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Αναφορικά με τη συνέντευξη των υποψηφίων για εισαγωγή 
 
Όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση, η επιλογή των 
υποψηφίων γίνεται μετά από συνυπολογισμό  
• των τυπικών προσόντων (βαθμός πτυχίου Σ=10%), 

• των στοιχείων που προκύπτουν από τον φάκελο του (Σ=40%)  

• της αξιολόγησης των υποψηφίων κατά την προσωπική συνέντευξη (Σ=50%). 

 
 
Σκοπός της συνέντευξης είναι να εκτιμηθεί ο βαθμός και το βάθος κατάκτησης μιας 
σειράς γνώσεων που θεωρούνται ως βάση για να οικοδομήσουν οι υποψήφιοι και 
οι υποψήφιες την εξειδίκευσή τους κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους 
σπουδών, καθώς και η ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 
συγκεκριμένων μεταπτυχιακών σπουδών. Τα ερωτήματα που θα τεθούν θα 
κινούνται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:  
 
 

Ενότητα Α. 
1. Παιδαγωγικές θεωρίες της νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας. 
2. Μη-τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης και εναλλακτικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 
3. Ο εκπαιδευτικός στη μετανεωτερική εποχή. 
4. Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μέθοδοι 
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 Ενότητα Β.  
1. Πολιτισμός, ετερότητα και εκπαίδευση. 
2. Πολιτισμικός σχετικισμός - πολιτισμικός οικουμενισμός 
3. Αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
4. Ρατσισμός και εκπαίδευση 
5. Εθνικισμός και εκπαίδευση 
6. Διγλωσσία και εκπαίδευση 
7. Διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό πρόταγμα : Ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία.  
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