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ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ  

«ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ» 

 

Αν.Ννςη.: 687 

Ξόδμξ, 03.03.2011  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2011 - 2012 

 

Πμ Πμήμα Γπηζηεμώκ ηεξ Ννμζπμιηθήξ Αγςγήξ θαη ημο Γθπαηδεοηηθμύ Οπεδηαζμμύ, ηεξ 

Οπμιήξ Ακζνςπηζηηθώκ Γπηζηεμώκ, ημο Νακεπηζηεμίμο Αηγαίμο, μνγακώκεη θαη ιεηημονγεί 

από ημ αθαδεμασθό έημξ 2004 - 2005, Ννόγναμμα Ιεηαπηοπηαθώκ Οπμοδώκ με ηίηιμ 

«Νενηβαιιμκηηθή Γθπαίδεοζε» (Φ.Γ.Η. 1156/30.07.2004, η. Β΄) θαη ημ μπμίμ απμκέμεη: 

 

Ιεηαπηοπηαθό Δίπιςμα Γηδίθεοζεξ (Ι.Δ.Γ.) ζημ πεδίμ «Πεοιβαλλξμηική Εκπαίδερζη».  

 

Ε πνμκηθή δηάνθεηα γηα ηεκ απμκμμή ημο Ι.Δ.Γ. είκαη  ηνία (3) ελάμεκα πιήνμοξ θμίηεζεξ με 

ημ ηειεοηαίμ ελάμεκμ κα δηαηίζεηαη γηα ηεκ εθπόκεζε ηεξ μεηαπηοπηαθήξ ενεοκεηηθήξ ή 

ζοκζεηηθήξ δηαηνηβήξ. 

 

Ηαηά ημ αθαδεμασθό έημξ 2011 - 2012 ζα εηζαπζμύκ ζημ Ν.Ι.Ο. έςξ ζανάκηα (40) 

μεηαπηοπηαθμί θμηηεηέξ/ηνηεξ. Νιέμκ ημο πνμβιεπόμεκμο ανηζμμύ ηςκ επηηοπόκηςκ/μοζςκ, 

δεθημί ζημ Ν.Ι.Ο. ςξ οπενάνηζμμη γίκμκηαη πηοπημύπμη οπόηνμθμη ημο Ζ.Η.Ρ., εθόζμκ ε 

οπμηνμθία ημοξ είκαη ζπεηηθή με ημ ακηηθείμεκμ ημο Ν.Ι.Ο.  

 

Οημ Ν.Ι.Ο. γίκμκηαη δεθημί/εξ, ζύμθςκα με ηε δηάηαλε ημο άνζνμο 4 ημο Κ. 3685/2008 

πηοπημύπμη Νακεπηζηεμίςκ θαη Π.Γ.Ζ. ηεξ εμεδαπήξ ή μμμηαγώκ ακαγκςνηζμέκςκ ηδνομάηςκ 

ηεξ αιιμδαπήξ. Γπίζεξ, οπμρήθημη/εξ μπμνμύκ κα είκαη θμηηεηέξ θαη θμηηήηνηεξ, μη μπμίμη 

ακαμέκεηαη κα θαηαζημύκ πηοπημύπμη/δηπιςμαημύπμη μέπνη ημ ηέιμξ ηεξ πενηόδμο ηςκ 

εγγναθώκ (Μθηώβνημξ 2010). 

 

Μη θάημπμη ηίηιμο Α.Γ.Ζ. ηεξ αιιμδαπήξ μθείιμοκ κα πνμζθμμίζμοκ ηεκ ακαγκώνηζε ηζμηημίαξ 

ημο ηίηιμο ζπμοδώκ ημοξ από ημ ΔΖΗΑΠΟΑ ή ΔΜΑΠΑΝ. 
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Γηα ηεκ απόθηεζε ημο Ι.Δ.Γ. απαηηείηαη: α)  παναθμιμύζεζε θαη επηηοπήξ ελέηαζε ζε δέθα 

10 μαζήμαηα, επί ζοκόιμο 11, από ηα μπμία εκκέα (9) οπμπνεςηηθά θαη έκα (1) 

οπμπνεςηηθό επηιμγήξ, β) ε επηηοπήξ ελέηαζε ζηηξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ θαη ηηξ 

πναθηηθέξ αζθήζεηξ μέπνη ημ ηέιμξ ημο β’ ελαμήκμο θαη γ)  ε εθπόκεζε Ιεηαπηοπηαθήξ 

Γνεοκεηηθήξ ή Οοκζεηηθήξ Δηαηνηβήξ (γ΄ ελάμεκμ).  

 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ηςκ δύμ ελαμήκςκ οπμπνεςηηθά είκαη ε παναθμιμύζεζε ηςκ  

μαζεμάηςκ, ηςκ πναθηηθώκ αζθήζεςκ θαη θάζε άιιμο είδμοξ εθπαηδεοηηθώκ θαη 

ενεοκεηηθώκ δναζηενημηήηςκ ημο Ν.Ι.Ο. θαζώξ θαη ε επηηοπήξ ελέηαζε ζε αοηά. 

 

Γηα ηε ιήρε ημο Ι.Δ.Γ. απαηημύκηαη ζοκμιηθά εκεκήκηα (90) πηζηςηηθέξ μμκάδεξ (ECTS). 

Μη πηζηςηηθέξ μμκάδεξ θαηακέμμκηαη ςξ ελήξ: 30 ECTS γηα ηα μαζήμαηα ημο Α’ ελαμήκμο, 

30 ECTS γηα ηα μαζήμαηα ημο Β’ ελαμήκμο θαη 30 ECTS γηα ηεκ μεηαπηοπηαθή ενεοκεηηθή 

δηαηνηβή εηδίθεοζεξ (Thesis). 

 

Πα  μαζήμαηα ακηηζημηπμύκ ζε 3 δηδαθηηθέξ ώνεξ  12 εβδμμάδεξ θαη ζε 6 (έλη)  πηζηςηηθέξ 

μμκάδεξ ημ θαζέκα θαη είκαη ηα αθόιμοζα: 

 

Α’ ενάμημξ 

Κτδικόπ Σίηλξπ Ώοεπ 

Εναμήμξρ 

Πιζητηικέπ 

Μξμάδεπ 

(ECTS) 

Διδακηικέπ 

Μξμάδεπ 

(δ.μ.) 

1. Νενηβαιιμκηηθά Δεηήμαηα ζηεκ πνμμπηηθή 

ηεξ Αεηθόνμο Ακάπηολεξ (οπμπνεςηηθό) 

36 6 3 

2. Θεςνεηηθό Νιαίζημ ηεξ Ν.Γ.: Βαζηθέξ Ανπέξ 

θαη Έκκμηεξ (οπμπνεςηηθό) 

36 6 3 

3. Ιέζμδμη Ημηκςκηθήξ Ένεοκαξ (οπμπνεςηηθό) 36 6 3 

4. Νενηβαιιμκηηθή Εζηθή (οπμπνεςηηθό) 36 6 3 

5. Γηζαγςγή ζηηξ Γπηζηήμεξ Αγςγήξ 

(οπμπνεςηηθό επηιμγήξ) 

36 6 3 

6. Γηζαγςγή ζηηξ Νενηβαιιμκηηθέξ Γπηζηήμεξ 

(οπμπνεςηηθό επηιμγήξ) 

36 6 3 

 ύμξλξ  30 15 

 

Από ηα  δομ (2) οπμπνεςηηθά επηιμγήξ, μ/ε Ι.Φ. επηιέγεη μόκμ ημ έκα, όπμημ αοηόξ επηζομεί, 

πνμθεημέκμο κα ακαπιενώζεη εκδεπόμεκα θεκά ηςκ βαζηθώκ ημο ζπμοδώκ. Έπεη ςζηόζμ ηε 

δοκαηόηεηα, εθόζμκ ημ επηζομεί μ/ε ίδημξ/α, κα παναθμιμοζήζεη ςξ αθνμαηήξ/ηνηα θαη ημ 

δεύηενμ οπμπνεςηηθό μάζεμα επηιμγήξ. 

 

B’ ενάμημξ 

Κτδικόπ Σίηλξπ Ώοεπ 

Εναμήμξρ 

Πιζητηικέπ 

Μξμάδεπ 

(ECTS) 

Διδακηικέπ 

Μξμάδεπ 

(δ.μ.) 
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Γ1. Αλημιόγεζε ζηεκ Γθπαίδεοζε γηα ημ 

Νενηβάιιμκ θαη ηεκ Αεηθμνία (οπμπνεςηηθό) 

36 6 3 

Γ2. Ηαηκμημμία – Δεμημονγηθόηεηα – Πεπκηθέξ 

ζηεκ Γθπαίδεοζε (οπμπνεςηηθό) 

36 6 3 

Γ3. Νενηβαιιμκηηθή Γπηθμηκςκία (οπμπνεςηηθό) 36 6 3 

Γ4. Οπεδηαζμόξ θαη Δηαπείνηζε Ννμγναμμάηςκ 

γηα ημ Νενηβάιιμκ θαη ηεκ Αεηθόνμ Ακάπηολε 

(οπμπνεςηηθό) 

36 6 3 

Γ5. Ανπέξ Νενηγναθηθήξ θαη Γπαγςγηθήξ 

Οηαηηζηηθήξ ζηηξ Ημηκςκηθέξ Γπηζηήμεξ 

(οπμπνεςηηθό) 

36 6 3 

 ύμξλξ  30 15 

 

 

Γ’ ενάμημξ 

Κτδικόπ Σίηλξπ Ώοεπ 

Εναμήμξρ 

Πιζητηικέπ 

Μξμάδεπ 

(ECTS) 

Διδακηικέπ 

Μξμάδεπ 

(δ.μ.) 

Ι.Δ.Γ. Ιεηαπηοπηαθή Δηαηνηβή Γηδίθεοζε (Thesis) - 30 15 

 ύμξλξ  30 15 

 

Ε γιώζζα δηδαζθαιίαξ ηςκ μαζεμάηςκ είκαη ε Γιιεκηθή. Γηα κα δηεοθμιοκζεί ε δηεζκμπμίεζε 

ημο Ν.Ι.Ο. (π.π. πνόζθιεζε λέκςκ δηδαζθόκηςκ/μοζςκ), μένμξ ηςκ μαζεμάηςκ μπμνεί κα 

δηδάζθεηαη ζε άιιε επίζεμε γιώζζα ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ. Οε εηδηθέξ πενηπηώζεηξ, 

μπμνεί κα πνμβιεθζεί γηα αιιμδαπμύξ Ι.Φ. θαη λεκόγιςζζε δηδαζθαιία. 

 

Ε επηιμγή ηςκ οπμρεθίςκ γίκεηαη από επηηνμπή μειώκ Δ.Γ.Ν. ημο Πμήμαημξ, ε μπμία έπεη 

ζογθνμηεζεί με απόθαζε ηεξ Γεκηθήξ Οοκέιεοζεξ Γηδηθήξ Ούκζεζεξ. 

 

Πα θνηηήνηα αλημιόγεζεξ ηςκ οπμρεθίςκ πνμζδημνίδμκηαη ζημ άνζνμ 7 ημο Ηακμκηζμμύ 

Θεηημονγίαξ, μ μπμίμξ είκαη δηαζέζημμξ ζηεκ ηζημζειίδα ημο Ν.Ι.Ο. 

(http://www.pse.aegean.gr/pms-pe) 

 

Μη εκδηαθενόμεκμη/κεξ θαιμύκηαη κα οπμβάιμοκ μέπνη ηεκ Παοαζκερή 20 Μαΐξρ 2011 ηα 

αθόιμοζα: 

1. Ηλεκηοξμικό μήμρμα ζηε δηεύζοκζε psemper@rhodes.aegean.gr μέπνη 20.05.2011 

όπμο ζα ακαθένμκηαη: όκμμα θαη επώκομμ αηημύκημξ, ζημηπεία ηειεθςκηθήξ 

επηθμηκςκίαξ (ζηαζενό θαη θηκεηό), ζρμπληοτμέμη η αίηηζη εγγοαθήπ (δηαζέζημε ζηεκ 

ηζημζειίδα ημο Π.Γ.Ν.Α.Γ.Ο.), θαζώξ θαη αμαλρηικό βιξγοαθικό ζημείτμα. 

2. Φάκελξ ρπξσηθιόηηηαπ, με ζθναγίδα ηαποδνμμείμο μέπνη 20.05.2011, πνμξ ηε 

Γναμμαηεία ημο Ν.Ι.Ο. ζηεκ ηαποδνμμηθή δηεύζοκζε, «Πμήμα Γπηζηεμώκ ηεξ 

Ννμζπμιηθήξ Αγςγήξ θαη ημο Γθπαηδεοηηθμύ Οπεδηαζμμύ, Ν.Ι.Ο. «Νενηβαιιμκηηθή 

Γθπαίδεοζε», Νακεπηζηήμημ Αηγαίμο, Δεμμθναηίαξ 1, θηήνημ «ΗΘΓΜΒΜΡΘΜΟ», Ξόδμξ 

85100», ηα αθόιμοζα δηθαημιμγεηηθά: 

http://www.pse.aegean.gr/pms-pe
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 Έμηρπη Αίηεζε (πμο πανέπεηαη από ηε Γναμμαηεία ή ηεκ ηζημζειίδα ημο  Ν.Ι.Ο. ζηε 

δηεύζοκζε: (www.pse.aegean.gr/index_el.asp?cmd=home&Menu=1).  

 Αμαλρηικό βιξγοαθικό ζημείτμα. 

 Επικροτμέμα αμηίγοαθα πηρςίτμ – διπλτμάητμ. (Αμ ξι ηίηλξι ζπξρδώμ έςξρμ 

ςξοηγηθεί από Α.Ε.Ι. ηξρ εντηεοικξύ, θα ποέπει μα ρπξβληθξύμ και ξι 

ζςεηικέπ βεβαιώζειπ ιζξηιμίαπ από ηξ ΔΙΚΑΣΑ ή  ΔΟΑΣΑΠ). 

 Επικροτμέμξ πιζηξπξιηηικό αμαλρηικήπ βαθμξλξγίαπ ποξπηρςιακώμ μαθημάητμ 

(με ακοιβή μέζξ όοξ βαθμξλξγίαπ), ζηξ ξπξίξ θα αμαγοάθεηαι και ξ βαθμόπ ηξρ 

πηρςίξρ – διπλώμαηξπ (ή εκηίμηζη ηξρ ηελικξύ βαθμξύ, αμ ξ ρπξσήθιξπ/α δεμ 

είμαι ακόμη πηρςιξύςξπ/διπλτμαηξύςξπ). 

 Επικροτμέμξ απξδεικηικό Ξέμηπ Γλώζζαπ (FCE Cambridge ή ECCE Michigan γηα 

ηεκ Αγγιηθή Γιώζζα, DELF (1, 2, 3 θαη 4) γηα ηε Γαιιηθή Γιώζζα θαη Mittelstuffe 

γηα ηε Γενμακηθή Γιώζζα) πμο κα έπεη απμθηεζεί ηεκ ηειεοηαία δεθαεηία ή εάκ 

οπάνπεη, απμδεηθηηθό ιήρεξ πηοπίμο από Λεκόγιςζζμ Νακεπηζηήμημ ή πηοπίμ 

Λεκόγιςζζςκ Φηιμιμγηώκ. Γιιείρεη ηςκ παναπάκς απμδεηθηηθώκ, ε επανθήξ γκώζε 

ηεξ λέκεξ γιώζζαξ ζα πηζημπμηείηαη με γναπηή ελέηαζε θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

πνμζςπηθήξ ζοκέκηεολεξ. 

 Φτηξηρπία ηηπ αζηρμξμικήπ ηαρηόηηηαπ. 

 Δύξ ζρζηαηικέπ επιζηξλέπ, ξι ξπξίεπ ποξέοςξμηαι από μέλη Δ.Ε.Π. πξρ έςξρμ 

διδάνει ηξμ/ηημ ρπξσήθιξ - ρπξσήθια. 

 Μξμξζέλιδξ κείμεμξ, όπξρ θα ηεκμηοιώμεηαι η βξύληζη και ηα κίμηηοα 

παοακξλξύθηζηπ και δοαζηηοιξπξίηζηπ ζηξ πλαίζιξ ηξρ ζργκεκοιμέμξρ 

Ποξγοάμμαηξπ Μεηαπηρςιακώμ πξρδώμ. 

 Αμάηρπα άοθοτμ πξρ δημξζιεύηηκαμ είηε ζε επιζηημξμικά πεοιξδικά, είηε ζε 

ποακηικά διεθμώμ ζρμεδοίτμ ηα ξπξία δημξζιεύξρμ εογαζίεπ με ζύζηημα κοιηώμ, 

μξμξγοαθίεπ ή διακοίζειπ (εάκ οπάνπμοκ). 

 Απξδεικηικά Επαγγελμαηικήπ Εμπειοίαπ (εάκ οπάνπμοκ). 

 Αμηίγοαθξ Διπλτμαηικήπ εογαζίαπ ζςεηικήπ με ηξ αμηικείμεμξ ηξρ Π.Μ.. 

(εθόζμκ εθπμκήζεθε). 

 Κάθε άλλξ ζηξιςείξ πξρ θα ζρμέβαλε, ώζηε η Επιηοξπή Ανιξλόγηζηπ μα 

ζςημαηίζει πληοέζηεοη εικόμα ζςεηικά με ηα επιζηημξμικά εμδιαθέοξμηα και ηημ 

εμπειοία ηξρ/ηηπ ρπξσήθιξρ/απ, καηά ηημ κοίζη ηξρ/ηηπ. 

 

Μη πνμθμνηθέξ ζοκεκηεύλεηξ  ζα πναγμαημπμηεζμύκ από Παοαζκερή 03.06.2011 έςξ θαη 

Κροιακή 05.06.2011 θαη ημ πνόγναμμα ηςκ ζοκεκηεύλεςκ ζα γκςζημπμηεζεί εγθαίνςξ από ηε 

Γναμμαηεία ημο Ν.Ι.Ο. θαη ηεκ ηζημζειίδα ημο Πμήμαημξ. 

 

Πα μκόμαηα ηςκ επηηοπόκηςκ/πμοζώκ γηα ημ Ιεηαπηοπηαθό Δίπιςμα Γηδίθεοζεξ ζα 

ακαθμηκςζμύκ ζηεκ ηζημζειίδα ημο μεηαπηοπηαθμύ πνμγνάμμαημξ ζπμοδώκ έτπ ηξ ηέλξπ 

Ιξρμίξρ 2011. 

 

Γηα ηεκ παναθμιμύζεζε ημο Ν.Ι.Ο. πνμβιέπεηαη ε θαηαβμιή δηδάθηνςκ, ύρμοξ 3.000 €, ηα 

μπμία ζα θαηαβάιιμκηαη ζε ηνεηξ δόζεηξ: 1.000 € 15 εμένεξ από ηεκ ακαθμίκςζε ηςκ 

επηηοπόκηςκ/μοζςκ, 1000 € θαηά ηεκ εγγναθή ζημ Α’ ελάμεκμ θαη 1000 € από ηεκ έκανλε 

ημο Β’ ελαμήκμο έςξ θαη ηε ιήρε ημο Ι.Δ.Γ. 

ftp://ftp.chios.aegean.gr/announcements/mba_application.doc
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Οεμεηώκεηαη όηη πμνεγείηαη οπμηνμθία ζημοξ μεηαπηοπηαθμύξ θμηηεηέξ - θμηηήηνηεξ με ηεκ 

ορειόηενε επίδμζε ζηα μαζήμαηα. Ρπμηνμθία από ημ Ν.Ι.Ο. δεκ μπμνμύκ κα ιάβμοκ 

Ιεηαπηοπηαθμί Φμηηεηέξ - θμηηήηνηεξ πμο ιαμβάκμοκ οπμηνμθία από ημ Ζ.Η.Ρ. ή θάπμημ άιιμ 

μνγακηζμό ή θμνέα. 

 

Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ μη εκδηαθενόμεκμη/εξ μπμνμύκ κα απεοζύκμκηαη ζηεκ Γναμμαηεία 

ημο Ν.ΙΟ., (ηει. επηθμηκςκίαξ 22410 – 99120 από 11:00 έςξ 14:00 θαζεμενηκά (fax: 22410 

- 99131, e-mail: psemper@rhodes.aegean.gr). 

 

 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ηξρ Π.Μ.. 

 

 

 

Καθηγήηοια ΜΑΡΙΑ ΚΑΪΛΑ  

 

 


