
Καβάλα, 14/03/2016 

 

Ενημερωτικό Σημείωμα 

 

Κριτήρια συμάφειας Μεταπτυχιακώμ και Διδακτορικώμ τίτλωμ 

με τημ Ειδική Αγωγή 

 

Το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ αποφάςιςε, ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 11θσ 

Μαρτίου 2016, τα κριτιρια τθσ ςυνάφειασ των Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών 

τίτλων με τθν Ειδικι Αγωγι. Σθμειώνεται ότι δεν κίγονται κάτοχοι Μεταπτυχιακών 

τίτλων που ζχουν εγγραφεί και φοιτοφν ζωσ τισ 10 Μαρτίου 2016 (δθλαδι πριν από 

τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ των κριτθρίων και ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ απόφαςθσ). 

Τα κριτιρια αυτά είναι: 

 Ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδών να ζχει αποκτθκεί από Παιδαγωγικό 

Τμιμα ι Τμιμα Ανκρωπιςτικών ςπουδών ΑΕΙ ι ΑΤΕΙ ι και από άλλα 

Τμιματα και να ζχει εκπαιδευτικι ι παιδαγωγικι εφαρμογι ςτθν ΕΑΕ.  

 Ο χρόνοσ ςπουδών πλιρουσ φοίτθςθσ να είναι τουλάχιςτον 3 εξάμθνα 

δθλαδι να ζχει 90 πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS. Το πρόγραμμα ςπουδών να 

περιλαμβάνει πρακτικι άςκθςθ ςε δομζσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ. 

Στο χρόνο ςπουδών να περιλαμβάνεται πρακτικι άςκθςθ τουλάχιςτον 20 

πιςτωτικών μονάδων ECTS.  

 Η πρακτικι άςκθςθ να ζχει υλοποιθκεί ςε ςχολικζσ μονάδεσ ειδικισ αγωγισ 

και εκπαίδευςθσ ι/και ςχολικζσ μονάδεσ γενικισ αγωγισ όπου φοιτοφν 

μακθτζσ με αναπθρίεσ ι και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Η πρακτικι 

άςκθςθ να είναι βεβαιωμζνθ από τον επόπτθ κακθγθτι και τον υπεφκυνο 

τθσ ςχολικισ μονάδασ και να ςυνοδεφεται από θμερολόγιο/παρουςιολόγιο. 

Η πρακτικι άςκθςθ να περιλαμβάνει παρατιρθςθ, ςχεδιαςμό μακθμάτων ι 

εκπαιδευτικών παρεμβάςεων, ςυμμετοχι ςτθ διδαςκαλία και απαραιτιτωσ 

εποπτευόμενθ αυτόνομθ διδαςκαλία ι εκπαιδευτικι παρζμβαςθ όπωσ αυτι 

ορίηεται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. Δεν γίνονται δεκτζσ: 

πρακτικζσ αςκιςεισ εξ αποςτάςεωσ, μελζτεσ περίπτωςθσ, ιδιωτικζσ 

εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ. Η προχπθρεςία να μθν κεωρείται πρακτικι 

άςκθςθ.  



 Τα 6/9 των μακθμάτων (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ 

και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ) ι οι 60 από τισ 90 απαιτοφμενεσ πιςτωτικζσ 

μονάδεσ ECTS του Προγράμματοσ Σπουδών να είναι ςχετικά με τισ 

κατθγορίεσ αναπθριών ι ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτο νόμο 3699/2008, Άρκρο 3 ι ςτθν εκάςτοτε ιςχφουςα 

νομοκεςία για τθν ΕΑΕ.  

 

Συμαδελφικά, 

Τα 2 εκλεγμζνα μζλθ τθσ ΔΑΚΕ Π.Ε. Καβάλασ  

ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συλλόγου: 

 

Δθμοςκενίδθσ Δθμιτρθσ 
Γεν. Γραμματζασ 

Συμεωνίδθσ Νίκοσ 
Μζλοσ 

 
 


