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Ίδρυση του Π.Μ.Σ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

«Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού

Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδ. έτος 2009-2010.



Σκοπός του Π.Μ.Σ.

….είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών

φοιτητών/τριών διαφορετικών ειδικοτήτων στο

γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής.

Μετά το πέρας των σπουδών τους επιδιώκεται οι

απόφοιτοι να είναι άρτια καταρτισμένοι επιστημονικά

και ικανοί να προωθήσουν και να συνδέσουν τη θεωρία,

την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στο χώρο της

Ειδικής Αγωγής.



Το Π.Μ.Σ. έχει στόχο οι απόφοιτοι του:

α) Να έχουν επαρκή θεωρητική κατάρτιση σχετικά με την ειδική αγωγή, τις

πολιτικές και πρακτικές στο χώρο της ειδικής αγωγής και της ένταξης, τα

διαφορετικά είδη αναπηριών, αλλά και γνώση των σύγχρονων τάσεων,

προοπτικών και ερευνητικών πορισμάτων σε σχέση με τα παραπάνω πεδία.

β)Να αναπτύξουν δεξιότητες διαφοροποίησης, τροποποίησης και προσαρμογής

του Αναλυτικού Προγράμματος, των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, της

οργάνωσης της τάξης, του εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού, καθώς επίσης

και των διαδικασιών εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

γ) Nα αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την

αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων των μαθητών με αναπηρία

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως και με τον σχεδιασμό κατάλληλης

υποστήριξης και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με βάση τις ανάγκες και τις

δυνατότητες του κάθε μαθητή με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες.

δ) Nα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης της

τάξης, εφαρμογής στρατηγικών ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των

ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και

παρέμβασης για την άμβλυνση των πρακτικών περιθωριοποίησης και

μισαναπηρισμού εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.



Κατευθύνσεις

Η πρώτη κατεύθυνση: «Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη»,

αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνογνωσία στην Ειδική Αγωγή και

ιδιαίτερα στην Ενταξιακή Εκπαίδευση, έχει ως στόχο την εξειδίκευση

επιστημόνων διαφορετικών κλάδων στην αξιολόγηση των ειδικών

αναγκών, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενταξιακών μεθόδων και

στρατηγικών διδασκαλίας, στη διαφοροποίηση και τροποποίηση του

αναλυτικού προγράμματος, στη διαχείριση της τάξης, στην ανάπτυξη

συνεργατικών πρακτικών, στην εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης

κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρία

και εν γένει στη δημιουργία ενταξιακών περιβαλλόντων μάθησης.

1η Κατεύθυνση: 

Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη



Η δεύτερη κατεύθυνση «Μαθησιακές Δυσκολίες» απευθύνεται σε

άτομα διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και έχει ως στόχο την

εξειδίκευσή τους στην εκπαίδευση ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δομή και το περιεχόμενο της κατεύθυνσης αυτής

του Π.Μ.Σ. εξειδικεύεται σε ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά τις

Μαθησιακές Δυσκολίες, όπως θεωρητικές προσεγγίσεις στην

αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, ειδικά

θέματα ανίχνευσης, αξιολόγησης και διαφορικής διάγνωσης, καθώς και

ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής αποτελεσματικών διδακτικών

παρεμβάσεων, στρατηγικών και προσαρμογών της διδασκαλίας και του

αναλυτικού προγράμματος, με την αξιοποίηση των ευρημάτων της

διεθνούς επιστημονικής έρευνας.

2η Κατεύθυνση: 

Μαθησιακές Δυσκολίες

Η τρίτη κατεύθυνση «Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας 

και Εκπαιδευτική Παρέμβαση» δεν είναι ενεργή.



Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου

ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία διδακτικά

εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της υποχρεωτικής

πρακτικής άσκησης και της διπλωματικής εργασίας την οποία

οι φοιτητές/ήτριες πραγματοποιούν εφόσον το επιθυμούν).



Τέλη Φοίτησης

Στο Π.Μ.Σ. τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στις 4.000 ευρώ 
συνολικά και καταβάλλονται τμηματικά με την έναρξη του 
εξαμήνου (1.000 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών). 

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022
εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/ήτριες Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν
δωρεάν σε αυτό, εφόσον πληρούν τα κατά νόμο οικονομικά
ή κοινωνικά κριτήρια.



Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοινά μαθήματα για τις Κατευθύνσεις

Μαθήματα Πιστωτικές

Μονάδες/

ECTS

ΑΥ5 Βασικά χαρακτηριστικά και μαθησιακές ανάγκες

διαφορετικών πληθυσμών με αναπηρίες ή/και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες (Υ)

7,5

ΑΥ415 Εκπαίδευση και Αναπηρία (Υ) 7,5

ΑΥ3 Νευρο- επιστήμη και Ειδική Αγωγή (Υ)                        7,5

ΑΥ1 Μεθοδολογία Έρευνας (Υ) 7,5

Σύνολο ECTS 30



Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοινά μαθήματα για τις Κατευθύνσεις

Μαθήματα Πιστωτικές

Μονάδες/

ECTS

ΒΥ5 Μαθησιακές Δυσκολίες: Θεωρητικές Προσεγγίσεις (Υ) 7,5

ΒΥ6 Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Εφαρμογές σε άτομα με

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Υ)

7,5

ΒΥ7 Εφαρμογές στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και

Επικοινωνιών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Υ)

7,5

ΒΑΥ6

ΓΑΒΕ

Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε:

- Στατιστική (Ε)

- Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Ε)

7,5

Σύνολο ECTS 30



Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαφορετικά μαθήματα για κάθε Κατεύθυνση

Α΄ Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη

ΒΑΥ5 Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή (Υ) 7,5

ΓΥΑ 10 Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε άτομα με 

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Υ)

7,5

ΓΑΥ111 Αποτελεσματικές Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην Ενταξιακή 

Εκπαίδευση (Υ)

7,5

ΒΑΥ7 Στρατηγικές Διαχείρισης Συμπεριφορικών Δυσκολιών των 

Μαθητών (Υ)

7,5

Β΄ Κατεύθυνση Μαθησιακές Δυσκολίες

ΒΒΥ6 Αξιολόγηση και Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών (Υ) 7,5

ΒΒΥ9 Μέθοδοι και Στρατηγικές Διδασκαλίας για Μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες (Υ)   

7,5

ΒΒΥ10 Προσαρμογές στη Διδασκαλία και το Διδακτικό Υλικό στο 

Μάθημα της Γλώσσας για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες 

(Υ)

7,5

ΒΒΥ11 Προσαρμογές στη Διδασκαλία και το Διδακτικό Υλικό στα 

Μαθήματα των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών για 

Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Υ)

7,5



Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑ1 *Πρακτική Άσκηση 20 ή 30

ΠΤΥΧ *Διπλωματική Εργασία 10

Σύνολο ECTS 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120

Οι φοιτητές/ήτριες καλούνται να πραγματοποιήσουν 

υποχρεωτικά πρακτική άσκηση και να επιλέξουν, 

εάν επιθυμούν, να εκπονήσουν διπλωματική εργασία 

κατά το Δ΄ εξάμηνο των σπουδών τους. 



Επαγγελματικές Προοπτικές-Πιστοποιήσεις

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. αναμένεται να καταστούν άρτια

καταρτισμένοι επιστήμονες και ικανοί επαγγελματίες, ώστε να

στελεχώσουν δομές ειδικής αγωγής του δημόσιου και

ιδιωτικού τομέα και να ανταποκριθούν πληρέστατα στον

πολυσύνθετο ρόλο του Ειδικού Παιδαγωγού.

Με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1217/10.04.2019, Τεύχος Β)

έχει διαπιστωθεί η συνάφεια του Π.Μ.Σ. με το αντικείμενο

της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

Το Π.Μ.Σ. καλύπτει τις απαιτήσεις του Νόμου περί

πιστοποίησης παιδαγωγικής επάρκειας για τους αποφοίτους

του βάσει των διατάξεων του Ν. 4547/2018 (άρθρο 111).

Η απορρόφηση των αποφοίτων είναι 100%.
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