και Πρωτοσχολική ηλικία.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. σε

συναφείς επιστημονικές περιοχές. 

Οι δικαιούχοι των παραπάνω επιστημονικών τομέων υποβάλλουν ατομικό 

φάκελο υποψηφιότητας από Παρασκευή 27/11/2020 έως και Παρασκευή 

18/12/2020 με τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1.  Αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καρτέλα 

Ανακοινώσεις/Γραμματεία ΠΜΣ) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο πτυχίου & μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (σε περίπτωση

που προέρχονται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία από το

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

4. Αναλυτική βαθμολογία ΜΔΕ

5. Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (έντυπο ή cd)

6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου

Β2 τουλάχιστον).

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

8. Προσχέδιο-υπόμνημα της προς εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

9. Άλλο (οτιδήποτε κρίνει ο υποψήφιος ότι μπορεί να συμβάλει στη θετική

αξιολόγηση).

Τα κριτήρια αξιολόγησης της ξένης γλώσσας γίνονται με την κατάθεση τίτλων 

γλωσσομάθειας.  

 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλές φωτοτυπίες. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποστέλλονται με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορική 

με σφραγίδα έως και 18/12/2020 στην παρακάτω διεύθυνση: 

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

2
ο
 χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας – Νίκης,  

Τ.Κ. 53 100, Φλώρινα 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη 

Γραμματεία του Π.Τ.Ν. (τηλ. 23850-55100 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

(efotiadou@uowm.gr). 

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος 

Κωνσταντίνος Ντίνας 

Καθηγητής ΠΤΝ/ΠΔΜ 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας  – 2
ο
 χλμ. Εθν. Οδού Φλώρινας-Νίκης – 53 100 Φλώρινα




