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Αποστολή της Σχολής Παιδαγωγικών του Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου είναι να διαμορφώσει σύγχρονους παιδαγωγούς, 

με ευγένεια και μεταδοτικότητα, ικανούς να διαπλάσουν 

τις δεξιότητες, τη συμπεριφορά και τις γνωστικές ικανό-

τητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 

που προσφέρονται σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανε-

πιστήμιο University of East London, χαρακτηρίζονται από 

έντονο ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο. Στηρίζονται στην 

εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων, με τη χρήση εξελιγμένων 

εργαλείων στην εκπαίδευση και περιλαμβάνουν πρακτική 

άσκηση και εθελοντισμό στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμε-

νων δομών, φορέων, νηπιαγωγείων και σχολείων ειδικής 

αγωγής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Οι απόφοιτοι της Σχολής Παιδαγωγικών λαμβάνουν 

όλα τα απαραίτητα εφόδια για να μπορούν να χαράξουν 

μια επιτυχημένη και γόνιμη επαγγελματική πορεία ως 

παιδαγωγοί και ειδικοί παιδαγωγοί, σε έναν από τους 

πιο νευραλγικούς τομείς για το μέλλον της χώρας: την 

εκπαίδευση των παιδιών.

Σχολή 
Παιδαγωγικών 
Επιστημών

Η Σχολή Παιδαγωγικών του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου 
προσφέρει σύγχρονα πανεπιστημιακά 
προγράμματα σπουδών -Bachelors, 
Masters και Διδακτορικό- σε 
εξειδικεύσεις που αφορούν την 
εκπαίδευση και αγωγή παιδιών 
προσχολικής ηλικίας και περιλαμβάνει 
τμήματα Προσχολικής Αγωγής, Ειδικής 
Αγωγής και Παιδοψυχολογίας.

ΉΞΕΡΕΣ ΌΤΙ …
Tα τμήματα Προσχολικής 
Αγωγής & Ειδικής Αγωγής 
έχουν συνάψει συνεργασία 
με την Ελληνική Εταιρεία 
Δυσλεξίας (ΕΕΔ) και είναι 

χορηγός της European 
Dyslexia Association (EDA).

●

Διαθέτουν το Creativity Lab, 
ένα online εργαστήριο 
για την ανάπτυξη της 
δημιουργικής σκέψης.

●

Τα μαθήματα 
πραγματοποιούνται σε ένα 

πρωτοποριακά σχεδιασμένο 
εργαστήριο παιδαγωγικών, 

το οποίο προσομοιώνει 
τις πραγματικές συνθήκες 
εργασίας ενός παιδικού 
σταθμού/νηπιαγωγείου.

●

Oι φοιτητές μέσω της 
πρακτικής του άσκησης 

αποκτούν εμπειρία στο ευρύ 
δίκτυο συνεργαζόμενων 

φορέων και σχολείων του 
Κολλεγίου.
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Σύγχρονα  
Προγράμματα Σπουδών 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σας προσφέρει μια ευρεία γκάμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων σε προ- 
πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, σε συνεργασία με διακεκριμένα Διεθνή Πανεπιστήμια.

Όλα μας τα προγράμματα πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές των συνεργαζόμενων πανεπιστη- 
μιακών ιδρυμάτων [ολιγομελή τμήματα, σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένα εργαστήρια με 
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό]. Επιπλέον, όλα 
τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες της σύγχρονης και διεθνούς 
αγοράς εργασίας και να προσφέρουν στους αποφοίτους πολυάριθμες ευκαιρίες επαγγελματικής 
αποκατάστασης στον ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
BACHELORS
►   BA (Hons) Early Childhood Education 

Προσχολική Εκπαίδευση

►  BA (Hons) Special Educational Needs and Disabilities 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες

   
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MASTER
►  MA Special Educational Needs (SEN) 

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή

►  MA Child Psychology for Education 
Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Παιδιών εφαρμοσμένη σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια

►  MA Leadership in Education  
Mεταπτυχιακό στην Ηγεσία/Διοίκηση στην Εκπαίδευση

►  MA Ιnformation and Communication Technologies in Education 
Mεταπτυχιακό στις Tεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
PROFESSIONAL DOCTORATE 
►   ProfDoc in Education  

Διδακτορικό στην Εκπαίδευση
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Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο University of East London. 

Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί σε Πτυχίο Bachelor of 
Arts σε σπουδές Προσχολικής Ηλικίας. Απευθύνεται σε 
όσους ενδιαφέρονται να προσφέρουν στα παιδιά στην 
πιο ευαίσθητη και σημαντική ηλικία της ζωής τους, στην 
ηλικία που το παιδί αναζητά, αναπτύσσεται σε όλα τα 
επίπεδα, εξερευνά και ξεκινά να συμμετέχει ενεργά στη 
διαδικασία της μάθησης.
Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στις πλέον σύγχρο-
νες θεωρητικές και ακαδημαϊκές προσεγγίσεις και στις 
επαγγελματικές απαιτήσεις ενός ολοένα διευρυνόμενου 
τομέα, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του 21ου αιώνα, 
ενώ παράλληλα, καλλιεργεί και προάγει την Παιδαγωγική 
επιστήμη μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της 
έρευνας. Συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη και εστιάζει 
στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του ερευνητικού 
πνεύματος των φοιτητών, ενώ είναι απόλυτα προσαρ-
μοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και τις 
απαιτήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος 
στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης.

BA (Hons)   
Early Childhood 
Education   
Προσχολική Εκπαίδευση 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΤΗ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Μαθήματα στο σχεδιασμένο 
Εργαστήριο Παιδαγωγικών, 

το οποίο προσομοιώνει 
τις πραγματικές συνθήκες 
εργασίας ενός παιδικού 
σταθμού/νηπιαγωγείου.

●

Creativity Lab:  
μια καινοτομία του Κολλεγίου! 
Ένα online εργαστήριο για την 
ανάπτυξη της δημιουργικής 

σκέψης.

●

Παρακολούθηση σεμιναρίων 
και εκδηλώσεων από 

καταξιωμένους παιδαγωγούς 
και βρεφονηπιοκόμους.

●

Πρακτική άσκηση και 
εθελοντισμός, στο ευρύ 
δίκτυο συνεργαζόμενων 

δομών, φορέων, 
νηπιαγωγείων και παιδικών 

σταθμών του Κολλεγίου.

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ 1
• Διερευνώντας τα κοινωνικά 

πλαίσια της παιδικής ηλικίας
• Ανάπτυξη στην προσχολική 

ηλικία
• Παιδιά με ειδικές ανάγκες
• Παιδαγωγική και διδακτική: 

προσεγγίσεις για την 
προσχολική ηλικία

• Αγωγή Υγείας Παιδιών
• Mental Wealth : Ακαδημαϊκές 

και Επαγγελματικές Δεξιότητες 
για την Ζωή Ι

• Επαγγελματική Πρακτική 1

ΕΤΟΣ 2
• Mental Wealth: Ακαδημαϊκές 

και Επαγγελματικές Δεξιότητες 
για την Ζωή ΙI

• Δημιουργώντας Ερευνητικές 
Κοινότητες

• Εισαγωγή στην Εκπαίδευση 
των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

• Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία
• Κοινωνική Δικαιοσύνη και 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
• Θέματα στην ανάπτυξη της 

πρώιμης παιδικής ηλικίας
• Επαγγελματική Πρακτική 2

ΕΤΟΣ 3
• Mental Wealth: Ακαδημαϊκές 

και Επαγγελματικές Δεξιότητες 
για την Ζωή ΙII

• Κριτικές και παγκόσμιες 
προοπτικές στην εκπαίδευση

• Εθελοντισμός
• Ανεξάρτητο ερευνητικό σχέδιο 

εργασίας
• Διοίκηση και Οργάνωση 

μονάδων Προσχολικής 
Εκπαίδευσης

• Επαγγελματική Πρακτική 3
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BA (Hons)    
Special Educational 
Needs & Disabilities  
 Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΤΗ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Πρακτική άσκηση  
στο ευρύ δίκτυο 

συνεργαζόμενων δομών, 
φορέων και σχολείων του 

Κολλεγίου.

●

Συνεργασία με την 
Ελληνική Εταιρεία 

Δυσλεξίας (ΕΕΔ) και 
χορηγός της European 
Dyslexia Association 

(EDA).

●

Μαθήματα στο 
πρωτοποριακά 
σχεδιασμένο 

Εργαστήριο Ειδικών 
Μαθησιακών Δυσκολιών, 

με προσομοίωση 
επαγγελματικού 
περιβάλλοντος.

●

Παράλληλη 
παρακολούθηση 
σεμιναρίων και 

εκδηλώσεων από 
καταξιωμένους ειδικούς 

παιδαγωγούς.

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο University of East London. 

Η Ειδική Αγωγή ως επιστήμη αναφέρεται στην με-
λέτη και την ένταξη των  ατόμων με ειδικές ανάγκες 
στο ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Το 
πρόγραμμα BA (Hons) Special Education Needs and 
Disabilities προσφέρει μια ευρεία γνώση των παιδα-
γωγικών μεθόδων, της εκπαίδευσης και κοινωνικοποί-
ησης του παιδιού και απευθύνεται σε όσους θέλουν 
να προσφέρουν στον χώρο της Ειδικής Αγωγής. Στα 
πλαίσια του προγράμματος εξετάζεται η εφαρμογή 
της Ειδικής Αγωγής στην πράξη, υπό το πρίσμα της 
θεωρητικής προσέγγισης και του νομικού πλαισίου που 
την διέπει. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους φοιτητές να 
αναπτύξουν μια ανακλαστική προσέγγιση στην Ειδική 
Αγωγή, σε συνδυασμό με κριτική σκέψη η οποία θα τους 
χρειαστεί στην επαγγελματική τους πορεία, όπου με 
την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση, θα είναι σε 
θέση να προσφέρουν το έργο τους στην ομαλή ένταξη 
παιδιών με ειδικές ικανότητες στο κοινωνικό σύνολο, 
αλλά και στην εκπαίδευσή τους.
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει μια σε 
βάθος ανάλυση του αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων:
• Κριτική αντίληψη του θεωρητικού πλαισίου της Ειδικής 
Αγωγής και των πρακτικών της μοντέλων.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών για αξιολόγηση 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες και την προάσπιση των 
ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων τους.
• Γνώση και κατανόηση της Ειδικής Αγωγής με διεθνή 
προοπτική, συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών 
συμφωνιών.
• Ανάλυση της επαγγελματικής τεχνογνωσίας και του 
ρόλου της διεπιστημονικής ομάδας.

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ 1
• Ενσωματώνοντας τις ΤΠΕ στην 

Ειδική Αγωγή
• Διδασκαλία και μάθηση σε παιδιά 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
αναπηρίες

• Θεραπευτικές και εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή

• Έρευνα στην Ειδική Αγωγή – 
Εισαγωγή

• Αρχές της Ειδικής Αγωγής
• Mental Wealth : Ακαδημαϊκές και 

Επαγγελματικές Δεξιότητες για την 
Ζωή Ι

• Επαγγελματική Πρακτική στην Ειδική 
Αγωγή 1

ΕΤΟΣ 2
• Mental Wealth: Ακαδημαϊκές και 

Επαγγελματικές Δεξιότητες  
για την Ζωή ΙI

• Δημιουργώντας Ερευνητικές 
Κοινότητες

• Αναπτυξιακές Διαταραχές – Από την 
θεωρία στην πράξη 1

• Αναπτυξιακές Διαταραχές – Από την 
θεωρία στην πράξη 2

• Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες και Αναπηρία: κοινωνική και 
συναισθηματική ευημερία

• Ηγεσία στην Ειδική Αγωγή
• Επαγγελματική Πρακτική στην Ειδική 

Αγωγή 2

ΕΤΟΣ 3
• Mental Wealth: Ακαδημαϊκές και 

Επαγγελματικές Δεξιότητες  
για την Ζωή ΙII

• Κριτικές και παγκόσμιες προοπτικές 
στην εκπαίδευση

• Εθελοντισμός στην Ειδική Αγωγή
• Ανεξάρτητο ερευνητικό έργο
• Επικοινωνία και κοινωνική 

αλληλεπίδραση
• Επαγγελματική Πρακτική στην Ειδική 

Αγωγή 3
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  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ 1
• Κριτικές Προσεγγίσεις στην 

Ενταξιακή Εκπαίδευση

• Διερεύνηση της Συμπεριφοράς: 
θεωρίες και πρακτικές 
προσέγγισης

• Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 
και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις

• Εξερευνώντας τις δυσκολίες 
γραπτού λόγου και δυσλεξίας: 
θέματα και προοπτικές

ΕΤΟΣ 2
• Μεθοδολογίες Έρευνας  

και Πτυχιακή Εργασία

• Μάθημα Πρακτικής Άσκησης

MA    
Special Educational 
Needs (SEN) 
Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Παιδιών εφαρμοσμένη  
σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΕΤH 

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο University of East London. 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρει υψηλού επι-
πέδου ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες 
και απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους νηπιαγωγούς, 
παιδαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους, σε επαγγελματίες 
εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και  λογοθεραπευτές  αλλά 
και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εμβαθύνει και να επε-
κτείνει τη γνώση του στην Ειδική Αγωγή.
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν εις βάθος και να κατανοήσουν 
τις αξίες και τις πρακτικές της επιστήμης της Ειδικής 
Αγωγής, ενώ παράλληλα ενθαρρύνονται να αναπτύξουν 
εξειδικευμένες δεξιότητες, τις οποίες θα μπορούν στο 
μέλλον να εφαρμόσουν κατά την επαγγελματική ενα-
σχόλησή τους με άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 
Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους φοιτητές να εφαρμόσουν 
τα θεωρητικά μοντέλα Ειδικής Αγωγής που θα διδαχθούν 
και στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Εστιάζει 
στην κοινωνική διάσταση της Ειδικής Αγωγής, γεγονός 
το οποίο καθιστά τους αποφοίτους ικανούς να παρέχουν 
εξειδικευμένη  και ουσιαστική υποστήριξη σε άτομα με 
στόχο την ολοκληρωμένη παιδεία / εκπαίδευση (κοινω-
νική, συναισθηματική, ακαδημαϊκή).
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται  σε αποφοί-
τους παιδαγωγικών, νηπιαγωγούς - βρεφονηπιοκόμους 
οι οποίοι εργάζονται ή φιλοδοξούν να εργασθούν στον 
χώρο της Ειδικής Αγωγής καθώς και σε επαγγελματίες 
εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και λογαοθεραπευτές οι 
οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν και να επεκτείνουν τις 
γνώσεις τους στην Ειδική Αγωγή.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Πλήρως ελληνόφωνο 
πρόγραμμα.

●

Πρακτική άσκηση  
στο ευρύ δίκτυο 

συνεργαζόμενων δομών, 
φορέων, κλινικών 

πλαισίων και σχολείων 
του Κολλεγίου.

●

Συνεργασία με την 
Ελληνική Εταιρεία 

Δυσλεξίας (ΕΕΔ) και 
χορηγός της European 
Dyslexia Association 

(EDA). 

●

Μαθήματα στο 
Εργαστήριο Ειδικών 

Μαθησιακών Δυσκολιών, 
με προσομοίωση 
επαγγελματικού 
περιβάλλοντος.

●

Παρακολούθηση 
σεμιναρίων και 

εκδηλώσεων από 
καταξιωμένους ειδικούς 

παιδαγωγούς.

●

Ευέλικτο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ιδανικό για 

εργαζομένους.
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ΜΑ     
Child Psychology 
for Education    
Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Παιδιών  
εφαρμοσμένη σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Απευθύνεται σε ευρεία 
γκάμα πτυχιούχων που 

επιθυμούν να εμβαθύνουν 
και να επεκτείνουν τις 

γνώσεις τους στον 
κλάδο της Ψυχολογίας 
εφαρμοσμένης στην 

Εκπαίδευση. 

●

Πλήρως ελληνόφωνο 
πρόγραμμα.

●

Παρακολούθηση 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

από καταξιωμένους 
ειδικούς παιδαγωγούς και 

ψυχολόγους.

●

Ευέλικτο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ιδανικό για 

εργαζομένους.

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανι-
κό Πανεπιστήμιο University of East London. 

Το MA Child Psychology for Education απευθύνεται 
σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και κυρίως σε αποφοί-
τους σχολών εκπαίδευσης (προσχολικής αγωγής, 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
ειδικής αγωγής), τμημάτων ψυχολογίας, αλλά και 
σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εμβαθύνει και να επε-
κτείνει τις γνώσεις του στον κλάδο της Ψυχολογίας 
εφαρμοσμένης στην Εκπαίδευση. Οι φοιτητές κατά 
τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν εις βάθος και να κατανοήσουν τις αξίες 
και τις πρακτικές της επιστήμης της Ψυχολογίας οι 
οποίες εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία και να αναπτύξουν παράλληλα εξειδικευμένες 
δεξιότητες, με τις οποίες θα μπορούν στο μέλλον να 
κατανοήσουν συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους φοιτητές να εφαρ-
μόσουν τα θεωρητικά μοντέλα της Ψυχολογίας που 
θα διδαχθούν σε όλα τα εκπαιδευτικά πλαίσια, αλλά 
και στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα.  Εστιάζει στην 
εκπαιδευτική διάσταση της Ψυχολογίας, γεγονός 
που καθιστά τους αποφοίτους ικανούς να παρέχουν 
εξειδικευμένη και ουσιαστική υποστήριξη σε μαθητές 
και εφήβους, παράλληλα αλλά και επάλληλα με την 
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και κατά τη διάρκεια 
της διαμόρφωσης ενός συνεργατικού πλαισίου με 
τους γονείς. 

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Bασικά Θέματα Aναπτυξιακής και 
Γνωστικής Ψυχολογίας

• Εκπαιδευτικές Στρατηγικές

• Κοινωνική Ψυχολογία της 
Εκπαίδευσης

• Βασικά Ζητήματα Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

• Εμπόδια στη Μάθηση και στη 
Διδασκαλία

• Πτυχιακή Εργασία
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  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Στρατηγική ηγεσία και 
αναστοχαστική πρακτική

• Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων 
που θα οδηγήσουν στην αλλαγή

• Στρατηγική ηγεσία: ευεξία και 
ψυχική υγεία στα εκπαιδευτικά 
πλαίσια

• Οδηγώντας τις αλλαγές στην 
ηγεσία της εκπαίδευσης

• Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο

• Πτυχιακή Εργασία

MA    
Leadership in 
Education  
Mεταπτυχιακό στην Ηγεσία/Διοίκηση στην Εκπαίδευση

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤOΣ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Εφαρμόζει καινοτόμες 
μεθόδους διδασκαλίας 
όπως ο συνδυασμός 

θεωρίας και πρακτικής 
εξάσκησης με σκοπό την 

πλήρη κατανόηση του 
τρόπου διοίκησης σε όλες 

τις βαθμίδες και τα είδη 
εκπαίδευσης.

●

Προσφέρει 
πρωτοποριακά σεμινάρια, 

διαλέξεις, workshops 
και μαθήματα από 

επαγγελματίες με πολυετή 
καρίερα.

●

Παρέχει επαγγελματική 
αποκατάσταση σε 

εκπαιδευτικές μονάδες 
όλων των βαθμίδων 
και οργανισμούς / 

φορείς σχετικούς με την 
εκπαίδευση.

●

Ευέλικτο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ιδανικό για 

εργαζομένους.

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο University of East London. 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ηγεσία/Δι-
οίκηση στην Εκπαίδευση, MA Leadership in Education, 
στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, προσφέρει ένα ευρύ 
φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων στη θεωρητική και 
πρακτική διάσταση της εκπαιδευτικής διοίκησης και 
ηγεσίας, ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να διεκδι-
κήσουν ανώτατες θέσεις εργασίας και να ανταπεξέλθουν 
αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους ως διοικητές ενός 
σχολικού συγκροτήματος.

Το πρόγραμμα MA Leadership in Education έχει σχε-
διαστεί για υποψηφίους με έντονο ενδιαφέρον ή/και 
προηγούμενες σπουδές στην Εκπαίδευση, οι οποίοι 
επιθυμούν να δώσουν ώθηση στην καριέρα τους και να 
ενταχθούν δυναμικά στον τομέα της διοίκησης εκπαι-
δευτικών μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε απόφοιτους προγραμ-
μάτων σπουδών στην προσχολική, την πρωτοβάθμια ή 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ειδική εκπαίδευση ή/
και σε άλλους τομείς ανθρωπιστικών επιστημών.
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο μαθήματα 
των 30 μονάδων (credits) το πρώτο εξάμηνο, δύο μαθή-
ματα των 30 μονάδων (credits) το δεύτερο εξάμηνο και 
τη διατριβή των 60 μονάδων (credits).
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ΜΑ     
Ιnformation & 
Communication 
Technologies in 
Education    
Mεταπτυχιακό στις Tεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Εφαρμόζει τις ψηφιακές 
τεχνολογίες στον 

παιδαγωγικό σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη και 

αξιολόγηση εφαρμογών 
και περιβαλλόντων που 

χρησιμοποιούν στις ΤΠΕ.

●

Υιοθετεί καινοτόμες 
μεθόδους διδασκαλίας οι 

οποίες συνδυάζουν θεωρία 
και πρακτική εξάσκηση.

●

Προσφέρει πρωτοποριακά 
σεμινάρια, διαλέξεις, 

workshops και μαθήματα 
από επαγγελματίες με 

πολυετή καριέρα.

●

Ευέλικτο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ιδανικό για 

εργαζομένους.

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανι-
κό Πανεπιστήμιο University of East London. 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Τε-
χνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην 
Εκπαίδευση, MA Ιnformation and Communication 
Technologies in Education, στο Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο, προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στην 
παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 
τον παιδαγωγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 
αξιολόγηση εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμο-
γών και περιβαλλόντων που χρησιμοποιούν ΤΠΕ. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, το μεταπτυχιακό MA 
Ιnformation and Communication Technologies in 
Education εξοπλίζει τους φοιτητές με δεξιότητες 
που αφορούν στις βασικές εκπαιδευτικές διαδι-
κασίες και περιλαμβάνουν κριτική ανάλυση και 
προβληματισμό, κριτική έρευνα, υποτροφία και 
έρευνα, σχεδιασμό δράσης και αξιολόγηση, καθώς 
και συνεργατική μάθηση.  Το πρόγραμμα σπουδών 
έχει σχεδιαστεί για απόφοιτους και επαγγελμα-
τίες των Ανθρωπιστικών Επιστημών με έντονο 
ενδιαφέρον στην εφαρμογή των ΤΠΕ στον χώρο 
της εκπαίδευσης. Αποτελείται από δύο μαθήματα 
των 30 μονάδων (credits) το πρώτο εξάμηνο, δύο 
μαθήματα των 30 μονάδων (credits) το δεύτερο 
εξάμηνο και τη διατριβή των 60 μονάδων (credits). 

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Εκπαιδευτικές Στρατηγικές 

• Ψηφιακά Παιχνίδια  
στην Εκπαίδευση 

• Τάσεις στις Ψηφιακές 
Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

• Θεωρητικές προσεγγίσεις, 
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 
Ψηφιακών Εφαρμογών 

• Πτυχιακή Εργασία 
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Professional 
Doctorate in 
Education (EdD)  
Διδακτορικό Δίπλωμα στην Εκπαίδευση

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ΕΤΗ (PART TIME) 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
Τίτλος σπουδών από το 

University of East 
London, παγκοσμίως 
αναγνωρισμένο ως 
«πρωτοποριακό» 

σε επίπεδο έρευνας, 
σύμφωνα με τον Κρατικό 

Έλεγχο Ποιότητας.

●

Το πρόγραμμα συνδυάζει 
θεωρία, έρευνα και 
πρακτική κλινική 

εφαρμογή.

●

Εποπτεία από κορυφαίους 
ακαδημαϊκούς με υψηλή 
κατάρτιση και εμπειρία.

●

Προσφέρει επαγγελματική 
δικτύωση, μέσα από τη 

συνεργασία των φοιτητών 
με δημόσια και ιδιωτικά 
εκπαιδευτικά πλαίσια.

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο University of East London. 

Το Διδακτορικό στην Εκπαίδευση στο Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και επαγγελμα-
τίες του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης που στοχεύουν 
να ανέλθουν επαγγελματικά στον χώρο της ακαδημαϊκής 
κοινότητας μέσω της εκπόνησης πρωτότυπης έρευνας 
ανώτατης ποιότητας. Το πρόγραμμα συνθέτει τους τρεις 
πυλώνες της κύριας εκπαίδευσης στον τομέα: την ακα-
δημαϊκή εκπαίδευση, την ερευνητική εκπαίδευση και την 
προσωπική/επαγγελματική ανάπτυξη. Στη διάρκεια τόσο 
της ερευνητικής εργασίας, όσο και της συνεργασίας με 
τα εκπαιδευτικά πλαίσια, ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης και κριτικής σύνθεσης.

Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στην Εκπαίδευση 
είναι μερικής απασχόλησης και αποτελείται από δύο 
στάδια. Στο Στάδιο 1, μελετώνται τέσσερις υποχρεωτι-
κές ενότητες οι οποίες και αξιολογούνται σε μια περίοδο 
δύο ετών (γλώσσα παράδοσης και εξέτασης: ελληνικά). 
Με την ολοκλήρωση του 1ου Σταδίου, η πορεία και η 
πρόοδος των φοιτητών επανεξετάζεται ετησίως από 
μια επιτροπή εξειδικευμένου προσωπικού με σχετική 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία, τα μέλη της 
όποιας είναι διαφορετικά από εκείνα της εποπτικής ομά-
δας του υποψηφίου διδάκτορα. Στο Στάδιο 2, οι φοιτητές 
προχωρούν στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση 
πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας και παρουσιάζουν 
τη διδακτορική τους διατριβή (γλώσσα συγγραφής και 
παρουσίασης: αγγλικά / αριθμός λέξεων: 50.000+), σε 
μορφή προφορικής εξέτασης. Προηγείται προκαταρκτική 
αξιολόγηση της ερευνητικής διαδικασίας.

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ 1
• Ακαδημαϊκό Εξάμηνο Α  

- Κριτική προσέγγιση της 
βιβλιογραφίας

• Ακαδημαϊκό Εξάμηνο Β  
- Η εκπαιδευτική έρευνα  
υπό το πρίσμα του ερευνητή

ΕΤΟΣ 2
• Ακαδημαϊκό Εξάμηνο Α  

- Μεθοδολογία Έρευνας / 
Προοπτικές της Έρευνας

• Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 
Β - Ενσωματώνοντας τη 
θεωρία, έρευνα και την ηθική 
πρακτική / Προχωρώντας 
στην συγγραφή της 
διδακτορικής διατριβής

ΕΤΟΣ 3
• Διδακτορική Διατριβή
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Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Α

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα 
προσφέρονται εξολοκλήρου στην 
Ελλάδα στα υπερσύγχρονα campus 
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του 
Κολλεγίου κατασκευάστηκαν με τις 
αυστηρότερες αρχιτεκτονικές και 
λειτουργικές προδιαγραφές, με στόχο 
να δημιουργήσουν τις βέλτιστες 
προϋποθέσεις και τις ιδανικές 
συνθήκες για ένα άρτιο εκπαιδευτικό 
αποτέλεσμα και μια ευχάριστη 
παραμονή στο Κολλέγιο για τους 
φοιτητές. 

ΣΗΜ: Όλοι οι χώροι του Κολλεγίου είναι σχεδιασμένοι  
ώστε να παρέχουν προσβασιμότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ  
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ!
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 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ 

2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Στο συγκεκριμένο εργαστήριο, οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να αξιοποιούν 

με παιδαγωγικό τρόπο απλά, καθημερινά υλικά και υλικά της φύσης για 

τη δημιουργία πρωτότυπων κατασκευών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σε μία μικρογραφία της τάξης της πρώιμης παιδικής ηλικίας, οι φοιτητές του 

Τμήματος Παιδαγωγικών σχεδιάζουν λειτουργικά, διαδραστικά και ελκυστικά 

περιβάλλοντα μάθησης, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν τους μικρούς 

μαθητές με την απαιτούμενη ασφάλεια και με σαφή εκπαιδευτικό στόχο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Στον ειδικά διαμορφωμένο αυτό χώρο και υπό την καθοδήγηση του εξει-

δικευμένου ακαδημαϊκού προσωπικού, οι φοιτητές του Τμήματος απο-

λαμβάνουν τη μαγεία του θεατρικού παιχνιδιού και εκπαιδεύονται  στους 

τρόπους εφαρμογής του στην καθημερινή παιδαγωγική πράξη. Έχουν 

την ευκαιρία να πραγματώνουν την εκπαίδευσή τους σε οργανωμένες και 

πραγματικές συνθήκες, ενώ μαθαίνουν ποικίλους τρόπους.

CREATIVITY LAB: ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ!

Ένα online εργαστήριο για την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των 

φοιτητών. Σε ένα ελκυστικό και σύγχρονο περιβάλλον, οι φοιτητές, 

αλληλεπιδρούν και εξασκούνται σε τεχνικές δημιουργικής σκέψης με 

ευχάριστο τρόπο. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, οι φοιτητές 

των Παιδαγωγικών θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσθετα και 

σημαντικά εφόδια για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, αλλά και την 

προσωπική τους ζωή.

2 OBSERVATION LABS
Στο συγκεκριμένο εργαστήριο, οι φοιτητές της Ειδικής Αγωγής παρακολου-

θούν τον χειρισμό περιστατικών παιδιών-μαθητών με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες. Οι συνεδρίες διεξάγονται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα μέσω 

μονόδρομου καθρέπτη (παράθυρο μονής κατεύθυνσης), είτε μέσω κλειστού 

κυκλώματος βιντεοσκόπησης σε οθόνη προβολής και τις παρακολουθούν 

ομάδες φοιτητών μαζί με τον καθηγητή-επόπτη, ο οποίος στη συνέχεια 

συντονίζει σχετική συζήτηση επί των συγκεκριμένων περιστατικών.
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Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  & 
Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο ΥΛ Ι Ε Σ

Η Σχολή Παιδαγωγικών ενθαρρύνει 
τη συμμετοχή τόσο του ακαδημαϊκού 
προσωπικού της, όσο και των 
διακεκριμένων φοιτητών σε Διεθνή 
επιστημονικά και επαγγελματικά 
συνέδρια. Επιπλέον όλη τη διάρκεια 
του έτους, η Σχολή διοργανώνει σειρά 
σεμιναρίων, διαλέξεων-παρουσιάσεων, 
εκπαιδευτικών επισκέψεων και 
συνεδρίων, με στόχο την περαιτέρω 
κατάρτιση των φοιτητών και την 
ενημέρωσή τους για τις τελευταίες 
εξελίξεις του αντικειμένου των 
σπουδών τους.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΤΟ 5o BOBOS ARTS FESTIVAL

Προωθώντας τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που προωθούν την εκπαίδευση και 

τη μάθηση μέσω της ενεργούς δράσης, φοιτήτριες από το Τμήμα Προσχολικής 

Αγωγής της Σχολής Παιδαγωγικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου βοήθησαν 

εθελοντικά στη διεξαγωγή του 5oυ Bobos Arts Festival, που πραγματοποιήθηκε 

στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Πρόκειται για ένα παιδικό φεστιβάλ, το οποίο 

έχει στόχο να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τον πολιτισμό και τις τέχνες, προσφέ-

ροντας παράλληλα ποιοτική ψυχαγωγία σε όλη την οικογένεια.  Στην κεντρική 

σκηνή του φεστιβάλ παρουσιάστηκαν παραστάσεις και shows με εκπαιδευτικό 

και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, ενώ σε διάφορες γωνιές του κήπου είχαν στηθεί πρω-

τότυπα εργαστήρια και δράσεις. Οι φοιτήτριες του Μητροπολιτικού Κολλεγίου 

προσέφεραν την πολύτιμη βοήθειά τους, συμβάλλοντας  στην άψογη διεξαγωγή 

του φεστιβάλ, καθώς επίσης και στη μετάδοση των μηνυμάτων και νοημάτων 

που έχει στόχο να μεταδώσει στα παιδιά, όπως η συνύπαρξη, η ενσυναίσθηση, η 

φιλαναγνωσία, η δημιουργικότητα, η ειλικρίνειας και η απλότητα.
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΧΩΡΙΑ SOS

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με τα Παιδικά Χω-

ριά SOS της Κρήτης, η Σχολή Παιδαγωγικών του Campus Kρήτης διοργάνωσε 

και πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στα Παιδικά Χωριά SOS. Η εκπαι-

δευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος “EXPLORING 

CHILDREN’S SOCIAL CONTEXTS” του προγράμματος σπουδών Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, με στόχο οι φοιτητές να αποκτήσουν βιωματική εμπειρία και να 

έρθουν σε επαφή με τις ρεαλιστικές συνθήκες της εργασίας στον κλάδο τους. Την 

ομάδα φοιτητών που επιλέχθηκαν για να συμμετέχουν, συνόδευσε η Ακαδημαϊκή 

Υπεύθυνη και διδάσκουσα στο πρόγραμμα BA (Hons) Early Childhood Education, 

Καρτσώνη Ευαγγελία. Την ομάδα του Μητροπολιτικού Κολλεγίου υποδέχτηκε ο 

Πρόεδρος των Παιδικών χωριών SOS Κρήτης, κ. Πέτρος Παπαδάκης και οι συ-

νεργάτες του. Ακολούθησε ξενάγηση και παρουσίαση σχετικά με το λειτουργικό 

πλαίσιο του Φιλανθρωπικού Σωματείου, ενώ Ψυχολόγοι, Παιδαγωγοί και Κοινω-

νικοί Λειτουργοί φρόντισαν να εμβαθύνουν με περισσότερες λεπτομέρειες στα 

επιμέρους θέματα.  Οι φοιτητές, εντυπωσιασμένοι με το αξιοθαύμαστο έργο της 

δομής, εκδήλωσαν την επιθυμία τους και για εθελοντική προσφορά.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ  
ΣΤΟ CAMPUS ΛΑΡΙΣΑΣ

Στοχεύοντας στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και γνώσεων των φοιτητών από κα-

ταξιωμένους επαγγελματίες, το Campus Λάρισας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου 

υποδέχτηκε τον Δρ. Κωνσταντίνο Ντίνα, Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Ενταξι-

ακής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το σεμινάριο με 

θέμα: «Διαταραχές συμπεριφοράς στο φάσμα του Αυτισμού: Παρέμβαση – Υπο-

στήριξη». Ο Δρ. Ντίνας έδωσε μια συμπεριληπτική ομιλία στη διάρκεια της οποί-

ας κάλυψε το πολύ ενδιαφέρον θέμα των διαταραχών της συμπεριφοράς στο φά-

σμα του αυτισμού και της παρέμβασης-υποστήριξης με στόχο την αντιμετώπισή 

τους. Η παρουσίασή του εστίαζε κυρίως στο πρίσμα της εφαρμοσμένης ανάλυσης 

της συμπεριφοράς, που αποτελεί την πλέον έγκυρη και αποτελεσματική μέθοδο 

παρέμβασης στον αυτισμό.
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ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΑΓΩΓΟΥ

Η Σχολή Παιδαγωγικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διοργάνωσε το πρόγραμ-

μα “Playworkers Summer School” (Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Παιχνιδαγωγών), 

προσφέροντας τη δυνατότητα σε φοιτητές και απόφοιτους Προσχολικής Αγωγής 

να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Κατάρτισης Παιχνιδαγωγού [Level 3, Diploma in 

Playwork (NVQ)]. Με στόχο τη γνωστική και επαγγελματική ενδυνάμωση φοιτη-

τών και αποφοίτων προγραμμάτων σπουδών Παιδαγωγικών, το “Playworkers 

Summer School” πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2022, με εισηγητή τον Maynell 

Walter, παιχνιδαγωγό και πιστοποιημένο εκπαιδευτή. Η συγκεκριμένη πρωτο-

βουλία διεξήχθη σε συνεργασία με το Dorothy Snot, έναν πρότυπο εκπαιδευτικό 

σταθμό για παιδιά 1-6 ετών. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ “ART THERAPY”  
ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με στόχο να διερευνήσει τις έννοιες της τέχνης και της δημιουργικότητας και 

πόσο αυτές μπορούν να συμβάλουν στην εσωτερική μας εξέλιξη, το Μητροπο-

λιτικό Κολλέγιο, με πρωτοβουλία της Σχολής Παιδαγωγικών, διοργάνωσε σειρά 

σεμιναρίων με θέμα «Art therapy: Η θεραπεία μέσω των εικαστικών». Πρόκειται 

για δύο συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Campus Θεσσαλονίκης 

του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, με εισηγήτρια την κα Τρούλη Γεωργία, MSc Εικα-

στικό, Ψυχολόγο (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και Art Therapist, 

σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.

Δίνοντας έμφαση στην θεραπευτική ιδιότητα της τέχνης, αλλά και τον θεμε-

λιώδη ρόλο της στην εκπαίδευση και εξερεύνηση των ατομικών δεξιοτήτων, στη 

διάρκεια των 2 σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν 2 βασικές θεματικές:

• τα σημαντικότερα ρεύματα στην ιστορία της τέχνης, από τον Μεσαίωνα 

μέχρι σήμερα, αναφορικά με τα χρώματα και το ύφος τους.

• την τέχνη και τις δυνατότητες εφαρμογής εικαστικών μέσων στην ειδική 

αγωγή.
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ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΤΟ  
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “PLAY ON EARLY EDUCATION”

Στοχεύοντας στο επίκεντρο των παγκόσμιων παιδαγωγικών εξελίξεων, το Μη-

τροπολιτικό Κολλέγιο υποστήριξε και συμμετείχε επιτυχώς, ως Educational 

Sponsor, το 2ο Διεθνές Συνέδριο Play on Early Education που αφορά στο παιχνίδι 

στην εκπαίδευση των πολύ μικρών παιδιών. Η δεύτερη διοργάνωση αυτού του 

ιδιαίτερα επιτυχημένου διεθνούς συνεδρίου έλαβε χώρα 27 έως 30 Απριλίου 2022, 

στο Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας, με τη συμμετοχή 

ομιλητών και συνέδρων από όλον τον κόσμο.

Με θέμα το παιχνίδι και τη σημασία του στην πνευματική ανάπτυξη του παι-

διού, στόχος του Συνεδρίου ήταν να διερευνήσει τον ρόλο και τη μορφή του παι-

χνιδιού σε μια εκπαίδευση που αλλάζει ραγδαία και καλείται να προσαρμοστεί 

στις απαιτήσεις του κόσμου που έρχεται. Το ελεύθερα επιλεγμένο, μη σκηνοθετη-

μένο παιχνίδι, αξίζει να είναι κυρίαρχο μέσο στην ανάπτυξη των παιδιών, από τα 

πρώτα χρόνια της ζωής τους, καθώς  μέσα από αυτό μαθαίνουν να έχουν εμπιστο-

σύνη στον εαυτό τους. Στο πλαίσιο της στήριξης του Συνεδρίου, φοιτητές από τα 

προγράμματα σπουδών της Σχολής Παιδαγωγικών  του Μητροπολιτικού Κολλε-

γίου παρευρέθηκαν στις ομιλίες και συμμετείχαν εθελοντικά στην προετοιμασία 

του Συνεδρίου.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ  
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Οι φοιτητές Παιδαγωγικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου δημιούργησαν εγχει-

ρίδιο διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο με αυτοσχέδιες και πρωτότυπες δραστηριότητες που 

έχουν στόχο να διδάξουν, με ψυχαγωγικό τρόπο στα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

(νηπιαγωγείου και δημοτικού) τα δικαιώματά τους. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εργασίας των φοιτητών, με στόχο τόσο την 

πρακτική τους εξάσκηση πάνω σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμε-

νό της επαγγελματικής ενασχόλησής τους, όσο και την ανάπτυξη του προσωπικού 

τους portfolio που αποτελεί σημαντικό εφόδιο στη διαδικασία αναζήτησης εργα-

σίας ή συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιπλέον, τα εγ-

χειρίδια μπορούν να αξιοποιηθούν και από επαγγελματίες νηπιαγωγούς/παιδαγω-

γούς ώστε να εμφυσήσουν στα παιδιά την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ  
ΤΟ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Στηρίζοντας ενέργειες που προάγουν την επιστήμη και την ερευνητική δράση, το 

Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνδιοργάνωσε το Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Το 

εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τυπική και μη τυπική μάθηση». Το Συνέδριο, το οποίο 

διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουρ-

γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στόχος του Συνεδρίου ήταν να διερευνηθούν οι 

δυνατότητες που προσφέρει το εκπαιδευτικό παιχνίδι, τόσο στην τυπική εκπαί-

δευση, όσο και στη μη τυπική. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλάμβανε κεντρι-

κές ομιλίες από ειδικούς επιστήμονες, εισηγήσεις και εργαστήρια πάνω σε θέματα 

όπως το παιχνίδι στην προσχολική, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, η παιγνιώδης μορφή διδασκαλίας, τα έμφυλα στερεότυπα στο παι-

χνίδι, τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ο ρόλος της τέχνης στο παιχνίδι και 

πολλά άλλα. 

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Στο Συνέδριο, που είχε ως θέμα τον «Σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένου 

προγράμματος Μάθησης σε μαθητή με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην κανο-

νική του τάξη», παρευρέθηκαν επαγγελματίες από τον χώρο της Λογοθεραπείας, 

της Ειδικής Αγωγής, της Εργοθεραπείας και της Ψυχικής υγείας, οι οποίοι είχαν 

την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες από επιστήμονες και καθηγητές, τόσο 

από εγχώρια, όσο και από διεθνή Πανεπιστήμια (Dr. Gill Richards/Nottingham 

Trent University, Dr. Anny Cooreman-Eureka Leuven Belgium/School & Centre 

of education for Dyslexia, Dyscalculia and ADD), και να συμμετέχουν σε βιωμα-

τικές ασκήσεις με θέμα τη δυσλεξία.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Στο πλαίσιο του θεσμού ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσε-

ων των φοιτητών DevelopingU, φοιτητές από το τμήμα Προσχολικής Ηλικίας και 

από το τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, παρακο-

λούθησαν σεμινάριο εκπαιδευτικής ρομποτικής με τη χρήση δύο πρωτοποριακών 

μηχανών. Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια του σεμιναρίου με τίτλο «Τι σχέση έχει 

μια έξυπνη μέλισσα και ένα αυγουλάκι;», η εισηγήτρια Δρ.Παναγιώτα Αλτανοπού-

λου, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του προγράμματος σπουδών Πορσχολικής Ηλικίας 

ΒSc (Hons) Early Childhood Studies, παρουσίασε τα οφέλη της ρομποτικής στην 

εκπαιδευτική πρακτική. Παράλληλα, οι φοιτητές σχεδίασαν και εφάρμοσαν εκ-

παιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση των ρομπότ BeeBot και Eggy. 

Το BeeBot η «έξυπνη μέλισσα» είναι ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου 

ειδικά κατασκευασμένο για να χρησιμοποιείται από παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Mπορεί να προγραμματιστεί ώστε να κινείται σε ειδικά ταμπλό προχωρώντας 

μπροστά, πίσω και στρίβοντας αριστερά και δεξιά. To BeeBot αποτελεί ένα ση-

μείο εκκίνησης για τη διδασκαλία του προσανατολισμού, του προγραμματισμού, 

αλλά και διαφόρων γνωστικών αντικειμένων για τα μικρά παιδιά.

Το Eggy είναι ένα ρομπότ για παιδιά ηλικίας 3 ετών έως 8. Μιλάει, αναβοσβή-

νει, ζωγραφίζει και γράφει. Τα παιδιά μπορούν να διασκεδάσουν μαθαίνοντας ζω-

γραφική, την αλφαβήτα και μαθηματικές έννοιες.

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΕΡ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης BA (Hons) Early 

Childhood Studies της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου Θεσσαλονίκης κ.κ. Άννα-Ίρις και Μαρία-Λητώ Κούμπα, με την καθη-

γήτριά τους και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη του Τμήματος Παιδαγωγικών και Ειδικής 

Αγωγής και πρόεδρο της ΟΜΕΡ Θεσσαλονίκης, Δρ. Βασιλική Πλιόγκου, παρέλα-

βαν το Βραβείο της ΟΜΕΡ 2016 στο Global Action Program της UNESCO για την 

Εκπαίδευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD) στην τελετή απονομής που πραγμα-

τοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου.

Το βραβευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Children’s curiosity finds 

solutions for energy: a project for renewable and non renewable energy sources 

for early childhood children» εκπονήθηκε κατά την πρακτική άσκηση των δύο πτυ-

χιούχων στο Πρότυπο Κέντρο Προσχολικής Εκπαίδευσης «Νηπιακός Κήπος» και σε 

συνεργασία με την ΟΜΕΡ Θεσσαλονίκης. Το βραβείο παρέλαβαν στη Σεούλ και τα 

άλλα δύο μέλη της ομάδας κ.κ. Αναστασία Κουντουρούδη, νηπιαγωγός και ιδιοκτή-

τρια του «Νηπιακού Κήπου» και Ιφιγένεια Καμπερίδου, εκπαιδευτικός στην ίδια δομή. 

Πρόκειται για project με στόχο τη διδασκαλία των ανανεώσιμων και μη ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας σε παιδιά νηπιαγωγείου. Το βραβείο δόθηκε από την Dr. Ingrid 

Pramling-Samuelsson, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Γκέτενμποργκ, διευθύ-

ντρια της Έδρας UNESCO του ίδιου Πανεπιστημίου και απερχόμενη πρόεδρος της 

Διεθνούς Διοικούσας Επιτροπής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής.

Συνολικά βραβεύθηκαν πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα από όλο τον κόσμο, τα 

οποία παρουσιάστηκαν σε Συμπόσιο στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου της ΟΜΕΡ 

με τίτλο “Transforming Early Childhood Systems for Future Genegations” στις 

7 Ιουλίου, στο Πανεπιστήμιο Ewha Womans της Σεούλ. Τα συγκεκριμένα projects 

προήλθαν από το Πανεπιστήμιο Chulalongkorn της Ταϋλάνδης, την OMEP Ουρου-

γουάης και το Whittier College της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ.
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ΔΡΑΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΜΕΑ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργάνωσε στην Πλατεία Κολοκοτρώνη στον Πει-

ραιά την υπαίθρια δράση «SpecialMe, You, All»,με στόχο την ενημέρωση και ευ-

αισθητοποίηση του κοινού.  Η δράση ήταν μια πρωτοβουλία του τμήματος Παιδα-

γωγικών και Ειδικής Αγωγής. 

Οι φοιτητές Ειδικής Αγωγής, Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας, με την κα-

θοδήγηση εξειδικευμένων ακαδημαϊκών, προσκάλεσαν τους πολίτες να συμμετά-

σχουν σε σύντομες βιωματικές δραστηριότητες με στόχο τη συνειδητοποίηση και 

την ενσυναίσθηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους 

ζωή τα Άτομα με Αναπηρία. Με τη χρήση συγκεκριμένων ερεθισμάτων, το κοινό 

βίωσε για λίγα λεπτά την καθημερινότητα ενός ατόμου με Τύφλωση, Κινητική 

Αναπηρία και Κώφωση. Στο πλαίσιο της δράσης, φοιτητές και ακαδημαϊκό προ-

σωπικό μοίρασαν αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό. 

Η δράση «Special Me, You, All» εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοι-

νωνικής Ευθύνης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και τελεί υπό την αιγίδα του 

Δήμου Πειραιά. Την εκδήλωση τιμούν και συνδράμουν, επίσης, η Ένωση Κωφών 

Ελλάδος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών και ο Φάρος Τυφλών της Ελ-

λάδος.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ CAMPUS AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 

υποδέχτηκε στο αμφιθέατρο του Campus Αμαρουσίου μαθητές του 1ου Ειδικού 

Νηπιαγωγείου και του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας.

Με τη βοήθεια των φοιτητών Ειδικής Αγωγής και Λογοθεραπείας, και παρουσία 

των καθηγητών και του Επιστημονικού Συμβούλου του Τμήματος Ειδικής Αγωγής 

κ. Φώτη Παπαναστασίου, οι μαθητές συμμετείχαν σε δραστηριότητες εργοθερα-

πείας ενώ εξάσκησαν τη δημιουργικότητά τους με χειροτενίες και ζωγραφιές. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας ορίστηκε το 2010 από την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (World Federation of Occupational Therapists-

WFOT) με στόχο την ενημέρωση για το επάγγελμα του εργοθεραπευτή, σε τοπικό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. Από τότε εορτάζεται, κάθε χρόνο, στις 27 Οκτωβρίου. 
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Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης
Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης 
(Academic Learning Centre) έχει ως 
στόχο την παροχή αποτελεσματικής 
καθοδήγησης για επιτυχείς ακαδημαϊκές 
σπουδές. Πρόκειται για μια δωρεάν 
υπηρεσία η οποία προσφέρει συμβου-
λές και λύσεις σε θέματα που απασχο-
λούν νέους αλλά και παλιούς φοιτητές, 
ενώ απευθύνεται τόσο σε μεμονωμέ-
νους φοιτητές, όσο και σε μικρές ομά-
δες που παρουσιάζουν τις ίδιες ελλεί-
ψεις. 

► Συμβουλές για αποτελεσματική χρή-
ση διαθέσιμου χρόνου μελέτης 
► Βελτίωση ικανότητας ακαδημαϊκής 
γραφής
► Κριτική θεώρηση εργασιών μέσω 
κατ’ ιδίαν συναντήσεων I Ακαδημαϊκό 
ήθος
► Σωστή χρήση παραπομπών και 
αποφυγή λογοκλοπής (Harvard System 
of Referencing) 
► Σε βάθος εμπέδωση των εργασιών 
έρευνας (research projects) και των 
ανάλογων διαδικασιών

Συμβουλευτικό Κέντρο 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο (Counselling 
Center) προσφέρει ατομική υποστήρι-
ξη, καθώς και συμβουλές σε φοιτητές 
που αντιμετωπίζουν προσωπικά προ-
βλήματα όπως άγχος, στρες, κατάθλι-
ψη, διατροφικές διαταραχές και πένθος. 
Το Κέντρο μπορεί να βοηθήσει και με 
άλλα θέματα όπως οικογενειακά προ-

βλή- ματα, προβλήματα με προσωπικές 
σχέσεις, η λήψη δύσκολων αποφάσεων, 
επιλογές και προβλήματα που αφορούν 
την προσαρμογή του φοιτητή στην 
ακαδημαϊκή ζωή και τις σχετικές της 
απαιτήσεις. Το Συμβουλευτικό Κέντρο 
στοχεύει να προσφέρει στους φοιτητές  
τα εξής: 

► Δωρεάν, εθελοντική και εμπιστευτική 
συμβουλευτική υποστήριξη 
► Την ευκαιρία για τους φοιτητές να 
λάβουν συμβουλές και υποστήριξη από 
επαγγελματίες ψυχολόγους και σύμβου-
λους 
► Ευκαιρίες για τους φοιτητές να παρα-
κολουθήσουν δομημένα ομαδικά σεμι-
νάρια για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχε-
τικά με τη συμβουλευτική υποστήριξη. 

Kέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης  
Μαθησιακών Δυσκολιών
Το Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστα-
σης Μαθησιακών Δυσκολιών (Κ.Δ.Α.Μ.Δ.) 
αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του Μη-
τροπολιτικού Κολλεγίου, που έχει βασικό 
στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές που 
αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες - 
διαγνωσμένες ή μη - να ανταποκριθούν 
στις σπουδές τους με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο και να βελτιώσουν την ακα-
δημαϊκή τους επίδοση. Οι υπηρεσίες του 
περιλαμβάνουν:

► Ακαδημαϊκή υποστήριξη σε φοιτητές 
με μαθησιακές δυσκολίες, προσαρμο-
σμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, βάσει 
του επίσημου εγγράφου διάγνωσής τους.

► Ανεπίσημη ανίχνευση μαθησιακών 
δυσκολιών - για μη διαγνωσμένες πε-
ριπτώσεις - και παραπομπή προς αξι-
ολόγηση σε επίσημους φορείς (πλαίσια 
ενηλίκων).
► Παράλληλη στήριξη σε φοιτητές, 
που αντιμετωπίζουν έντονη δυσκολία 
στη φοίτηση, από τους φοιτητές του 
προγράμματος της Ειδικής Αγωγής που 
προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μο-
ναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που προ-
σφέρει αυτήν την καινοτόμο υπηρεσία 
στον ειδικό πληθυσμό των φοιτητών με 
μαθησιακές δυσκολίες.

Διαιτολογικό Γραφείο
Το Διαιτολογικό Γραφείο αποτελεί μια 
πρωτοβουλία του Τμήματος Διαιτολό-
γιας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. 
Πρόκειται για μια μονάδα διατροφικής 
υποστήριξης, που ασχολείται με την 
παροχή υποστήριξης και συμβουλών 
πάνω σε θέματα διατροφής και υγείας. 
Το Γραφείο στελεχώνεται από τελειό-
φοιτους φοιτητές του Τμήματος Διαιτο-
λογίας, οι οποίοι - υπό την επίβλεψη των 
ακαδημαϊκών τους και επαγγελματιών 
Διαιτολόγων-Κλινικών Διατροφολόγων 
- προσφέρουν δωρεάν τις ακόλουθες 
υπηρεσίες:

►Ρύθμιση και έλεγχος βάρους 
►Κλινική διατροφική θεραπεία 
►Διατροφή για παιδιά και εφήβους 
►Διατροφή για άτομα τρίτης ηλικίας 
►Εγκυμοσύνη και θηλασμός 
►Διατροφή αθλητών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος (Personal 
Academic Advisor)
Ο προσωπικός ακαδημαϊκός σύμβου-
λος αποτελεί έναν από τους βασικότε-
ρους θεσμούς υποστήριξης της μαθησι-
ακής διαδικασίας. Βρίσκεται σε συνεχή 
επαφή με τους φοιτητές, συνεργάζεται 
στενά για την πορεία των σπουδών 
τους, την επαγγελματική τους αποκα-
τάσταση και γενικότερα για την αντιμε-
τώπιση κάθε θέματος στην καθημερινή 
εκπαιδευτική διαδικασία. Ο προσωπι-
κός ακαδημαϊκός σύμβουλος μερίμνα 
για την επίλυση όλων των θεμάτων που 
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της φοίτη-
σης. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης, 
βασικό του μέλημα είναι η συνεργασία 
με τον πτυχιούχο για την εξεύρεση των 
πλέον ενδεδειγμένων επαγγελματικών 
λύσεων. 

Ερευνητική Δραστηριότητα
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ενθαρρύνει 
και στηρίζει την ερευνητική δραστηρι-
ότητα και το επιστημονικό έργο τόσο 
των έγκριτων ακαδημαϊκών του, όσο και 
επιλεγμένων ομάδων φοιτητών, στα δια-
φορετικά πεδία ενδιαφέροντος που κα-
λύπτουν οι Σχολές και τα προγράμματα 
σπουδών του ιδρύματος. Κατά τη διάρ-
κεια του ακαδημαϊκού έτους, εκπονού-
νται ερευνητικά projects σε συνεργασία 
με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού το-
μέα, με επιστημονικούς φορείς, οργανι-
σμούς, και αλλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
τα αποτελέσματα των οποίων ανακοινώ-
νονται στο ευρύ κοινό και στην ακαδη-
μαϊκή επιστημονική κοινότητα μέσω του 
εγχώριου και διεθνούς επιστημονικού 
τύπου (scientific journals) αλλά και σε διε-
θνή επιστημονικά συνέδρια. 

Πρακτική / Κλινική Άσκηση Φοιτητών
Σε όλα τα πρακτικά ακαδημαϊκά προ-
γράμματα του Μητροπολιτικού Κολλε-
γίου, η πρακτική / κλινική άσκηση των 
φοιτητών είναι υποχρεωτική στα πλαί-
σια των σπουδών τους. Η ποιότητα και 
εγκυρότητα της πρακτικής / κλινικής 
άσκησης θεωρείται μια από τις σοβαρό-
τερες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστή-
μια, καθώς αποτελεί προϋπόθεση τόσο 
για την ακαδημαϊκή αποφοίτηση, όσο 
και για την εξοικείωση σε πραγματικές 
συνθήκες εργασίας και την απόκτηση 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στο 
Μητροπολιτικό Κολλέγιο, η πρακτική / 

κλινική άσκηση υλοποιείται με τη συνερ-
γασία των μεγαλύτερων νοσοκομείων, 
κέντρων αποκατάστασης, θεραπευτηρί-
ων και κλινικών (επιστήμες Υγείας), παι-
δικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα 
εκπαίδευσης (Παιδαγωγικές επιστήμες), 
ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις 
και εκδηλώσεις-εκθέσεις (επιστήμες 
Τουρισμού) κ.α. Η πρακτική άσκηση 
συχνά αποτελεί το εφαλτήριο της με-
τέπειτα επιτυχημένης επαγγελματικής 
πορείας των αποφοίτων μας.
Βασικός στόχος της πρακτικής άσκη-
σης είναι οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη 
έμπειρων εκπαιδευτών, να έρθουν σε 
επαφή με όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
γκάμα περιστατικών και περιπτώσεων 
στο επάγγελμα της επιλογής τους, προ-
κειμένου να εφοδιαστούν κατάλληλα με 
την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, η 
οποία αργότερα θα εμπλουτίσει το βι-
ογραφικό τους σημείωμα, αυξάνοντας 
την ανταγωνιστικότητά τους στην αγο-
ρά εργασίας.

Αναγνωρισμένες Σπουδές 
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει 
στην Ελλάδα αναγνωρισμένα προγράμ-
ματα σπουδών Διεθνών Πανεπιστημίων, 
τα οποία εμπίπτουν στις κείμενες διατά-
ξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων όπως αυ-
τές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθε-
σία και το Υπουργείο Παιδείας.

Διαδικασία & Προϋποθέσεις Εγγραφής 
Η ενημέρωση του υποψήφιου φοιτητή 
πραγματοποιείται από εξειδικευμένο 
ακαδημαϊκό σύμβουλο του Κολλεγίου. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοι-
τητής αποφασίσει να εγγραφεί σε ένα 
από τα πανεπιστημιακά προγράμματα 
σπουδών που προσφέρει το Μητροπο-
λιτικό Κολλέγιο, οφείλει να συμπληρώσει 
σχετική αίτηση εγγραφής. Μετά την αξι-
ολόγηση της αίτησης και εφόσον αυτή 
εγκριθεί, ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει 
να προσκομίσει, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, μία σειρά υποχρεωτικών δι-
καιολογητικών. Μετά την κατάθεση των 
δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι καλούνται 
σε συνέντευξη με τον Ακαδημαϊκό Υπευ-
θ́υνο του κάθε προγράμματος που έχουν 
επιλέξει. Με την επιτυχή ολοκλήρωση 
αυτού του σταδίου ο υποψήφιος φοιτη-
τής εγγράφεται επισήμως στο πρόγραμ-
μα σπουδών της επιλογής του. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ/BACHELORS
► Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
► Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
► Έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (4) 
► Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης της 
Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτει-
́ται) 
► Πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι σπου-
δών (εάν υπάρχουν)
► Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτι-
κού Κολλεγίου

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ/MASTERS
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά  
(εκτός του Απολυτηρίου) και επιπλέον:
► Αντίγραφο πρώτου πτυχίου τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης
► Μία (1) συστατική επιστολή από κα-
θηγητή και μία (1) από εργοδότη (εφό-
σον υπάρχει εργοδότης)
► Βιογραφικό Σημείωμα

Μετεγγραφές 
Οι φοιτητές εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
Κολλεγίων και Πανεπιστημίων της Αλ-
λοδαπής), μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση μετεγγραφής στο Mητροπολιτι-
κό Κολλέγιο, εφόσον το επιθυμούν. Η 
αίτηση εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά (Απολυτήριο Λυκείου ή ΤΕΕ, 
αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που 
έχουν κατοχυρώσει σε άλλα τριτοβάθ-
μια εκπαιδευτικά Ιδρύματα, συστατικές 
επιστολές, ύλη μαθημάτων, κ.λπ.) ελέγ-
χεται και αξιολογείται από το Μητροπο-
λιτικό Κολλέγιο και το συνεργάζομενο 
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 

Απουσίες 
Τα προγράμματα σπουδών είναι 
πλήρους παρακολούθησης (Full time). 
Η παρουσία και η ενεργητική συμμετο-
χή των φοιτητών στις παραδόσεις είναι 
απαραίτητη. Οι απουσίες δικαιολογού-
νται με επίσημη βεβαίωση γιατρού ή ερ-
γοδότη και δεν θα πρέπει σε καμία πε-
ρίπτωση να υπερβαίνουν συγκεκριμένο 
ποσοστό των ωρών διδασκαλίας όπως 
προβλέπεται για κάθε μάθημα. 
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