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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές 

Η ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκινά είναι ακόμη πιο δύσκολη και περίπλοκη από την περσινή. Βιώ-
νουμε όλοι καθημερινά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, όχι μόνο στους υλικούς όρους της 
ζωής μας, αλλά και στο ηθικό και στη διάθεσή μας. Κυρίως, αντιλαμβανόμαστε την απογοήτευση 
των φοιτητών μας, που προσπαθούν με αγωνία να διακρίνουν κάποιο κίνητρο για την επαρκή πα-
ρακολούθηση των μαθημάτων τους και την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 

Οι πρόσφατες αλλαγές στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση φαίνονται να κι-
νούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, και ελπίζουμε ότι θα εκτονώσουν τις υπάρχουσες εντάσεις. 
Αφήνουν ωστόσο πολλά κενά, που θα κληθούν να καλύψουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια μέσω των 
οργάνων τους. Το σίγουρο πάντως είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ριζική αλλαγή του εκπαι-
δευτικού μας συστήματος, και θα είναι λάθος να την παρακολουθήσουμε ως απλοί θεατές. Στο 
Τμήμα μας θα ξεκινήσει αμέσως μια συζήτηση, ώστε να οδηγηθούμε την άνοιξη στη διαμόρφωση 
ενός νέου προγράμματος σπουδών. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία για να σκεφτούμε όλοι 
εξ αρχής τι πιστεύουμε, τι θέλουμε και τι μπορούμε να κάνουμε στον χώρο της δουλειάς μας. 

Επαναλαμβάνω όσα έγραφα και στον περσινό οδηγό. Η θέση μου είναι ότι η μόνη αντίσταση που 
μπορεί κανείς να προβάλει στο γενικό κλίμα της απαξίωσης των πάντων είναι το να κάνει σωστά τη 
δουλειά του. Ως διδάσκοντες πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί που υπηρετούμε μια υπόθεση –την 
επιστήμη μας– που έχει απείρως μεγαλύτερο βάθος και ιστορία από την οποιαδήποτε κρίση. Όσο 
για τους φοιτητές μας, οι πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν δεν θα πρέπει να αναιρέσουν 
τη φυσική αισιοδοξία που πηγάζει από την επίγνωση ότι όλη η ζωή βρίσκεται μπροστά τους.  

Εύχομαι σε όλους μια καλή ακαδημαϊκή χρονιά. 
 

 
 
 

Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου  2012                                               Καθηγητής Βασίλης Κάλφας 

                                                                                                                      Πρόεδρος του Τμήματος  
                                                                                                                Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 
1.1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ:   Ιωάννης Μυλόπουλος 
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ: Σοφία Κουΐδου-Ανδρέου 
       Δέσπω Λιάλιου 
       Ιωάννης Παντής 
 
1.2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 
Η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1925 και 
άρχισε να λειτουργεί το 1926. Σήμερα απαρτίζεται από 8 Τμήματα: α) Φιλολογίας, β) Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας, γ) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, δ) Ψυχολογίας, ε) Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, στ) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ζ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και 
η) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 
 
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ:  Μιλτιάδης Παπανικολάου  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ: 
Τμήμα Φιλολογίας:          Μιχαήλ Χρυσανθόπουλος 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας:     Ιωάννης Μουρέλος 
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής:    Βασίλειος Κάλφας 
Τμήμα Ψυχολογίας:          Ευθυμία Συγκολλίτου 
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:   Γεώργιος Καλογεράς 
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:   Μαρία Μακροπούλου-Παπάκη 
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας:  Ελένη Μπουτουλούση 
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:  Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος 
 
 
1.3. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
 
Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής απαρτίζεται από δύο τομείς: τον Τομέα Φιλοσοφίας 
και τον Τομέα Παιδαγωγικής. Προσφέρει: 
 πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (με κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής),  
καθώς και τρία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ): 
 στη Φιλοσοφία 
 στην Παιδαγωγική  
 στην ειδίκευση εκπαιδευτικών/σχολικών ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της ισότητας των 

φύλων1 
 
Πρόεδρος: Βασίλης Κάλφας 

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπίκος 
 
 

                                                           
1 Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με θέμα «Ειδίκευση εκπαιδευτικών και σχολικών ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της ι-
σότητας των φύλων: προωθώντας την ιδεολογία της ισότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία» δεν δέχεται πλέον 
νέους φοιτητές και φοιτήτριες. 
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Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από: 
α. τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
β. έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Ε.ΔΙ.Π. 
γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π. 
δ. έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών/τριών 
ε. έναν (1) εκπρόσωπου των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 

 
Επιτροπή φοιτητικών ζητημάτων 
 Συμμετέχουν: ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Προέδρος του Τμήματος, οι Διευθυντές 
των Τομέων, ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, δύο εκπρόσωποι των 
προπτυχιακών φοιτητών/τριών και ο εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π., όταν πρόκειται να συζητηθούν 
θέματα που αφορούν το Ε.Τ.Ε.Π. 
 

 

1.4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Φιλήμων Παιονίδης 
 
 Γραφ. Τηλ. Παν. Τηλ. Κατ. e-mail 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ     

Σωκράτης Δεληβογιατζής 
  Φιλοσοφία 

216στ΄ π.κ. 997334 2310.426250 sodelis4@gmail.com 
Delso48@yahoo.com 

Αλεξάνδρα Δεληγιώργη 
  Συστηματική Φιλοσοφία με 
  έμφαση στη Φιλοσοφία των 
  Κοινωνικών Επιστημών 

208δ π.κ. 997344  adeli@edlit.auth.gr 

Βασίλειος Κάλφας 
  Συστηματική Φιλοσοφία 

206 997321 2310.279142 kalfas@phl.uoc.gr 

Θεόπη Παρισάκη 
  Φιλοσοφία με έμφαση  
  στην Αισθητική 

208ε π.κ 997356 2310.285700 thparisa@edlit.auth.gr 

Ιωάννης Πλάγγεσης 
  Ιστορία της Νεότερης & 
  Σύγχρονης Πολιτικής &  
  Κοινωνικής Φιλοσοφίας 

216α π.κ. 997366 2310.927835 yplanges@phil.auth.gr 

     
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ     

Γιώργος Ζωγραφίδης 
  Ελληνιστική και Βυζαντινή  
  Φιλοσοφία 

Ν.πτέρυγα 
Φ.Σ. 5α 

997995  zograf@edlit.auth.gr 

Παύλος Καϊμάκης 
  Συστηματική Φιλοσοφία: 
  Γνωσιολογία – Αισθητική 

208η π.κ. 997311 2310.204137 ekaimaki@gmail.com 

Ελένη Καλοκαιρινού 
  Φιλοσοφία 

209α π.κ. 997327  ekalo@edlit.auth.gr 
 

Φιλήμων Παιονίδης 
  Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία 

421δ ν.κ. 
 

997376 
 

2310.815715 
 

peonidis@edlit.auth.gr 

Θεόδωρος Πενολίδης 
  Φιλοσοφία: Οντολογία και 
  Γνωσιολογία  

Ν.πτέρυγα 
Φ.Σ. 5α 

997564 2310.461481 thepenol@edlit.auth.gr 

     
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ     

Παναγιώτης Δόικος 
  Φιλοσοφία: Γνωσιολογία – 
  Οντολογία – Αισθητική 

209α π.κ. 997322 2310.428738 podoikos@edlit.auth.gr 

mailto:ekalo@edlit.auth.gr
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Παναγιώτης Θανασάς 
  Ιστορία της Φιλοσοφίας 

208α π.κ. 997551  pan@thanassas.gr 

Δημήτρης Κόκορης 
  Νεοελληνική σκέψη: φιλολογι-  
  κές & φιλοσοφικές προεκτάσεις  
  (υπό διορισμό) 

  2310.240054 dkokoris@otenet.gr 

     
ΛΕΚΤΟΡΕΣ     

Επαμεινώνδας Βαμπούλης       
    28.8.2012   Φιλοσοφία 

    

Παντελής Γκολίτσης 
  Μεσαιωνική φιλοσοφία   
  (υπό διορισμό) 

    

     
     
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ     

Μαρία Δημητριάδου 204 π.κ. 997980  mdimit@edlit.auth.gr 
Ελένη Κεραμιδάκη 204 π.κ. 997318   
Νανά Μηνοβγιούδη- 
     Ελευθερίου  

215 π.κ. 997319  mino@edlit.auth.gr 

Αιμιλία-Ιουλία Τριανταφύλ- 
     λου  

204 π.κ. 997953   

     
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ     

Δημήτρης Ανδριόπουλος 
Νικόλαος Αυγελής 
Αθηνά-Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά  
 

   

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου  2310.453684 sfendoni@edlit.auth.gr 
 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ     

Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος 
Ilya Prigogine  
Josef Simon  
John Anton 
Κώστας Αξελός † 
Ευάγγελος Μουτσόπουλος 
Αλέξανδρος Νεχαμάς 
Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης 

    

 

 

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από: 
α. τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα 
β. έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
γ. τέσσερις (4) εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών/τριών 
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1.5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δημήτριος Χατζηδήμου 
 

 Γραφ. Τηλ. Παν. Τηλ. Κατ. e-mail 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ     

Δημήτρης Μαυροσκούφης  
 Διδακτική Μεθοδολογία και  
Ιστορία της Εκπαίδευσης 

110 π.κ. 997976  dmavrosk@edlit.auth.gr 

Κωνσταντίνος Mπίκος  
Σχολική Παιδαγωγική και  
Νέες Τεχνολογίες 

216γ π.κ. 997385 2310.694422 bikos@edlit.auth.gr 

Σουζάνα Παντελιάδου  
Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές  
Δυσκολίες 

216γ π.κ. 24210. 
74872 

 spadel@uth.gr 

Zωή Παπαναούμ 
 Σχολική Παιδαγωγική και Συ-
νεχιζόμενη Εκπαίδευση 

115 π.κ. 997346  zoipapa @edlit.auth.gr 

Δημήτριος Χατζηδήμου  
 Σχολική Παιδαγωγική 

216β π.κ. 997316 2310.453913 dimch @edlit.auth.gr 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ     

Μπονίδης Κυριάκος 
 Σχολική Παιδαγωγική και  
 Παιδαγωγική της ειρήνης  
 (υπό διορισμό) 

209γ π.κ. 997232 2310.212136 bonidis @edlit.auth.gr 

Ελένη Χοντολίδου  
Σχολική Παιδαγωγική – 
Λογοτεχνική Εκπαίδευση 

216ζ π.κ. 997367 2310.254191 hodol @edlit.auth.gr 

 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ     

Μάρω Δόικου  
 Ειδική Αγωγή 

208ζ π.κ. 997312 2310.311044 maro @edlit.auth.gr 

Γεώργιος Ζαρίφης  
 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση  

208θ π.κ. 997893  gzarifis@edlit.auth.gr 

Αναστασία Κεσίδου 

 Συγκριτική Παιδαγωγική και  
 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  

421ε ν.κ. 997580  akesidou@edlit.auth.gr 

 
ΛΕΚΤΟΡΕΣ 

Δημήτριος Σταμοβλάσης 
Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευ-
νας – Στατιστική 

216δ π.κ. 997364  stadi@phil.auth.gr 

Βασίλειος Φούκας 
Ιστορία της Νεοελληνικής Εκ-
παίδευσης 

209β π.κ. 997190 2313. 000374 vasilis_foukas@yahoo.gr 

 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

    

Άννυ Βαβλιάκη  111 π.κ. 997329  anni@edlit.auth.gr 
Βασιλική Κατσαουνίδου  216 π.κ. 997358 2310.941453 vkatsaou@edlit.auth.gr 
 
Ε.Ε.ΔΙ.Π.     

Όλγα Παντούλη  207 π.κ. 997329 23920.28109 pantouli@edlit.auth.gr 
     

mailto:spadel@uth.gr
mailto:stadi@phil.auth.gr
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Ε.Τ.Ε.Π.     

Κυριακή Λεοντιάδου  111 π.κ. 997338 2310.916911 k11leo@edlit.auth.gr  
     
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ     

Γιώργος Τσεσμετζίδης  (άδεια)    
     
 
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Ανδρέας Μιχαηλίδης-Νουάρος   
Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης  
Νικόλαος Π. Τερζής  
 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Σιδηρούλα Zιώγου-
Καραστεργίου  

209β π.κ. 997355 2310.925671 ziοgou@edlit.auth.gr 

Μιχάλης Κελπανίδης 216δ π.κ. 997364 2310.343355 kelpanid @edlit.auth.gr 
Νικόλαος Βαρμάζης  
 
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

Hermann Röhrs  
 
Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από: 

α. τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα 
β. έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Ε.ΔΙ.Π. 
γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π. 
δ. έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
ε. τέσσερις (4) εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών/τριών 

 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ  

Nικόλαος Φαχαντίδης   23850 55031  nfaxanti@uowm.gr 
 
 
 
1.6. ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Γραμματεία (κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος) 
Αναστασία Ηλιοπούλου, Γραμματέας 995206  
Μανώλης Μητσόπουλος  995203  emitsopo@edlit.auth.gr 
Αποστολία Μούντιου 995220  
Ιωάννα Παζαρλόγλου  991608 jopaz@edlit.auth.gr 
Βασιλική Σαχανίδου 991608  
     Γραμματεία 996772  fax info@edlit.auth.gr 

Διοικητικό προσωπικό 
Μελίνα Καραμανλίδου 215 π.κ. 997993 kmelina@auth.gr 

Ε.Τ.Ε.Π. 
Θεοδόσιος Σαπουνίδης  111 π.κ. 997412 teo@edlit.auth.gr 

Συντήρηση Κτιρίου 
Νικόλαος Μπολιός  
      (Υπόγειο νέου κτιρίου Φιλοσοφικής) 

997099 

 

 

mailto:info@edlit.auth.gr
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1.7. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

 Η βιβλιοθήκη του Τομέα Φιλοσοφίας, η οποία είναι η αρχαιότερη του Α.Π.Θ., στεγάζεται 
στην αίθουσα 204 του παλιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, με υπεύθυνη την κ. Μαρία 
Δημητριάδου (τηλ. 997980 και 997323 [και fax], mdimit@edlit.auth.gr). Αποτελείται από 
15.000 τόμους βιβλίων. Ακόμα στη διάθεση των αναγνωστών υπάρχουν φιλοσοφικά λεξικά, 
εγκυκλοπαίδειες, καθώς και βιβλία άλλων επιστημονικών κλάδων (Θρησκειολογίας, Ιστορίας 
των Επιστημών, Συγκριτικής Φιλολογίας, Κοινωνιολογίας κτλ.). Η βιβλιοθήκη πλαισιώνεται 
από τις δωρεές των αείμνηστων καθηγητών της Σχολής, Χαράλαμπου Θεοδωρίδη και Γιάννη 
Ιμβριώτη. 
 Το σύνολο των φιλοσοφικών βιβλίων και περιοδικών καλύπτει όλες τις περιόδους του φι-
λοσοφικού στοχασμού (Αρχαία Ελληνική, Μεσαιωνική, Νεότερη Ευρωπαϊκή και Σύγχρονη), 
καθώς και όλους τους βασικούς κλάδους της Φιλοσοφίας (Οντολογία, Μεταφυσική, Γνωσιο-
θεωρία, Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία, Αισθητική, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Λογική, Φιλο-
σοφία της Γλώσσας, Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών 
κ.ά.). 
 Η κύρια συλλογή της βιβλιοθήκης είναι ταξινομημένη σύμφωνα με το σύστημα καταλογο-
γράφησης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., το οποίο βασίζεται στους κανόνες AACR2 
(Anglo–American Cataloguing Rules). 
 Η βιβλιοθήκη διαθέτει τρεις Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο Πρόγραμμα Horizon. 
Ο ένας από τους Η/Υ βρίσκεται στη διάθεση των χρηστών της βιβλιοθήκης για την αναζήτηση 
βιβλιογραφίας. Το καθεστώς δανεισμού των βιβλίων καθορίζεται από τον κανονισμό της Βι-
βλιοθήκης, ο οποίος βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. 
 Η Βιβλιοθήκη του Τομέα Παιδαγωγικής στεγάζεται στην αίθουσα. 207 του παλιού κτιρί-
ου της Φιλοσοφικής Σχολής, (τηλ. 997329), λειτουργεί από Δευτέρα έως και την Παρασκευή 
από 09.00 μέχρι 19.00. Στη βιβλιοθήκη εργάζονται η κ. Άννυ Βαβλιάκη και η κ. Όλγα Παντού-
λη. Έχει στη συλλογή της 13.000 τόμους βιβλίων από τους οποίους οι 10.000 περίπου είναι βι-
βλία (στην ελληνική, αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα), ενώ τα υπόλοιπα είναι τίτλοι 
περιοδικών, ελληνικών και ξένων, καθώς και εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, διατριβές, διπλωματι-
κές εργασίες, εκπαιδευτική νομοθεσία, λήμματα ημερήσιου τύπου (1976–1991) και πληροφο-
ριακό υλικό. 
 Το υλικό της συλλογής κατατάσσεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες: Ιστορία της Α-
γωγής, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Γενική και Ειδική Παιδαγωγική, Γενική και Ειδική Διδακτική, 
Κοινωνιολογία της Τάξης και του Σχολείου, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαίδευση Εκπαιδευτι-
κών, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Τεχνολογία της εκπαίδευσης και Ειδική Αγωγή. 
 Το σύστημα καταλογογράφησης που χρησιμοποιεί είναι βασισμένο στους ΑΑCR2 (Αnglo–
Αmerican Cataloguing Rules), ενώ τα βιβλία είναι ταξινομημένα με βάση το σύστημα της βι-
βλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress). Η βιβλιοθήκη είναι μηχανογραφημένη και 
διαθέτει Η/Υ για αναζήτηση βιβλιογραφίας μέσω της βιβλιογραφικής βάσης HORIZON που 
διαθέτει το Α.Π.Θ. 
 Ο δανεισμός της βιβλιοθήκης ακολουθεί το ηλεκτρονικό σύστημα δανεισμού του 
HORIZON, του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη 
που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ. Για παραπάνω πληροφορίες βλ. τον Κα-
νονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. (http:// www.lib.auth.gr). 
 Η βιβλιοθήκη δεν είναι φοιτητικό αναγνωστήριο, αλλά χώρος έρευνας και, συνεπώς, η 
παρουσία σε αυτή δικαιολογείται, εφόσον γίνεται χρήση των βιβλίων της. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lib.auth.gr/
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1.8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 Το Εργαστήριο φιλοσοφικής έρευνας πάνω στο φαντασιακό (αιθ. 213 του παλαιού κτι-
ρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, τηλ./τηλεομ. 997334, 997335), που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 260/ 
19.8.1998 και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Σωκράτη Δεληβογιατζή, προωθεί 
την ιδέα μιας όσο γίνεται μεγαλύτερης σύνδεσης κομβικών στοιχείων της αρχαίας ελληνικής 
σκέψης με νεότερες και σύγχρονες λειάνσεις του φιλοσοφείν. Η δραστηριότητά του συνίστα-
ται σε πρωτογενείς αναζητήσεις με στόχο νέες εννοιολογικοποιήσεις που θα αποδίδουν το γί-
γνεσθαι της εποχής αποστασιοποιημένα και με όρους ένταξης. Προς τούτο οργανώνει ειδικές 
επιστημονικές συναντήσεις και σεμινάρια μεταξύ Ελλήνων και ξένων ειδικών, ενώ στους στό-
χους του είναι τόσο η ανάληψη εκδόσεων ειδικών σημαντικών μελετών όσο και η κυκλοφο-
ρία φιλοσοφικής επιθεώρησης γύρω από το φαντασιακό (υπό τον τίτλο Φιλοσοφικά και πολιτι-
κά ανθρωπολογικά), νοημένο ως συνθήκη αμετάστρεπτης δυνατότητας δημιουργίας (α-
να)παραστάσεων, νοηματοδοτικών συμπλεγμάτων και εικόνων σε ένα κόσμο οιονεί ειδωλο-
λατρικού χαρακτήρα όπως ο δικός μας –με όχημα μια νέα υπό ανασυγκρότηση φιλοσοφική και 
πολιτική ανθρωπολογία. 
 Το Εργαστήριο φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών (τηλ. 997344), που ιδρύθηκε με 
την Υπουργική Απόφαση 89471/Β1/11.8.2003 (ΦΕΚ 1263/4.9.2003, τχ. Β) και λειτουργεί υπό τη 
διεύθυνση της καθηγήτριας Αλεξάνδρας Δεληγιώργη, ασχολείται με την επιστημολογική διε-
ρεύνηση παραδειγμάτων, εννοιών, κατηγοριών ανάλυσης, μεθόδων που εφαρμόζουν οι κοι-
νωνικές επιστήμες. Στην ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου συμμετέχουν μετα-
πτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Το Εργαστήριο προσκαλεί Έλληνες και ξένους 
ειδικούς για διαλέξεις και σεμινάρια, ενώ στους στόχους του είναι ετήσια έκδοση με άρθρα 
και μελέτες σε θέματα φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών. 
 Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (αίθ. 111 του παλιού κτιρίου της Φιλοσοφι-
κής Σχολής, τηλ. 997328) επεδίωξε να το ιδρύσει ο πρώτος καθηγητής της Παιδαγωγικής στη 
Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης, ο Αλέξανδρος Δελμούζος. Η άρνηση, τότε, του Υπουργείου 
να δημιουργηθεί το Εργαστήριο ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν τον Δελμούζο στην 
παραίτηση. Το Εργαστήριο σήμερα, το οποίο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Κελπα-
νίδη, στεγάζει και συγκεντρώνει ουσιαστικά την ερευνητική και άλλη δραστηριότητα του Το-
μέα. 
 Το Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας (νέα πτέρυγα της Φιλοσοφικής Σχολής, τηλ. 997302 
ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία του καθηγητή Δημητρίου Χατζηδήμου το Μάρτιο του 1999 
(Π.Δ 39/4–3–99) και λειτουργεί υπό τη διεύθυνσή του. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας (γραφοσκόπιο, επισκόπιο, επιδιασκόπιο, προβολέα σλάιντς, προ-
βολέα video, τηλεόραση, κάμερα κ.λπ.), διαθέτει εποπτικό και διδακτικό υλικό (διαφάνειες, 
σλάιντς, βιντεοταινίες εκπαιδευτικού και διδακτικού περιεχομένου) και ασκεί κυρίως τους 
φοιτητές και φοιτήτριες (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) του Τομέα Παιδαγωγικής κα-
θώς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές άλλων Τμημάτων σε παιδαγωγικές, κοινωνικές και δι-
δακτικές δεξιότητες. Στις ερευνητικές και διδακτικές του δραστηριότητες συμμετέχουν μετα-
πτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και απεσπασμένοι/ες εκπαιδευτικοί από τη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση. 
 
 
1.9. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 Το Kέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕΣΒΙΔΕ) 
αποτελεί από 01.07.1999, ύστερα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου, τη συνέχεια της «Μο-
νάδας Έρευνας Σχολικού Βιβλίου» (ΜΟΕΣΒΙ), που ιδρύθηκε το 1992 μετά από πρωτοβουλία 
του ομότιμου καθηγητή Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη, και λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα Παι-
δαγωγικής. Στις ερευνητικές δραστηριότητες του κέντρου συμμετέχουν επιστήμονες πολλών 
ειδικοτήτων από ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, μεταπτυχιακοί σπουδαστές και εκπαιδευ-
τικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το ΚΕΣΒΙΔΕ είναι ενταγμένο στο 
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διεθνές δίκτυο της Unesco, στο οποίο μετέχουν ομοειδή ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα 
από όλον τον κόσμο. παράλληλα, βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με επιστήμονες 
και ερευνητικά κέντρα από τις υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής, που ασχολούνται με συναφή 
επιστημονικά θέματα. Το ΚΕΣΒΙΔΕ διατηρεί αρχείο σχολικών βιβλίων, καθώς και μικρή βι-
βλιοθήκη με δημοσιεύματα σχετικά με την ανάλυση και την αξιολόγηση σχολικών εγχειριδί-
ων, τη μεθοδολογία των σχετικών ερευνών, καθώς και για το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο 
των θεμάτων που εξετάζονται. Οι έως τώρα επιστημονικές δραστηριότητες του Κέντρου πε-
ριλαμβάνουν την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, τη διεξαγωγή συνεδρίων και τη δη-
μοσίευση εργασιών των μελών και συνεργατών που αφορούν την εικόνα του ‘άλλου’, αξίες 
και πρότυπα συμπεριφοράς, το ρόλο των δύο φύλων, την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαί-
δευση, με ιδιαίτερη πάντοτε έμφαση στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών χωρών. 
 Το Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (ΙΑΝΕ) ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία 
του ομότιμου καθηγητή Νικολάου Π. Τερζή, λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα Παιδαγωγικής 
και έχει ως βασικούς στόχους: α) τη συλλογή, την ταξινόμηση και τη διαφύλαξη αρχειακού υ-
λικού και πηγών σχετικών με τη Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης, β) την επεξεργασία και 
την αξιοποίηση του συλλεχθέντος υλικού και γ) την έρευνα στην ιστορία της εκπαίδευσης, εν 
γένει. 
 Στο ΙΑΝΕ έχουν ήδη συγκεντρωθεί σημαντικές πρώτες πηγές και πλούσιο αρχειακό υλικό 
που έχει σχέση με την εκπαιδευτική κίνηση στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής κατά την τε-
λευταία περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Για την αξιοποίηση του υλικού αυτού έχουν 
ήδη ολοκληρωθεί ορισμένα ερευνητικά προγράμματα, τα αποτελέσματα των οποίων ανακοι-
νώθηκαν σε ειδικά επιστημονικά συνέδρια, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες έρευνες που ανα-
φέρονται στην εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα των ελληνικών πληθυσμών και 
κοινοτήτων κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. 
 Το ΙΑΝΕ εκδίδει από το 1996 σε ειδική σειρά μελέτες και έρευνες που διεξάγονται στο 
πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας. 
 Το Κέντρο Έρευνας, Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Εκπαί-
δευση και το Φύλο (διεύθυνση: Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου) λειτουργεί στο πλαίσιο του Δια-
τμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης εκπαιδευτικών και σχολικών ψυχο-
λόγων στην Παιδαγωγική της ισότητας των φύλων και έχει ως στόχους: α. συγκέντρωση βι-
βλιογραφικού και πληροφοριακού υλικού, στατιστικών στοιχείων, δεδομένων διεθνών οργα-
νισμών κ. ά. που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και ερευνητές/τριες που ασχολούνται με 
τον παράγοντα φύλο στην εκπαίδευση, β. υλοποίηση και συντονισμός προπτυχιακών και με-
ταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και επιμορφωτικών σεμιναρίων στις σχολές επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών, γ. εκπόνηση ερευνών για την εκπαίδευση και το φύλο, δ. προγράμματα 
συμβουλευτικής, ε. προώθηση του πνεύματος της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς 
της πανεπιστημιακής ζωής και στ. υποβολή προτάσεων και υλοποίηση διαφόρων προγραμ-
μάτων ΕΠΕΑΕΚ Υπουργείου Παιδείας, ευρωπαϊκά, Γενικής Γραμματείας Ισότητας, Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας κ.ά. 

Το Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Σχολείων σε θέματα Διοίκησης και Επιμόρφωσης 
(ΚΕΡΥΣΔΕ) αποτελεί ερευνητική μονάδα του Τομέα Παιδαγωγικής και λειτουργεί από τον 
Σεπτέμβριο του 2004 (ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου), υπό τη διεύθυνση 
της καθηγήτριας Ζωής Παπαναούμ. Το Κέντρο έχει ως βασικούς στόχους: α) την εκπόνηση 
ερευνών που αφορούν τη διοίκηση σχολείου και την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών, β) την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε σχολεία που επιθυμούν να βελτιώ-
σουν τις διοικητικές τους πρακτικές και να ενισχύσουν την επαγγελματική μάθηση του εκπαι-
δευτικού τους προσωπικού και γ) τη συγκρότηση «τράπεζας» δεδομένων (εφαρμογές από 
άλλες χώρες, βιβλιογραφική τεκμηρίωση, στατιστικά στοιχεία), καθώς και αρχείου σχετικού 
εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού. Με τις ποικίλες δράσεις που σχεδιάζονται και την 
ενεργό ανάμειξη φοιτητών/τριών –προπτυχιακών και μεταπτυχιακών– αναμένεται να ενι-
σχυθεί μακροπρόθεσμα η σύνδεση του Τμήματός μας με την τοπική και την ευρύτερη εκπαι-
δευτική κοινότητα.  
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Το Κέντρο πλαισιώνουν μέλη ΔΕΠ του Τομέα Παιδαγωγικής, ενώ αναπτύσσονται ήδη συ-
νεργασίες με στελέχη και ειδικούς επιστήμονες της εκπαίδευσης και Πανεπιστήμια της Ελλά-
δας και του εξωτερικού. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προγραμματίζονται δράσεις, προ-
κειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τη λειτουργία του Κέντρου (Ημερίδα και δη-
μιουργία ιστοσελίδας), καθώς και συνεργασίες με συγκεκριμένα σχολεία σε πιλοτικό επίπεδο. 
 
 
1.10. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Ν. 2083/92, άρθρο 25) (LLP/ERASMUS) 

 1. Φοιτητές διακινούμενοι μεταξύ ελληνικών και ομοταγών αλλοδαπών Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο 
διαπανεπιστημιακών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, εγγράφο-
νται ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στα Α.Ε.Ι. υποδοχής. Οι ελευθέρως διακινούμενοι φοιτητές 
εγγράφονται ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, όταν γίνονται δεκτοί από το Α.Ε.Ι. υποδοχής. Οι 
φιλοξενούμενοι φοιτητές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι φοιτητές 
του ιδρύματος υποδοχής επί όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, σύμφω-
να με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας. 
 2. Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής, κατάταξης ή απόκτησης 
ακαδημαϊκού τίτλου στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, εκτός αν το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα συνερ-
γασίας, στο πλαίσιο του οποίου διακινούνται οι φιλοξενούμενοι φοιτητές, προβλέπει τη δυνα-
τότητα χορήγησης κοινού τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι. Στον ανωτέρω πε-
ριορισμό δεν περιλαμβάνεται η χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών, ενδεικτικών ή άλλων μη 
ακαδημαϊκών τίτλων, η χορήγηση των οποίων ανταποκρίνεται προς το χρόνο φοίτησης των 
φιλοξενούμενων φοιτητών/τριών και είναι σύμφωνη με τους όρους και προϋποθέσεις της 
κείμενης εσωτερικής νομοθεσίας. 
 3. Αναφορικά με τους εγγεγραμμένους φοιτητές στα ελληνικά Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη 
οι πιστωτικές μονάδες, ο χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων και η 
βαθμολογία τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, δηλαδή οι πιστωτικές μονάδες μεταφέρονται και θεω-
ρείται ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, ε-
φόσον τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας. Στην 
περίπτωση των ελευθέρως διακινούμενων φοιτητών/τριών η άδεια παρέχεται από τη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει σχετικώς. 
 4. Στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων Ευρωπα-
ϊκών χωρών με τα οποία το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής βρίσκεται σε συνεργασία. Η 
αναγνώριση και μεταφορά των πιστωτικών μονάδων γίνεται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (European Credit Transfer System/ ECTS) το οποίο έχει συ-
μπεριληφθεί, τα τελευταία χρόνια, στις επιμέρους δράσεις του προγράμματος Erasmus με 
σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών/τριών και της συνεργασίας μεταξύ των 
ανωτάτων ιδρυμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Συντονιστές ECTS  (ECTS Coordinator) του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 
είναι  ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Π. Θανασάς (για τον Τομέα Φιλοσοφίας) και η Επίκουρη Κα-
θηγήτρια κ. Α. Κεσίδου (για τον Τομέα Παιδαγωγικής). 
 
Προγράμματα διακίνησης φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 

Υπεύθυνο μέλος 
Δ.Ε.Π. 

Συνεργαζόμενα 
Πανεπιστήμια 

Διακινούμε-
νοι  

φοιτητές 

Σύνολο  
μηνών 

Επίπεδο 
σπουδών* 

Σωκράτης Δεληβο-
γιατζής 

Université Jean Moulin (Lyon 
III) 

5 30 F 

 Universitatea Bucuresti 5 25 F 
 University of Cyprus 1 5 FST 
 Université Libre de Bruxelles 1 6 ST 
Αλεξάνδρα Δεληγιώργη Universität Leipzig 2 6 FST 
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Γεώργιος Κ. Ζαρίφης University of Tampere 
Universitatea Piteşti 
Universidad de Sevilla 
Tallinn University 
Universität Duisburg Essen 
Dolnoslaska Szkola Wyzsza 

1 
3 
2 
2 
2 
1 

9 
9 

18 
6 

24 
5 

FS 
F 
F 
S 

FST 
ST 

Παναγιώτης Θανασάς Universität Klagenfurt 2 8 F 
 Westfalische Wilhelms-

Universität Münster 
2 10 FST 

Μιχάλης Κελπανίδης Universität Tübingen 2 12 FS 
Αναστασία Κεσίδου  Universität Regensburg 1 6 FS 
Κωνσταντίνος Μπίκος  Paedagogische Hochschule 

Freiburg 
2 12 F 

Κυριάκος Μπονίδης  Technische Univesität Berlin 3 12 S 
Ζωή Παπαναούμ  Noordelijke Hogeschool Leeu-

warden 
3 12 F 

Θεόδωρος Πενολίδης Universität Hildesheim 3 18 FST 
Δήμητρα Σφενδόνη-
Μέντζου 

Università degli studi di Padova 1 6 FS 

 Universität Kassel 2 12 ST 
 

*F= προπτυχιακό, S= μεταπτυχιακό, Τ= διδακτορικό 
 
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις συνεργασίες 
που υπάρχουν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus και να έχουν πρόσβαση στα απαραί-
τητα έντυπα για την εφαρμογή του προγράμματος στην ιστοσελίδα  του Τμήματος Ευρωπαϊ-
κών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων http://www.eurep.auth.gr/index.php. 
 
Σημειώνεται ότι στα προγράμματα διακίνησης που αφορούν τη Φιλοσοφία δίνεται προτεραι-
ότητα σε φοιτητές/τριες που ακολουθούν την κατεύθυνση της Φιλοσοφίας, ενώ αντίστοιχα 
στις επιστημονικές συμφωνίες που αφορούν την Παιδαγωγική, προτεραιότητα δίνεται σε 
φοιτητές/τριες που ακολουθούν την κατεύθυνση της Παιδαγωγικής. 
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS, από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 προσφέρεται 
ένα μάθημα στην αγγλική γλώσσα αποκλειστικά για εισερχόμενους φοιτητές από πανεπι-
στήμια με τα οποία έχει σχετικές συμφωνίες το ΑΠΘ. Ο τίτλος του μαθήματος είναι “Adult ed-
ucators in Europe: issues of collective identity construction and professional development”.  
 
 
1.11 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 
Όλοι οι φοιτητές του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη συνδρομή, για συγκεκριμένο 
κάθε φορά λόγο, ειδικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου προκειμένου να τους συνδράμουν 
σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή ακόμη και να γί-
νουν οι ίδιοι εθελοντές προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε συναδέλφους / συμφοιτητές τους 
που τις έχουν ανάγκη. 
 
Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, έχει ως στόχο να δημιουργήσει συνθήκες που 
θα καταστήσουν το Πανεπιστήμιο χώρο προσβάσιμο σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των ΑμεΑ, όπου η δυσκολία προσβασι-
μότητας στον χώρο καθιστά δύσκολη και την προσβασιμότητα στη γνώση.  
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 Για τον λόγο αυτό φοιτητές με προβλήματα όρασης εκπαιδεύονται από ειδικευμένα μέλη 
ΔΕΠ στη χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων σε ορισμένες βιβλιοθήκες του ΑΠΘ όπου υπάρ-
χουν εκτυπωτές Braille. Το ΑΠΘ επίσης φροντίζει –στο μέτρο του δυνατού– και για τη διευκό-
λυνση χορήγησης σε αυτούς συγγραμμάτων με φωνητική απόδοση. 
 Παρέχει λεωφορείο ΑμεΑ, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φοιτητών με ανα-
πηρίες, ώστε να διευκολύνεται η μετακίνησή τους κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς 
και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και το Πρόγραμ-
μα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ΑΠΘ, το οποίο διαθέτει ομάδα εθελοντών, που ως επί το πλεί-
στον είναι φοιτητές. email: selfhelp@auth.gr 
 Επίσης, η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας έχει εδώ και χρόνια καθιερώσει στο 
ΑΠΘ το θεσμό της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και την ως εκ τούτου δημιουργία Τράπεζας Αί-
ματος στο ΑΧΕΠΑ, ενώ από το Μάιο του 2007 ιδρύθηκε και Τράπεζα Αίματος στο ΤΕΦΑΑ Σερ-
ρών σε συνεργασία με την ΕΚΠΥ και το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Η εθελοντική αιμοδοσία 
πραγματοποιείται δυο φορές τον χρόνο, κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Απριλί-
ου, στον χώρο της Αίθουσας Τελετών του ΑΠΘ με απώτερο στόχο –εφικτό και άμεσο– οι ανά-
γκες σε αίμα να καλύπτονται αποκλειστικά από την Εθελοντική Αιμοδοσία, η οποία σήμερα 
καλύπτει γύρω στο 40% των συνολικών αναγκών. Συμμετοχή στην αιμοδοσία, η οποία είναι 
μια ασφαλής διαδικασία χωρίς επιπλοκές, μπορούν να έχουν όλοι και όλες πάνω από 18 ετών 
που δεν έχουν ειδικά προβλήματα υγείας. 

Email: socialcom@ad.auth.gr, fititikiline@ad.auth.gr 
Website: http://spc.web.auth.gr 
Τηλ/ Fax: 2310 995386, 2310 995360 

 
Παρατηρητήριο της Ακαδημαϊκής Πορείας Φοιτητών  
που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες του ΑΠΘ 

Το Παρατηρητήριο της Ακαδημαϊκής Πορείας των Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοι-
νωνικές Ομάδες έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους:  
- οι φοιτητές με αναπηρία, 
- οι αλλοδαποί φοιτητές, 
- οι μειονοτικοί και οι ομογενείς ή παλιννοστούντες φοιτητές, 
- αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φοιτητών, που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους 
παρουσιάζουν κάποιο ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών τους πρόβλημα. 
 Οι ως άνω φοιτητές μπορούν να ενημερώνουν απευθείας την Επιτροπή του Παρατηρητη-
ρίου –όπως επίσης να ενημερώνουν και τους Συμβούλους Σπουδών του Τμήματός τους– για 
τυχόν σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την πορεία των σπουδών τους και τα οποία 
προκύπτουν είτε λόγω της ιδιότητάς τους ως φοιτητών ΑμεΑ είτε ως αλλοδαπών φοιτητών ή 
ακόμα ως μειονοτικών φοιτητών (π.χ. προβλήματα με την ελληνική γλώσσα, ανάγκη για πα-
ροχή εξειδικευμένης ορολογίας) είτε λόγω έκτακτων προβλημάτων υγείας τους. 
 Email: stud-observ@ad.auth.gr 
 Website: http://acobservatory.web.auth.gr 

Τηλ/Fax: 2310 995360 
 
Επιτροπή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης 

Η Επιτροπή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης έχει ως στόχο την καλύτερη ορ-
γάνωση και λειτουργία των δομών που προσφέρουν ψυχολογική βοήθεια και συμβουλευτική 
στήριξη στους φοιτητές του ΑΠΘ μέσω του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υπο-
στήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο.  
 Οι υπηρεσίες του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ παρέχονται όχι μόνο στους φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ, 
αλλά και στο προσωπικό του Πανεπιστήμιου. Συνεργάζεται στενά με άλλες Επιτροπές συνα-
φούς αντικειμένου και διοργανώνει Ημερίδες για διάλογο με τους φοιτητές/φοιτήτριες, όπως 
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και με το διοικητικό και λοιπό προσωπικό της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στους άμεσους 
στόχους του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. είναι η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας Ανοιχτής τηλεφωνικής 
γραμμής στο Πανεπιστήμιο, με σκοπό την άμεση βοήθεια σε άτομα που βρίσκονται σε κρίση 
και σε άτομα με προσωπικές δυσκολίες, που σε πρώτη φάση αισθάνονται μεγαλύτερη ασφά-
λεια να μιλήσουν για τα προβλήματα τους όταν υπάρχει ανωνυμία και απουσιάζει η οπτική 
επαφή. 
 Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. βρίσκεται στο ισόγειο της Κάτω Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, στον 
χώρο της Υγιειονομικής Υπηρεσίας, στα γραφεία 5 & 8. 

Email: vpapadot@ad.auth.gr 
Τηλ.: 2310 992643 & 2310 992621 
Fax: 2310 992606 & 2310 992621 

 
 
Επιτροπή Εθελοντισμού 

Η Επιτροπή Εθελοντισμού ως κύριο στόχο της έχει την προώθηση στα μέλη της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας της ιδέας του εθελοντισμού και την καλλιέργειά της ως σύγχρονου αιτήμα-
τος. Με βάση τον σκοπό αυτό η Επιτροπή Εθελοντισμού, έχοντας και ως κίνητρό της τη βελ-
τίωση της καθημερινότητας όλων όσοι βρίσκονται στο ΑΠΘ –φοιτητές, καθηγητές και εργα-
ζόμενοι– με μικρές αλλά ουσιαστικές ενέργειες σε τομείς όπως είναι τα φοιτητικά θέματα, το 
περιβάλλον και η κοινωνική προσφορά, ενθαρρύνει όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας να πάρουν πρωτοβουλίες, καταθέτοντας ιδέες και προτάσεις ξεκινώντας από τα απλά, 
μικρά και υλοποιήσιμα. 
 Για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται Δίκτυα Εθελοντισμού ανά Τμή-
μα /Σχολή καταρχάς από ένα μέλος ΔΕΠ και έναν φοιτητή, προκειμένου μέσω ενημερωτικών 
εκδηλώσεων, να δημιουργηθεί σώμα εθελοντών στο κάθε Τμήμα / Σχολή του ΑΠΘ. 

Email: vrect-ac-secretary@auth.gr 
Τηλ: 2310 996713, 2310 996708 
Fax: 2310 996729 

 
 
1.12. ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών/τριών με ειδικές ανά-
γκες στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν κατά το δυνατόν οι 
συνθήκες που θα επιτρέπουν στους/στις φοιτητές/τριες να παρακολουθούν τα μαθήματα και 
να αξιολογούνται με τρόπο που δεν έρχεται σε σύγκρουση με την αναπηρία τους. 

Σύμφωνα με Απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου αριθμ. 2760/25.2.2004, για την ε-
ξέταση και την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες είναι σκόπιμο να τηρού-
νται τα εξής: 
 Γνωριμία των μελών ΔΕΠ με τους φοιτητές/τριες με ειδικές ανάγκες και συζήτηση μαζί 

τους για τις δυσκολίες που συναντούν κατά τη φοίτηση. 
 Έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες για την ύλη και τις απαιτήσεις 

του μαθήματος.  
 Παροχή βοήθειας κατά την προετοιμασία του/της φοιτητή/τριας μέσω φροντιστηριακών 

μαθημάτων. 
 Επιλογή του κατάλληλου τρόπου εξέτασης ανάλογα με την αναπηρία του/της φοιτη-

τή/τριας (για παράδειγμα, προφορική εξέταση για τους τυφλούς, κινητικά ανάπηρους, 
δυσλεξικούς, γραπτή για τους κωφούς).  

 Παρουσία διερμηνέα νοηματικής γλώσσας για τις περιπτώσεις που εάν δεν είναι δυνατή η 
γραπτή εξέταση των κωφών φοιτητών/τριών.  

 Παροχή χρόνου προετοιμασίας (10΄–15΄) πριν από την εξέταση, ώστε να μπορέσει ο φοιτη-
τής να εξοικειωθεί με τα θέματα και να αντισταθμιστεί η χαμηλή ταχύτητα γραφής. 
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 Μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου κατά την προφορική ή γραπτή εξέταση, εφόσον αυτή απαι-
τείται. 

 Μεγαλύτερη διάρκεια εξεταστικής περιόδου, εφόσον αυτή απαιτείται. 
 Χρήση Η/Υ κατά την εξέταση εάν αυτό είναι δυνατό. 
 Εξετάσεις με τη μέθοδο πολλαπλής επιλογής όπου είναι δυνατό. 
 Ενδιάμεσες εξετάσεις προόδου αντί μίας τελικής αξιολόγησης. 
 Χρήση άλλων εναλλακτικών τρόπων εξέτασης, για παράδειγμα, γραπτές εργασίες, συμμε-

τοχή σε ερευνητικές εργασίες. 
Στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετο-
χή των φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες στα μαθήματα, παρέχονται, με βάση σχετική από-
φαση της γενικής συνέλευσης του Τμήματος, οι ακόλουθες διευκολύνσεις: 
 
Ενημέρωση των φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες: 

Ο σύμβουλος σπουδών ενημερώνει τους/τις φοιτητές/τριες με ειδικές ανάγκες για θέματα 
σπουδών, για τις παροχές ακαδημαϊκής στήριξης και εισηγείται στο Τμήμα για τροποποιήσεις 
που χρειάζονται κατά τη διδασκαλία και στον τρόπο αξιολόγησης. Επίσης, οι φοιτητές/τριες 
με ειδικές ανάγκες ενημερώνονται από τη γραμματεία ή το σύμβουλο σπουδών για τυχόν αλ-
λαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων. 

 
Εκπαιδευτικές – διδακτικές διευκολύνσεις: 
 έγκαιρη διανομή διδακτικών σημειώσεων 
 διανομή διαγράμματος με τα κύρια σημεία του μαθήματος 
 μαγνητοφώνηση των παραδόσεων κατόπιν σύμφωνης γνώμης του διδάσκοντα 
 αύξηση του ορίου απουσιών στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο.  
 
Σύμβουλος σπουδών του Τμήματος για τους φοιτητές/τριες με ειδικές ανάγκες είναι η κ. Μά-
ρω Δόικου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής. 
Υπεύθυνη στη Γραμματεία του Τμήματος για την εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών με ειδι-
κές ανάγκες είναι η κ. Βασιλική Σαχανίδου. 
 
 
1.13. ΔΙΑΦΟΡΑ 

Η ιστοσελίδα του Τμήματος είναι: http://www.edlit.auth.gr  
Η ιστοσελίδα του Forum του Τμήματος είναι: http://sofos.edlit.auth.gr  
 
Μέλη Δ.Ε.Π. σε εκπαιδευτική άδεια 

Χειμερινό εξάμηνο Εαρινό εξάμηνο 
 Κυριάκος Μπονίδης 
 Θεόδωρος Πενολίδης 
 
 
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο  
 Χειμερινό εξάμηνο 
Μαθήματα:     1.10.12 – 11.1.13 
Κενό:       14.1.13 – 18.1.13 
Εξεταστική περίοδος: 21.1.13 – 8.2.13 
 Εαρινό εξάμηνο 
Μαθήματα:     11.2.13 – 24.5.13 
Κενό:       27.5.13 –31.5.13 
Εξεταστική περίοδος:    3.6.13–21.6.13 

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: θα ανακοινωθεί 

http://www.edlit.auth.gr/
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Αργίες 
 26 Οκτωβρίου 
 28 Οκτωβρίου  
 17 Νοεμβρίου 
 Από 24 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου 
 30 Ιανουαρίου  
 Από την Πέμπτη της Τυροφάγου έως και την επομένη της Καθαράς Δευτέρας 
 25 Μαρτίου  
 Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά 
 1 Μαΐου  
 Του Αγίου Πνεύματος 
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Διάρκεια σπουδών 

Η ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια σπουδών καθορίζονται από τα άρθρα 33 και 80 (παρ. 9) του 
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011, τ. Α΄). Ο φοιτητής εγγράφεται στο Τμήμα στην αρχή κάθε ε-
ξαμήνου και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει.  
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο φοιτητής δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτο-
δικαίως από το Τμήμα (άρθρο 33, §2). 
 Η «περίοδος κανονικής φοίτησης» είναι δώδεκα (12) εξάμηνα. Μετά το πέρας της περιό-
δου αυτής οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους ό-
ρους συνέχισης της φοίτησης που θα καθοριστούν από τον προβλεπόμενο Οργανισμό του 
ΑΠΘ. 
 Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται 
να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια φοίτησης τα δεκαέξι (16) 
εξάμηνα. 
 Για τους φοιτητές παλαιότερων ετών, ο νόμος (άρθρο 80, §9) προβλέπει τα ακόλουθα, ε-
κτός αν οριστεί διαφορετικά στον Οργανισμό του ΑΠΘ: 

(α) Όσοι φοιτητές συμπλήρωσαν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση 
διάρκειας δεκαοχτώ (18) ή περισσότερων εξαμήνων (έτη εισαγωγής: 2003-4 και προγενέστε-
ρα), χάνουν αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα την 1/9/2014. 

(β) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοί-
τηση διάρκειας δώδεκα (12) έως δεκαεπτά (17) εξαμήνων (έτη εισαγωγής: 2004-5, 2005-6, 
2006-7), χάνουν αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα την 1/9/2015. 

(γ) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτη-
ση διάρκειας μικρότερης από δώδεκα (12) εξαμήνων (έτη εισαγωγής: 2007-8 έως και 2011-2), 
χάνουν αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας δεκαέξι 
(16) εξαμήνων. 

 
 Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 ακολουθούν 
το παλιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ): για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 225 
πιστωτικών μονάδων (ECTS). Όσοι φοιτητές/τριες επέλεξαν κάποιο μάθημα κορμού βάσει 
του παλιού Προγράμματος Σπουδών, χωρίς να το έχουν κατοχυρώσει, μπορούν να πάρουν 
αντί αυτού ως αντικατάσταση κάποιο μάθημα ειδίκευσης από το νέο πρόγραμμα σπουδών. 
 Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και εξής ακολουθούν το 
νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 244 ECTS 
στην Κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή 242 ECTS στην Κατεύθυνση Παιδαγωγικής, που αντιστοιχούν 
σε 55 μαθήματα. Σύμφωνα με το ΝΠΣ, όλοι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολου-
θήσουν δέκα κοινά μαθήματα (5 από τα μαθήματα κορμού Φιλοσοφίας και 5 από τα μαθήμα-
τα κορμού Παιδαγωγικής). Τα μαθήματα αυτά είναι τα εξής: 

Φ 101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 
Φ 1031 Γνωσιολογία 
Φ 106 Πολιτική Φιλοσοφία 
Φ 111 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

                                                           
1. Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν από το 2003-04 έως και το 2006-2007 και έχουν επιλέξει Κατεύθυνση Παιδα-
γωγικής αντί του Φ 103 έχουν ως υποχρεωτικό το μάθημα με τον κωδικό Φ 104. 
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Φ 112 Νεότερη Φιλοσοφία 
100 ΕΙΣΠ Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 
400 ΣΧΠ Ι Σχολική Παιδαγωγική Ι 
400 ΣΧΠ ΙΙ Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ 
500 ΙΕΑ Ι Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 
600 Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας 

 Συστήνεται στους φοιτητές/τριες να επιλέγουν τα δέκα αυτά μαθήματα στην αρχή των 
σπουδών τους, προκειμένου να αποκτούν εγκαίρως μία κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα των 
γνωστικών αντικειμένων των δύο Επιστημών που θεραπεύει το Τμήμα.  
 Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν την Κατεύθυνση σπουδών που επιθυμούν (Φιλοσοφίας ή 
Παιδαγωγικής), με δήλωση που καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή του 5ου 
εξαμήνου. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξουν Κατεύθυνση από το 3ο εξάμηνο. 
 Σημείωση: Οι φοιτητές/τριες που μετεγγράφονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπι-
στημίου Πατρών ακολουθούν υποχρεωτικά την Κατεύθυνση Φιλοσοφίας. 
 

Δήλωση μαθημάτων 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμή-
ματος, οι φοιτητές/τριες εγγράφονται και υποβάλλουν στην ηλεκτρονική Γραμματεία του 
Τμήματος: http://web.itc.auth.gr (ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών/τριών) δήλωση των μα-
θημάτων που προτίθενται να παρακολουθήσουν στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Η προθεσμία 
αυτή είναι αποκλειστική. Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν υπάρχει δυνατότητα υποβο-
λής δήλωσης μαθημάτων. Για τους/τις φοιτητές/τριες που δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ 
τους/τις δίνεται η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στη νησίδα υπολογιστών του Τμήματος 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (ο χρόνος ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος).  
 Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται με βάση τον κωδικό τους αριθμό. Οι φοιτητές/τριες δεν 
μπορούν να επιλέξουν για δεύτερη φορά μάθημα με τον ίδιο κωδικό αριθμό, έστω και αν υ-
πάρχει κάποια αλλαγή στον τίτλο του μαθήματος. Δεν μπορούν, επίσης, να δηλώσουν μά-
θημα με τον ίδιο τίτλο αλλά με διαφορετικό κωδικό, αν το έχουν ήδη παρακολουθήσει ε-
πιτυχώς με κωδικό είτε του παλιού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) είτε του νέου Προγράμ-
ματος (ΝΠΣ). 

Επισημαίνεται ότι με την επιλογή κωδικού μαθήματος είναι υποχρεωτική και η επιλογή 
συγγράμματος (η οποία γίνεται μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχεί-
ρισης συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», http://eudoxus.gr), γιατί διαφορετικά δεν θα συμπε-
ριλαμβάνεται το επώνυμο στους καταλόγους των φοιτητών/τριών που δικαιούνται συγγράμ-
ματα. Επομένως, όσοι φοιτητές/τριες δεν επιλέξουν συγγράμματα μέσα στην προθεσμία των 
δηλώσεων, δεν θα τα δικαιούνται. 
 Προσοχή: Το σύνολο των εξαμηνιαίων μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτη-
τές/τριες είναι οκτώ (8), ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των πιστωτικών μονάδων  
ECTS. Οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου και άνω μπορούν να δηλώσουν έως και δέκα (10) μαθή-
ματα. 
 Στο ίδιο εξάμηνο μπορούν να δηλωθούν έως και δύο (2) Διδακτικές Μεθοδολογίες. 
 Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται, αφού τα δηλώσουν, να εξετάζονται σε δύο επιπλέον επιλε-
γόμενα μαθήματα, ο βαθμός των οποίων θα αντικαταστήσει χαμηλότερους βαθμούς άλλων 
επιλεγόμενων μαθημάτων. 
 
Εξετάσεις 

Για κάθε μάθημα, είτε διδάσκεται σε ένα εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους (χειμερινό ή εαρι-
νό) είτε διδάσκεται και στα δύο εξάμηνα (από τον ίδιο ή διαφορετικό καθηγητή), υπάρχουν 
δύο (2) εξεταστικές περίοδοι. Η πρώτη περίοδος ορίζεται αμέσως μετά τη λήξη του συγκε-
κριμένου εξαμήνου, χειμερινού ή εαρινού. Η δεύτερη ορίζεται τον Σεπτέμβριο. 

http://web.itc.auth.gr/
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 Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να το 
επαναλάβουν σε επόμενο εξάμηνο, αφού προηγουμένως το δηλώσουν (άρ.1, παρ.5 του Ν. 2188/94). 
 
«Προαπαιτούμενα» μαθήματα: Για τους/τις φοιτητές/τριες του ΝΠΣ, τα μαθήματα Πληροφο-
ρική Ι και 600 Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας είναι «προαπαιτούμενα» για την παρα-
κολούθηση του μαθήματος Πληροφορική ΙΙ, με την έννοια ότι οι φοιτητές/τριες έχουν παρακο-
λουθήσει τα μαθήματα αυτά και έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις τους. Επίσης, τα μαθήματα 
των Αρχαίων Ελληνικών ή Λατινικών, των Νέων Ελληνικών, της Γλωσσολογίας, της Ιστορίας, 
της Σχολικής Παιδαγωγικής Ι και Σχολικής Παιδαγωγικής ΙΙ είναι «προαπαιτούμενα», με την ίδια 
έννοια, για την παρακολούθηση των Διδακτικών Μεθοδολογιών. 
 
Πτυχιακή εργασία: Οι φοιτητές/τριες του ΝΠΣ μπορούν να εκπονήσουν προαιρετικά στο Η΄ 
εξάμηνο σπουδών πτυχιακή εργασία. Ο αριθμός των φοιτητών/τριών που μπορούν να κά-
νουν χρήση αυτής της δυνατότητας είναι περιορισμένος. Οι φοιτητές/τριες που εκπονούν 
πτυχιακή εργασία, εφόσον αυτή θεωρηθεί επαρκής, πιστώνονται με τις ακόλουθες μονάδες: 
α) αν ακολουθούν την Κατεύθυνση Φιλοσοφίας, 10 ECTS από τα μαθήματα κατεύθυνσης, ή β) 
αν ακολουθούν την Κατεύθυνση Παιδαγωγικής. 8 ECTS από τα μαθήματα ελεύθερης επιλο-
γής. 
 
2.2. ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Για όσους/ες φοιτητές/τριες εισήχθησαν έως και το ακαδ. έτος 2002-03, εφαρμόζεται το πα-
λιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ), σύμφωνα με το οποίο, όπως αναφέρθηκε, για τη λήψη πτυ-
χίου απαιτείται η συμπλήρωση 225 ECTS. Η συνοπτική δομή του ΠΠΣ έχει ως εξής (για λεπτο-
μέρειες, βλ. τους παλιότερους Οδηγούς Σπουδών): 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μαθήματα  (ECTS) 

I. Μαθήματα κορμού Φιλοσοφίας 11 (44)1 

II. Μαθήματα κορμού Παιδαγωγικής 11 (44)2 

ΙΙΙ. Μαθήματα κατεύθυνσης (Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής) 8 (40) 

IV. Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης 10 (43) 

V. Ψυχολογία 1 (4) 

VI. Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας 3 (15) 

VII. Φιλοσοφικά Κείμενα 3 ή 4 (15) 

VIII. Ξένη γλώσσα 4 (12) 

IX. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής 2 (8) 

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ 5533  ήή  5544  ((222255)) 

 
Σημειώνεται ότι στο ΝΠΣ δεν υφίσταται η διάκριση του ΠΠΣ σε Συστηματική Φιλοσοφία και 
Ιστορία της Φιλοσοφίας. Οι φοιτητές/τριες του ΠΠΣ με κατεύθυνση τη Φιλοσοφία επιλέγουν 
ελεύθερα τα 8 μαθήματα της κατεύθυνσής τους από την κατηγορία Φ 197-799 (μαθήματα κα-
τεύθυνσης ή σεμινάρια), χωρίς περαιτέρω διακρίσεις ή περιορισμούς. 
 Επίσης, είναι αυτονόητο ότι οι φοιτητές/τριες του ΠΠΣ δεν μπορούν να δηλώσουν μάθημα 
με νέο κωδικό, αν το έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς με παλιό κωδικό. 
 
 
2.3. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

                                                           
1. Τα μαθήματα του ΠΠΣ ΙΦ 301 και ΙΦ 303 φέρουν πλέον τους κωδικούς Φ 111 και Φ 112 αντίστοιχα. Όσοι φοιτη-
τές/τριες δεν έχουν κατοχυρώσει το ΙΦ 302, μπορούν αντί αυτού να επιλέξουν ένα οποιοδήποτε μάθημα ή σεμινά-
ριο κατεύθυνσης Φιλοσοφίας (Φ 197-799). 
2. Όσοι φοιτητές/τριες δεν έχουν κατοχυρώσει το ΦΨΑ Ι Φιλοσοφικές προϋποθέσεις της Αγωγής μπορούν αντί αυτού 
να επιλέξουν ένα οποιοδήποτε μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Παιδαγωγικής. 
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Η συνοπτική δομή του ΝΠΣ με κατεύθυνση τη Φιλοσοφία, το οποίο ισχύει για όσους φοιτη-
τές/τριες εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και εξής, είναι η ακόλουθη: 
 

Κατηγορίες μαθημάτων Μαθήματα (ECTS) 

Ι. Φιλοσοφία – κορμός 11 (50) 

ΙΙ. Φιλοσοφικά κείμενα 3 (15) 

ΙΙΙ. Φιλοσοφία – κατεύθυνση 9 (45) 

IV. Φιλοσοφία – σεμινάρια 2 (10) 

V. Μαθήματα Παιδαγωγικής 5 (22) 

VI. Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης 14 (61) 

VII. Διδακτική μεθοδολογία 3 (15) 

VIII. Ξένη Γλώσσα 4 (12) 

IX. Πληροφορική 2 (6) 

X. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής 2 (8) 

ΣΥΝΟΛΟ 55 (244) 

 
Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί ως και το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και έχουν περάσει τα μα-

θήματα Φ105, Φ108, Φ110, Φ115, Φ116 (που προσφέρονταν ως μαθήματα κορμού και στο εξής 
καταργούνται) ή/και τα μαθήματα Φ 197-199 (που προσφέρονταν ως υποχρεωτικά κατεύθυν-
σης), αυτά τα μαθήματα τούς πιστώνονται αυτομάτως στην κατηγορία «Μαθήματα Κατεύθυν-
σης». 
 Μοναδική μεταβατική ρύθμιση: Φοιτητές που εισήχθησαν έως και το 2008-09 έχουν τη 
δυνατότητα (χωρίς να υποχρεούνται) να αντικαταστήσουν τα Φ113, Φ114 και τα δύο Σεμινά-
ρια με ίσο αριθμό μαθημάτων Κατεύθυνσης. 
 Οι παλιότερες ρυθμίσεις, που περιλήφθηκαν σε παλιότερους Οδηγούς Σπουδών ή αναρ-
τήθηκαν κατά καιρούς στους πίνακες ανακοινώσεων ή/και στο Forum του Τμήματος, δεν ι-
σχύουν πλέον. 

 Αναλυτικά: 

Ι. Μαθήματα Φιλοσοφίας – Κορμού (11 μαθήματα, 50 ECTS) 
 Στόχος των μαθημάτων αυτών είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην προβληματική 
των διαφόρων κλάδων της Φιλοσοφίας και η επισκόπηση των κυριότερων περιόδων της Ι-
στορίας της φιλοσοφίας. Συστήνεται στους/στις φοιτητές/τριες να τα επιλέγουν στην αρχή 
των σπουδών τους. 

Φ 101    Εισαγωγή στη Φιλοσοφία  [4 ECTS] 
Φ 102    Οντολογία – Μεταφυσική  [5 ECTS] 
Φ 103    Γνωσιολογία  [4 ECTS] 
Φ 104    Φιλοσοφία των Επιστημών  [5 ECTS] 

Φ 106    Πολιτική Φιλοσοφία  [4 ECTS] 
Φ 107    Αισθητική και Φιλοσοφία της Τέχνης  [5 ECTS] 
Φ 109    Ηθική Φιλοσοφία  [5 ECTS] 
Φ 111    Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία  [4 ECTS] 

Φ 112    Νεότερη Φιλοσοφία  [4 ECTS] 
Φ 113    Φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας & των μέσων χρόνων  [5 ECTS] 
Φ 114    Σύγχρονη Φιλοσοφία  [5 ECTS] 

 
ΙΙ. Φιλοσοφικά κείμενα (3 μαθήματα x 5 ECTS = 15 ECTS – κωδικοί  ΦΚ 200-399) 
 Στόχος αυτών των μαθημάτων είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με κλασικά κείμε-
να της Φιλοσοφικής Γραμματείας, τόσο της αρχαίας ελληνικής όσο και της νεότερης και σύγ-
χρονης. 
 



27  

ΙΙΙ. Μαθήματα Φιλοσοφίας – Κατεύθυνσης (9 μαθήματα x 5 ECTS = 45 ECTS –  κωδικοί  Φ 
197-599) 
 Τα μαθήματα αυτά παρέχουν στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να ασχοληθούν 
λεπτομερώς με συγκεκριμένες μορφές, περιόδους και προβλήματα της φιλοσοφικής σκέψης. 
Κάθε ακαδημαϊκό έτος παρέχεται από τον Τομέα ευρύτατη και ανανεούμενη ποικιλία τέτοιων 
μαθημάτων. 
 Σημείωση: Φοιτητές/τριες που επιλέγουν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία πιστώνονται 
με 10 ECTS και απαλλάσσονται από την παρακολούθηση 2 μαθημάτων κατεύθυνσης. 
 
ΙV. Φιλοσοφικά σεμινάρια (2 μαθήματα x 5 ECTS = 10 ECTS – κωδικοί  Φ 600-699) 
 Στα μαθήματα αυτά παρέχεται η δυνατότητα εμβάθυνσης σε επιμέρους φιλοσοφικά θέ-
ματα ή κείμενα και ερευνητικής προσέγγισής τους. Ο ανώτατος αριθμός φοιτητών ανά σεμι-
νάριο ανέρχεται σε τριάντα (30) και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές αξιο-
λογούνται βάσει γραπτής εργασίας που εκπονούν. 
 
V. Μαθήματα Παιδαγωγικής (5 μαθήματα, 22 ECTS) 
 Πέντε από τα μαθήματα Κορμού Παιδαγωγικής είναι υποχρεωτικά για όλους τους/τις φοι-
τητές/τριες του Τμήματος. Συστήνεται στους/στις φοιτητές/τριες η παρακολούθηση αυτών 
των μαθημάτων στην αρχή των σπουδών τους. Τα μαθήματα αυτά είναι τα εξής: 
  100 ΕΙΣΠ Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  [5 ECTS] 
  400 ΣΧΠ Ι  Σχολική Παιδαγωγική Ι  [4 ECTS] 
  400 ΣΧΠ ΙΙ  Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ  [4 ECTS] 
  500 ΙΕΑ Ι  Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης  [4 ECTS] 
  600  Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας  [5 ECTS] 
 
VΙ. Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (14 μαθήματα, 61 ECTS) 
 Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται ως εξής: 
α. Πέντε μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας [x 5 ECTS = 25 ECTS]. 
β. Πέντε μαθήματα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας [x 4 ECTS = 20 ECTS]1. 
γ. Τρία μαθήματα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αρχαία Ιστορία, Βυζαντινή Ιστο-

ρία, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Αρχαιολογία ή Ιστορία Τέχνης) [x 4 ECTS = 12 ECTS]. Οι ε-
λάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 

δ. Ένα μάθημα Γλωσσολογίας: ΓΛΩ 301. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία [4 ECTS]. 

VIΙ. Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας (3 μαθήματα x 5 ECTS = 15 ECTS) 
 Τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας είναι τα εξής: 
701  Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας  
  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 
702  Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας  
  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 
703  Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών  
  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 
 
 
VIII. Ξένη Γλώσσα (4 μαθήματα x 3 ECTS = 12 ECTS) 
 Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν κάποια από τις ξένες γλώσσες που διδάσκεται στο Α.Π.Θ. 
 
IX. Πληροφορική (2 μαθήματαx 3 ECTS = 6 ECTS) 
 Μαθήματα Πληροφορικής Ι και ΙΙ. 
 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 τον συντονισμό των μαθημάτων Πληροφορικής έχει 

                                                           
1. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν από τις παρακάτω κατηγορίες μαθημάτων: τρία (3) μαθήματα με κωδικό 
από 100 έως 199, ένα (1) μάθημα με κωδικό από 200 έως 299 και ένα (1) μάθημα με κωδικό από 300 έως 399. 
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o Αναπλ. Καθηγητής του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Νικόλαος Φαχαντίδης (με ανάθε-
ση), επικουρούμενος στις ασκήσεις από τον κ. Θεοδόσιο Σαπουνίδη (Ε.Τ.Ε.Π.) και την κ. Μελί-
να Καραμανλίδου. 
 
X. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2 μαθήματα x 4 ECTS = 8 ECTS) 
Τα μαθήματα αυτά μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Α.Π.Θ., συμπερι-
λαμβανομένου και του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS 
του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 
 
 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών – Κατεύθυνση Φιλοσοφίας 

ΜΑΘΗΜΑ 1ο 
εξ. 

2ο 
εξ. 

3ο 
εξ. 

4ο 
εξ. 

5ο 
εξ. 

6ο 
εξ. 

7ο 
εξ. 

8ο 
εξ. 

Σύνολο 

Φιλοσοφία – κορμός 2 (8) 3 (12) 3 (15) 3 (15) - - - - 11 

Φιλοσοφία – κατεύθυνση - - - 1 (5) 2 (10) 2 (10) 2 (10) 2 (10) 9 

Φιλοσοφικά κείμενα - - - 1 (5) 1 (5) - 1 (5) - 3 

Φιλοσοφικά σεμινάρια - - - - - - 1 (5) 1 (5) 2 

Παιδαγωγική – κορμός 2 (9) 2 (8) 1* (5) - - - - - 5 

Διδακτικές μεθοδολογίες - - - - - 1 (5) 1 (5) 1 (5) 3 

Κλασική φιλολογία 1 (5) 1 (5) 1 (5) - 1 (5) 1 (5) - - 5 

Μεσαιωνική & Νεοελληνική 
φιλολογία 

1 (4) 1 (4) - - 1 (4) 1 (4) - 1 (4) 5 

Ιστορία/Αρχαιολογία-τέχνη      - - 1 (4) - 1 (4) 1 (4) - - 3 

Γλωσσολογία - - - - 1 (4) - - - 1 

Πληροφορική 1 (3) - - 1 (3) - - - - 2 

Ξένη γλώσσα 1 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (3) - - - - 4 

Ελεύθερες επιλογές                   - - - - - - 1 (4) 1 (4) 2 

Σύνολο μαθημάτων 8 8 7 7 7 6 6 6 55 

Σύνολο μονάδων (ECTS) 32 32 32 31 32 28 29 28 244 

 

Σε παρένθεση οι πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Ένα από τα μαθήματα Παιδαγωγικής κατά το Γ΄ εξάμηνο σπουδών είναι το μάθημα «Μεθοδολογία Παιδαγωγικής 
Έρευνας» με κωδικό 600. 
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2.4. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
 

Η συνοπτική δομή του ΝΠΣ με κατεύθυνση την Παιδαγωγική, το οποίο ισχύει για όσους 
φοιτητές/τριες εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και εξής, είναι η ακόλουθη: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ECTS (μαθήματα) 

Ι. Μαθήματα κορμού Παιδαγωγικής 47 (10) 

ΙΙ. Μαθήματα Φιλοσοφίας 20 (5) 

ΙΙΙ. Μαθήματα Παιδαγωγικής – κατεύθυνση 50 (10) 

IV. Φιλοσοφικά κείμενα 15 (3) 

V. Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης  65 (15) 

VI. Μάθημα Ψυχολογίας 4 (1) 

VII. Διδακτική μεθοδολογία 15 (3) 

VIII. Ξένη Γλώσσα 12 (4) 

IX. Πληροφορική 6 (2) 

X. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής 8 (2) 

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  224422  ((5555))  

 
Αναλυτικά: 
 
Ι. Μαθήματα κορμού Παιδαγωγικής (10 μαθήματα, 47 ECTS) 
 Έχουν ως στόχο να εισαγάγουν τους/τις φοιτητές/τριες στην προβληματική των επιμέρους 
κλάδων της Παιδαγωγικής: 

ΕΙΣΠ 100 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  [5 ECTS] 
200 Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής  [5 ECTS] 

ΨΑ Ι Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής Ι  [5 ECTS] 
ΨΑ ΙΙ Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής ΙΙ  [5 ECTS] 

300 Κοινωνιολογική Θεμελίωση της Αγωγής 
ΚΘΑ Ι Θέματα Κοινωνικοποίησης και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  [5 ECTS] 
ΚΘΑ ΙΙ Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης  [5 ECTS] 

400 Σχολική Παιδαγωγική  
ΣΧΠ Ι Σχολική Παιδαγωγική Ι  [4 ECTS] 
ΣΧΠ ΙΙ Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ  [4 ECTS] 

500 Ιστορία της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
ΙΕΑ Ι Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης  [4 ECTS] 
ΙΕΑ ΙΙ Ιστορία της Αγωγής  [5 ECTS] 

600 Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας  [5 ECTS] 
 
ΙΙ. Μαθήματα Φιλοσοφίας (5 μαθήματα, 20 ECTS) 
 Πέντε από τα μαθήματα Κορμού Φιλοσοφίας είναι υποχρεωτικά για όλους τους/τις φοιτη-
τές/τριες του Τμήματος. Συστήνεται στους/στις φοιτητές/τριες η παρακολούθηση αυτών των 
μαθημάτων στην αρχή των σπουδών τους. Τα μαθήματα αυτά είναι τα εξής: 

Φ 101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία  [4 ECTS] 
Φ 103 Γνωσιολογία1  [4 ECTS] 
Φ 106 Πολιτική Φιλοσοφία  [4 ECTS] 
Φ 111 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία  [4 ECTS] 
Φ 112 Νεότερη Φιλοσοφία  [4 ECTS] 

 
 

                                                           
1. Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν από το 2003-04 έως και το 2006-2007 αντί του Φ 103 έχουν ως υποχρεωτικό 
το μάθημα με τον κωδικό Φ 104. 
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ΙΙΙ. Μαθήματα Παιδαγωγικής – κατεύθυνση (10 μαθήματα, 50 ECTS) 
 Οι φοιτητές/τριες πιστώνονται από τα μαθήματα επιστημονικής κατάρτισης (ειδίκευσης) 
50 ECTS, ως εξής:  

1) Τριάντα (30) ECTS από τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, επιλέγουν δηλαδή 
ένα μάθημα από τον καθένα από τους παρακάτω κλάδους: 

Ι. Θεωρία και Μεθοδολογία Διδασκαλίας 5 ECTS 
ΙΙ. Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας 5 ECTS 
ΙΙΙ Ιστορία Εκπαίδευσης 5 ECTS 
IV. Παιδαγωγική Κοινωνιολογία 5 ECTS 
V. Συγκριτική Παιδαγωγική 5 ECTS 
VI. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 5 ECTS 

Σύνολο 30 ECTS 

2) Είκοσι (20) ECTS από τα μαθήματα επιλογής  
Σημείωση: Τα είκοσι (20) ECTS είναι δυνατόν να συμπληρωθούν και από τους έξι κλάδους 
των κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων της πρώτης κατηγορίας, εφόσον προσφέ-
ρονται σε αυτούς περισσότερα του ενός μαθήματα. 

IV. Φιλοσοφικά κείμενα (3 μαθήματα x 5 ECTS = 15 ECTS, κωδικοί ΦΚ 200-399) 
 Στόχος αυτών των μαθημάτων είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με κλασικά κεί-
μενα της Αρχαιοελληνικής Φιλοσοφικής Γραμματείας. 

V. Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (15 μαθήματα, 65 ECTS) 
 Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται ως εξής: 

α. Πέντε μαθήματα x 5 ECTS =25 ECTS Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας 
β. Πέντε μαθήματα x 4 ECTS= 20 ECTS Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας1 
γ. Τρία μαθήματα x 4 ECTS= 12 ECTS από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αρχαία Ιστορί-

α, Βυζαντινή Ιστορία, Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία, Αρχαιολογία ή Ιστορία Τέχνης). Οι ε-
λάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 

δ. Δύο μαθήματα x 4 ECTS= 8 ECTS Γλωσσολογίας: ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 310 
 
VI. Μάθημα Ψυχολογίας (1 μάθημα, 4 ECTS) 
 Ένα μάθημα Γνωστικής, Κοινωνικής ή Εξελικτικής Ψυχολογίας. Οι ελάχιστες μονάδες 
ECTS του μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4) 
  
VIΙ. Διδακτική Μεθοδολογία (3 μαθήματα x 5 ECTS = 15 ECTS) 
  Τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας είναι τα εξής: 
701  Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας  
  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 
702  Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας  
  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 
703  Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών  
  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 
 
VΙII. Ξένη Γλώσσα (4 μαθήματα x 3 ECTS = 12 ECTS) 
 Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν κάποια από τις ξένες γλώσσες που διδάσκεται στο Α.Π.Θ. 
 
ΙΧ. Πληροφορική (2 μαθήματα x 3 ECTS = 6 ECTS) 
 Μαθήματα Πληροφορικής Ι και ΙΙ.  
 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 το συντονισμό των μαθημάτων Πληροφορικής έχει o 
Αναπλ. Καθηγητής του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Νικόλαος Φαχαντίδης (με ανάθεση), 
                                                           
1. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν από τις παρακάτω κατηγορίες μαθημάτων: τρία (3) μαθήματα με κωδικό 
από 100 έως 199, ένα (1) μάθημα με κωδικό από 200 έως 299 και ένα (1) μάθημα με κωδικό από 300 έως 399. 
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επικουρούμενος στις ασκήσεις από τον κ. Θεοδόσιο Σαπουνίδη (Ε.Τ.Ε.Π.) και την κ. Μελίνα 
Καραμανλίδου. 
 
X. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2 μαθήματα x 4 ECTS = 8 ECTS) 

Τα μαθήματα αυτά μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Α.Π.Θ., συμπε-
ριλαμβανομένου και του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Οι ελάχιστες μονάδες 
ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 
 Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν αντί των μαθημάτων αυτών την εκπόνηση πτυ-
χιακής εργασίας, από την οποία πιστώνονται, επίσης, 8 ECTS. 
 
 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών – Κατεύθυνση Παιδαγωγικής 
 ECTS   ECTS 

1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ   2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
Φιλοσοφία 8  Φιλοσοφία 4 
Παιδαγωγική-κορμός 5  Παιδαγωγική-κορμός 10 
Φιλολογική κατάρτιση 13  Φιλολογική κατάρτιση 13 
Ξένη γλώσσα 3  Ξένη γλώσσα 3 
Πληροφορική Ι 3    
 Σύνολο ECTS 32   Σύνολο ECTS 30 
     

3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ   4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
Φιλοσοφία 4  Φιλοσοφία 4 
Παιδαγωγική-κορμός1 13  Παιδαγωγική-κορμός 14 
Φιλολογική κατάρτιση 9  Φιλολογική κατάρτιση 9 
Ξένη γλώσσα 3  Ξένη γλώσσα 3 
   Πληροφορική ΙΙ 3 
 Σύνολο ECTS 29   Σύνολο ECTS 33 
     

5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ   6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
Παιδαγωγική-κορμός 5  Φιλολογική κατάρτιση 5 
Φιλολογική κατάρτιση  12  Διδακτική μεθοδολογία 5 
Διδακτική μεθοδολογία 5  Παιδαγωγική-κατεύθυνση 10 
Παιδαγωγική-κατεύθυνση  10  Φιλοσοφικά Κείμενα 5 
 Σύνολο ECTS 32  Ψυχολογία 4 
    Σύνολο ECTS 29 

7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ   8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
Φιλολογική κατάρτιση 
Διδακτική μεθοδολογία 

4 
5 

 Παιδαγωγική- κατεύθυνση 15 

Παιδαγωγική- κατεύθυνση  15  Φιλοσοφικά Κείμενα 5 
Φιλοσοφικά Κείμενα 5  Ελεύθερες επιλογές ή πτυχια-

κή εργασία 
8 

 Σύνολο ECTS 29   Σύνολο ECTS 28 
 

                                                           
1. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ένα από τα μαθήματα Παιδαγωγικής κατά το Γ’ εξάμηνο Σπουδών είναι το 
μάθημα 600 Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας. 
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2.5. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) 
 

  ΜΑΘΗ
ΜΑΤΑ 

ECTS/ 
μάθημα 

ECTS 

    Κατεύθυνση 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Κατεύθυνση 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

 ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

1 Μαθήματα Κορμού 5 ΦΛΣ +3 ΠΑΙΔ 8 4 32 32 

                                           100 ΕΙΣΠ 1 5   5 5 

                                           ΕΙΣΜ 600 1 5   5 5 

2 Φιλοσοφικά κείμενα 3 5 15 15 

3 Διδακτικές μεθοδολογίες 3 5 15 15 

     
 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ    

4 Αρχαία ελληνική φιλολογία 5 5 25 25 

5 Νεοελληνική φιλολογία 5 4 20 20 

6 Ιστορία / ιστορία τέχνης 3 4 12 12 

7 Γλωσσολογία    

        Γλωσσολογία για Φιλοσοφία 1 / … 
4 

4 - 

        Γλωσσολογία για Παιδαγωγική … / 2 - 8 

     
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ    

8φ Κατεύθυνση Φιλοσοφίας     

    Μαθήματα Κορμού 6 5 30 - 

    Μαθήματα κατεύθυνσης επιλογής 11 5 55 - 

      

8π Κατεύθυνση Παιδαγωγικής     

    Μαθήματα Κορμού 5 5 - 25 

    Μαθήματα κατεύθυνσης επιλογής 10 5 - 50 

    Ψυχολογία 1 4 - 4 

     
 ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ    

9 Ξένη γλώσσα 4 3 12 12 

10 Πληροφορική 2 3 6 6 

11 Ελεύθερες επιλογές 2 4 8 8 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 244 242 

 
 
 
2.6. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μέρος της παιδαγωγικής κατάρτισης την οποία προσφέρει το 
Τμήμα στους/στις φοιτητές/τριές του. Ο φοιτητές/τριες ασκούνται σε σχολεία της Δευτεροβά-
θμιας Εκπαίδευσης (όλων των τύπων) α) στο διοικητικό και παιδαγωγικό έργο της σχολικής 
μονάδας και β) στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων (Αρχαίων Ελληνικών, Νεοελληνικής 
Γλώσσας και Ιστορίας).  

Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια πέντε έως επτά εβδομάδων, αρχίζει στο Ε’ εξάμηνο των 
Σπουδών και διεξάγεται σε τρεις διακριτούς αλλά αλληλένδετους κύκλους. Η συμμετοχή 
στους δύο πρώτους κύκλους της άσκησης είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του 
Τμήματος, ενώ ο τρίτος κύκλος είναι προαιρετικός. Οι κύκλοι είναι οι εξής:: 
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1. Ο πρώτος κύκλος: Διοικητική, παιδαγωγική και εκπαιδευτική διάσταση της σχολικής 
μονάδας. Συνίσταται σε δύο εβδομάδες άσκησης των φοιτητών/τριών σε σχολεία (μία 
εβδομάδα στην αρχή του χειμερινού και μία του εαρινού εξαμήνου). 

2. Ο δεύτερος κύκλος: Διδακτική μεθοδολογία φιλολογικών μαθημάτων. Αποτελεί μέ-
ρος των υποχρεώσεων που έχουν οι φοιτητές/τριες στο πλαίσιο των μαθημάτων Δι-
δακτικής μεθοδολογίας και έχει διάρκεια τριών εβδομάδων. 

3. Ο τρίτος κύκλος: Εργασία σε σχολικές μονάδες. Συνίσταται σε εργασία των φοιτη-
τών/τριών σε σχολεία που αφορά διοικητικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες και 
διαρκεί δύο εβδομάδες. 

Η συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία1. Οι ακρι-
βείς ημερομηνίες της Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνονται από τον Τομέα Παιδαγωγικής. Ε-
πίσης, πριν από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται ενημέρωση των ενδιαφερόμενων 
φοιτητών/τριών. Βλ. http://www.edlit.auth.gr/praktiki/start.htm 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση είναι ο Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής κ. Κυριάκος Μπονίδης. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                           
1. Σημειώνεται πως για τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν συμπληρώσει την α΄ και β΄ φάση του πρώτου κύκλου 
της πρακτικής άσκησης, απαιτείται σφραγίδα και υπογραφή από τον Τομέα Παιδαγωγικής, προκειμένου να την 
κατοχυρώσουν. 

http://www.edlit.auth.gr/praktiki/start.htm
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3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

 

3.1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Όλα τα προπτυχιακά μαθήματα που προσφέρει ο Τομέας Φιλοσοφίας διδάσκονται τρεις (3) 
ώρες εβδομαδιαίως. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητές/τριες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μάθημα με κωδικό είτε 
του παλιού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) είτε του νέου Προγράμματος (ΝΠΣ) δεν επιτρέπε-
ται να το δηλώσουν για δεύτερη φορά (α) αν έχει ίδιο τίτλο αλλά διαφορετικό κωδικό και (β) 
αν έχει ίδιο κωδικό αλλά διαφορετικό τίτλο.  
 

Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 

ΚΩΔ ECTS   
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 

Φ 101 4 Εισαγωγή στη φιλοσοφία Γιώργος Ζωγραφίδης 
Φ 102 5 Οντολογία – Μεταφυσική Θεόδωρος Πενολίδης 
Φ 103 4 Γνωσιολογία Αλεξάνδρα Δεληγιώργη 
Φ 106 4 Πολιτική φιλοσοφία Σωκράτης Δεληβογιατζής 
Φ 107 5 Αισθητική και Φιλοσοφία της Τέχνης Παύλος Καϊμάκης 
Φ 111 4 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Θεόπη Παρισάκη 
Φ 112 4 Νεότερη Φιλοσοφία Ιωάννης Πλάγγεσης 
Φ 114 5 Σύγχρονη Φιλοσοφία: Χάιντεγκερ 1 Παναγιώτης Θανασάς 
   

ΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΦΚ 216 5 Πλάτων, «Φαίδων» Παναγιώτης Θανασάς 
ΦΚ 236 5 Αριστοτέλης, «Φυσικά Β΄»  Βασίλης Κάλφας 
ΦΚ 266 5 Kant, «Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών» Ελένη Καλοκαιρινού 
ΦΚ 268 5 Friedrich Nietzsche, «Η γέννηση της τραγωδίας» Παναγιώτης Δόικος 

 
ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Φ 198   5 Θέματα νεότερης φιλοσοφίας:  
Νεότερη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία  

Ιωάννης  Πλάγγεσης 

Φ 199 5 Θέματα σύγχρονης φιλοσοφίας: Μοντέρνες 
και μεταμοντέρνες φιλοσοφίες 

Αλεξάνδρα Δεληγιώργη 
 

Φ 274 5 Kant, «Κριτική του καθαρού λόγου» Θεόδωρος Πενολίδης 
Φ 302 5 Ζητήματα διαλεκτικής Σωκράτης Δεληβογιατζής 
Φ 335 5 Η μουσική στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία Παύλος Καϊμάκης 
Φ 367 5 Οντολογία και ψυχανάλυση: Heidegger και Bion Παναγιώτης Δόικος 
 

ΙV. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
Φ 615 5 Πολιτικές θεωρίες στον 20ο αιώνα Φιλήμων Παιονίδης 
Φ 619 5 Προβλήματα βιοηθικής Ελένη Καλοκαιρινού 

 
 

                                                           
1. Το μάθημα δεν μπορούν να δηλώσουν όσοι/ες έχουν περάσει το μάθημα «Χάιντεγκερ και μεταφυσική» με τον 
κωδικό Φ198. 
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Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
ΚΩΔ ECTS   

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 
Φ 101 4 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Σωκράτης Δεληβογιατζής 
Φ 102 5 Οντολογία – Μεταφυσική Παναγιώτης Δόικος 
Φ 104 5 Φιλοσοφία των Επιστημών Αλεξάνδρα Δεληγιώργη 
Φ 106 4 Πολιτική φιλοσοφία: αρχαία ελληνική πολιτική 

 & κοινωνική φιλοσοφία –Σοφιστές, Πλάτων, 
 Αριστοτέλης  1 

Ιωάννης Πλάγγεσης 

Φ 107 5 Αισθητική και Φιλοσοφία της Τέχνης Θεόπη Παρισάκη 
Φ 109 5 Ηθική Φιλοσοφία Φιλήμων Παιονίδης 
Φ 111 4 Αρχαίας ελληνική φιλοσοφία Θεόπη Παρισάκη 
Φ 112 4 Νεότερη Φιλοσοφία  Παναγιώτης Θανασάς 
Φ 113 5 Φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας & των  

μέσων χρόνων 
Γιώργος Ζωγραφίδης 

 
ΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΦΚ 245 5 Επίκουρος, Ηθική 2 Γιώργος Ζωγραφίδης 
ΦΚ 269 5 Isaiah Berlin, «Περί ελευθερίας» Φιλήμων Παιονίδης 
ΦΚ 270 5 Πλάτων, «Ευθύφρων» Βασίλης Κάλφας 

 
ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Φ 305 5 Φύση και τέχνη Παύλος Καϊμάκης 
Φ 366 5 Ηθικές θεωρίες του 20ου αιώνα Ελένη Καλοκαιρινού 
Φ 370 5 Εξουσία και ελευθερία στον κινηματογράφο Παναγιώτης Δόικος 
   

ΙV. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
Φ 618 5 Σωκράτης Βασίλης Κάλφας 
Φ 620 5 Hegel, «Φιλοσοφία του δικαίου» Παναγιώτης Θανασάς 

 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 Ύπαρξη και επανάσταση: Krishnamurti και Marcuse 3 Παναγιώτης Δόικος 

 
 
3.2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

 

Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  

Εκτός από τις περιπτώσεις που αναγράφεται διαφορετικά, όλα τα προπτυχιακά μαθήματα 
που προσφέρει ο Τομέας Παιδαγωγικής διδάσκονται 3ΩΕ. 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 
 ECTS   

    ΕΙΣΠ 
100 

   5 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (με ασκήσεις) 
(4ΩΕ) 

Δημήτρης Χατζηδήμου  

200  Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής  
ΨΑ Ι 5 Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής Ι: 

Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
Μάρω Δόικου 

400  Σχολική Παιδαγωγική  
ΣΧΠ Ι 4 Σχολική Παιδαγωγική Ι Ζωή Παπαναούμ 

                                                           
1. Το μάθημα Φ106 δεν μπορούν να δηλώσουν όσοι/ες το έχουν περάσει με τον κωδικό Φ115 ή Φ416. 
2. Το μάθημα δεν μπορούν να δηλώσουν όσοι/ες έχουν δηλώσει το ομότιτλο μάθημα με κωδικό ΑΕΦ 112. 
3. Το μάθημα αυτό είναι ανοιχτό σε όλους τους φοιτητές του ΑΠΘ. Η παρακολούθησή του είναι ελεύθερη για το 
κοινό. Δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα και δεν έχει πιστωτικές μονάδες. 
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ΣΧΠ ΙΙ 4 Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ Κυριάκος Μπονίδης 
500  Ιστορία της Εκπαίδευσης και της Αγωγής  

ΙΕΑ Ι 4 Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκ-
παίδευσης 

Δημήτρης Μαυροσκούφης 

ΕΙΣΜ 
600 

5 Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας 
(4ΩΕ) 

Δημήτρης Σταμοβλάσης  
 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α΄ Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
 1.                Θεωρία και Μεθοδολογία Διδασκαλίας  

Π 14431 5 Μεθόδευση της διδασκαλίας στο πολυπολι-
τισμικό σχολείο  

Ζωή Παπαναούμ 

Π 1901 5 Μικροηλεκτρονική και Παιδαγωγική Επιστήμη Κωνσταντίνος Μπίκος 
Π 19041 5 Μικροδιδασκαλίες Δημήτρης Χατζηδήμου 

2.               Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας  
Π 1615 5 Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας: Οι 

Μέθοδοι της Συνέντευξης και Επισκόπησης 
Δημήτρης Σταμοβλάσης 

Π 1616  5 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Ιστορία 
της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: Ανάλυση 
και ερμηνεία Πηγών 

Βασίλειος Φούκας 

3.               Ιστορία της εκπαίδευσης  
Π 1505 

 
5 Προσεγγίσεις στην Τοπική Εκπαιδευτική  

Ιστορία 
Βασίλης Φούκας  

Π 1508 
(νέο) 

5 Το κίνημα της Νέας Αγωγής στις αρχές του 
20ου αιώνα διεθνώς 

Κυριάκος Μπονίδης / Βασί-
λης Φούκας 

4.              Παιδαγωγική Κοινωνιολογία  
Π 1309  5 Το παιδαγωγικό έργο του Basil Bernstein Ελένη Χοντολίδου 
Π 1311 

 
5 Η παιδαγωγική σχέση: αλληλεπίδραση και ε-

πικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή 
Κωνσταντίνος Μπίκος 

5.              Συγκριτική Παιδαγωγική  
Π 1707 5 Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας  

Ελλάδας και Γερμανίας 
Αναστασία Κεσίδου 

Π 1711 
(νέο) 

5 Συγκριτική θεώρηση των θεσμών και των 
πρακτικών της εκπαίδευσης ενηλίκων στον 
ευρωπαϊκό νότο 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

6. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Συνεχιζόμενη  
Εκπαίδευση 

 

  Π 1807 5 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διαβίου μά-
θηση: Θεωρία και Πράξη 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Π 1811  5 Ο ρόλος του κριτικού στοχασμού στη μάθη-
ση και εκπαίδευση ενηλίκων: ζητήματα 
νοηματοδότησης και μετασχηματισμού της 
ανθρώπινης εμπειρίας και ο ρόλος του κριτι-
κοστοχαστικού εκπαιδευτή 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Β΄ Μαθήματα επιλογής 
             2100                     Ειδική Αγωγή 

Π 2106 
(νέο) 

5 Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές διαστά-
σεις των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

Μάρω Δόικου 

Π 2107 
(νέο) 

5 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία Σουζάνα Παντελιάδου 

                                                           
1 Προσφέρονται και στα δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό).  
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Π 2108 
(νέο) 

5 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαί-
δευση 

Σουζάνα Παντελιάδου 

             2200                    Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
Π 2201 5 Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση                   
Αναστασία Κεσίδου 

 
ΙΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

701 5 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της 
Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (με εφαρμογές)    (4ΩΕ) 

Δημήτρης Κόκορης 
 

702 5 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της 
Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(με εφαρμογές)    (4ΩΕ) 

Δημήτρης Μαυροσκούφης 
 

703 5 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των 
Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση (με εφαρμογές)    (4ΩΕ) 

Ειδικός Επιστήμων /  
Ανάθεση 

 
 

Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο   

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 
 ECTS   

200  Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής  
ΨΑ ΙΙ 5 Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής ΙΙ:  

Ψυχολογία του εφήβου 
Μάρω Δόικου 

300  Κοινωνιολογική Θεμελίωση της Αγωγής  
ΚΘΑ Ι 5 Θέματα Κοινωνικοποίησης και Διαπολιτι-

σμικής Εκπαίδευσης 
Αναστασία Κεσίδου 
 

    ΚΘΑΙΙ 5 Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Μπίκος /  
Ελένη Χοντολίδου 

500  Ιστορία της Εκπαίδευσης και της Αγωγής  
ΙΕΑ ΙΙ 5 Ιστορία της Αγωγής Βασίλης Φούκας 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Α΄ Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

1.                Θεωρία και Μεθοδολογία Διδασκαλίας  
Π 1438 5 Μεθόδευση της διδασκαλίας και Νέες Τε-

χνολογίες 
Κωνσταντίνος Μπίκος 

Π 14431  5 Μεθόδευση της διδασκαλίας στο πολυπολι-
τισμικό σχολείο 

Ζωή Παπαναούμ 

Π 1446 
(νέο)  

5 Διαφοροποιημένη διδασκαλία: αρχές και 
εφαρμογές 

Σουζάνα Παντελιάδου 

Π 19041 5 Μικροδιδασκαλίες Δημήτρης Χατζηδήμου 
2.               Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας  

   Π 1617 
 

5 Εφαρμοσμένη Στατιστική: Η σημασία της 
στην έρευνα των Επιστημών Αγωγής και στη 
Λήψη Αποφάσεων 

Δημήτρης Σταμοβλάσης 

Π 1902 5 Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ με εφαρμογές στις 
κοινωνικές επιστήμες 

Δημήτρης Σταμοβλάσης 

3.                Ιστορία της Εκπαίδευσης  
 5 Τομές στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκ- Δημήτρης Μαυροσκούφης 

                                                           
1 Προσφέρονται και στα δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό).  
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Π 1504  παίδευσης: διένεξη, πόλωση, σύγκρουση και 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 

Π 1509 
(νέο)  

5 Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον 
ελληνόφωνο χώρο (19ος αι. – Μεσοπόλεμος) 

Βασίλης Φούκας 

4.               Παιδαγωγική Κοινωνιολογία  
Π 1312 5 Σχέσεις συνομηλίκων στην ομάδα της σχο-

λικής τάξης 
Κωνσταντίνος Μπίκος 

Π 1313 5 Αναγνωρίζοντας την ετερότητα στην εκπαί-
δευση 

Ελένη Χοντολίδου 

5.                            Συγκριτική Παιδαγωγική  
Π 1708 5 Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο της 

Παιδαγωγικής Επιστήμης 
Αναστασία Κεσίδου 

Π 1709 5 Συστήματα Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή Σουζάνα Παντελιάδου 
6. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Συνεχιζόμενη 

Εκπαίδευση 
 

Π 1806 5 Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι-
κών 

Ζωή Παπαναούμ 

Π 1810 5 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διαβίου μά-
θηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και 
των πρακτικών στις Χώρες Μέλη 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Π 1811 5 Ο ρόλος του κριτικού στοχασμού στη μάθη-
ση και εκπαίδευση ενηλίκων: ζητήματα 
νοηματοδότησης και μετασχηματισμού της 
ανθρώπινης εμπειρίας και ο ρόλος του κριτι-
κοστοχαστικού εκπαιδευτή 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Π 1812 5 Παράγοντες συμμετοχής ενηλίκων στην εκ-
παίδευση: ζητήματα κινητοποίησης και πρό-
σβασης σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

   
Β΄ Μαθήματα επιλογής 
             1400                      Σχολική Παιδαγωγική 

Π 1445 5 Συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μά-
θησης στην εκπαίδευση 

Δημήτρης Χατζηδήμου 

             2100                       Ειδική Αγωγή 
Π 2104 5 Δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα 

συμπεριφοράς στο σχολείο 
Μάρω Δόικου 

 
ΙΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

701 5 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της 
Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (με εφαρμογές)   (4ΩΕ) 

Ειδικός Επιστήμων/ 
Ανάθεση 
 

702 5 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της 
Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(με εφαρμογές)   (4ΩΕ) 

Δημήτρης Μαυροσκούφης 
 

703 5 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των 
Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση (με εφαρμογές)   (4ΩΕ) 

Ειδικός Επιστήμων /  
Ανάθεση 
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3.3. ΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Όλα τα μαθήματα που παρατίθενται παρακάτω διδάσκονται 3 ώρες εβδομαδιαίως. 
 
 
Α. ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
 
Α ρ χ α ί α  Ε λ λ η ν ι κ ή  Φ ι λ ο λ ο γ ί α  1 

Χειμερινό εξάμηνο 

Κωδικός ECTS Μάθημα Διδάσκων 
ΑΕΦ 110 5 Δημοσθένης, Ὀλυνθιακοί Λόγοι Α, Β, Γ Ειδικός επιστήμονας 

Εαρινό εξάμηνο 

ΑΕΦ 112 5 Επίκουρος, Ηθική 2 Γιώργος Ζωγραφίδης 
 
 
Ν έ α  Ε λ λ η ν ι κ ή  Φ ι λ ο λ ο γ ί α   

(Οι φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν από τις παρακάτω κατηγορίες μαθημάτων: τρία (3) 
μαθήματα με κωδικό από 100 έως 199, ένα (1) μάθημα με κωδικό από 200 έως 299 και ένα (1) 
μάθημα με κωδικό από 300 έως 399. 
 

Χειμερινό εξάμηνο 

Κωδικός ECTS Μάθημα Διδάσκων 
ΝΕΦ 100 4 Ελληνικός ρομαντισμός Ειδικός Επιστήμων /  

Ανάθεση 
ΝΕΦ 106 4 Η λογοτεχνική γενιά του 1880 Ειδικός Επιστήμων /  

Ανάθεση 
ΝΕΦ 202 4 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Δημήτρης Κόκορης 
ΝΕΦ 310       4 Σεμινάριο: Φιλοσοφία και λογοτεχνία 3 Δημήτρης Κόκορης 

Εαρινό εξάμηνο 

ΝΕΦ 101 4 Η Λογοτεχνική γενιά του 1930 Ειδικός Επιστήμων /  
Ανάθεση 

ΝΕΦ 108 4 Καζαντζάκης, Βάρναλης, Σικελιανός: φιλοσοφικό 
υπόστρωμα και λογοτεχνική έκφραση 

Δημήτρης Κόκορης 

ΝΕΦ 111 4 Μαρξισμός και λογοτεχνία Δημήτρης Κόκορης 
ΝΕΦ 202 4 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ειδικός Επιστήμων /  

Ανάθεση 
ΝΕΦ 309        4 Σεμινάριο: Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας: 

φιλοσοφικές, φιλολογικές και διδακτικές διαστά-
σεις4 

Δημήτρης Κόκορης 

 
 
 
 
                                                           
1. Εκτός από τα μαθήματα που προσφέρουν οι Ειδικοί Επιστήμονες του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
και που παρατίθενται εδώ, οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέγουν μαθήματα φιλολογίας και από τα προσφερό-
μενα του Τμήματος Φιλολογίας (βλ. 3.3 Β). 
2. Οι φοιτητές/τριες που θα δηλώσουν αυτό το μάθημα δεν μπορούν να δηλώσουν το ομότιτλο μάθημα ΦΚ 245. 
3. Οι φοιτητές/τριες, για να δηλώσουν το σεμιναριακό μάθημα, θα πρέπει να έχουν εξεταστεί στο ΝΕΦ 202. 
4. Οι φοιτητές/τριες, για να δηλώσουν το σεμιναριακό μάθημα, θα πρέπει να έχουν εξεταστεί στο ΝΕΦ 202. 
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Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή  

Χειμερινό εξάμηνο 
ΠΛ 101  3 Πληροφορική Ι Νικόλαος Φαχαντίδης 
 

Εαρινό εξάμηνο 
ΠΛ 102 3 Πληροφορική ΙΙ Νικόλαος Φαχαντίδης 
 
 
Γ λ ω σ σ ο λ ο γ ί α  

Τα μαθήματα Γλωσσολογίας ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 310 δεν θα προσφερθούν κατά το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2012-2013. Οι επί πτυχίω φοιτητές (7ο εξάμηνο και άνω), που δεν έχουν περάσει τα πα-
ραπάνω μαθήματα, μπορούν, αντί αυτών, να δηλώσουν οποιοδήποτε μάθημα επιθυμούν από 
τα Τμήματα: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλολογίας και Ιστορικό-Αρχαιολογικό (Απόφα-
ση Γ.Σ. 202/04.10.2012). 

 
 
Β. ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τομέας Κλασικών Σπουδών) 

 
Α ρ χ α ί α  Ε λ λ η ν ι κ ή  &  Λ α τ ι ν ι κ ή  Φ ι λ ο λ ο γ ί α  

 

Χειμερινό εξάμηνο 

Ι. Μαθήματα επιλέξιμα από φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής χω-
ρίς οροφή στον αριθμό δηλώσεων. 

Κωδικός ECTS Μάθημα Διδάσκων 
ΑΕΦ 105 4 Αρχαϊκή λυρική ποίηση 

   Αρχαϊκή λυρική ποίηση 
 
Ι. Καζάζης 

ΑΕΦ 160 5 Λοιπά πεζογραφικά είδη 1 
   Ξενοφών – Λουκιανός – Πλούταρχος (επιλογές) 

 
Ε. Αλεξίου 

 

ΙΙ. Μαθήματα επιλέξιμα από φοιτητές/ήτριες τόσο του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγι-
κής, σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Φιλολογίας. Γίνονται δεκτοί έως 30 φοιτητές/ήτριες ανά 
διδάσκοντα στα επιμέρους ακροατήρια κατά ανώτατο αριθμό. Η διαίρεση του ακροατηρίου 
γίνεται αλφαβητικά, σύμφωνα με το διάγραμμα της Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας. 

ΑΕΦ 101 5 Ασκήσεις: Γραμματική, Συντακτικό, Θεματο- 
   γραφία, Μετρική (6 τμήματα) 

1. Ε. Σιστάκου   Α–Γ  
2. Σ. Ματθαίος  Δ–Κα 
3. Π. Κοτζιά   Κε–Μα 
4. Θ. Παπαδοπούλου Με–Πα     
5. Δ. Χρηστίδης  Πε–Σ 
6.  Α. Λώλος  Τ–Ω 

ΑΕΦ 105 4 Αρχαϊκή λυρική ποίηση – ελληνιστική ποίηση 
   Λυρική ποίηση 

   Θεόκριτος, Εἰδύλλια 
   Χορική ποίηση (Πίνδαρος-Βακχυλίδης) 
   Επιγράμματα 

 
Ε. Τσιτσιμπάκου-Βασάλου Α–Ζ 
Μ. Πλαστήρα  Η–Μα 
Χ. Τσαγγάλης  Με–Ρ 
Α. Λώλος  Σ–Ω 

 

                                                           
1 Το μάθημα ΑΕΦ 160 δεν μπορούν να το δηλώσουν οι φοιτητές που έχουν περάσει το μάθημα ΑΕΦ 109. 
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ΙΙΙ. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής μπορούν επίσης να δηλώ-
σουν οποιοδήποτε άλλο προσφερόμενο μάθημα με κωδικό ΑΕΦ ή ΛΦΙ του Τμήματος Φιλολο-
γίας, ακόμα και ως Ελεύθερη Επιλογή, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο διδάσκων καθηγητής 
δεχτεί να δηλωθεί το μάθημά του. 

 
 

Εαρινό εξάμηνο 

Τα μαθήματα με κωδικό ΑΕΦ επιλέξιμα από φοιτητές/ήτριες τόσο του Τμήματος Ιστορίας & 
Αρχαιολογίας όσο και του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής. Γίνονται δεκτοί έως 60 φοι-
τητές/ήτριες και των δύο αυτών Τμημάτων ανά διδάσκοντα στα επιμέρους ακροατήρια κατά 
ανώτατο αριθμό. 

ΑΕΦ 102 5 Ομηρικό έπος  

   Ὀδύσσεια, Ἀπόλογοι 

   Ἰλιάς Ζ 

   Ἰλιάς (επιλογές) 

  Ὀδύσσεια  

   Ἰλιάς Α-Β 

 
Ι. Καζάζης 
Ε. Τσιτσιμπάκου-Βασάλου 
Α. Ρεγκάκος 
Μ. Πλαστήρα 
Α. Λώλος 

ΑΕΦ 103 4 Ιστοριογραφία – Ρητορική 

   Δημοσθένης, Ὑπὲρ Κτησιφῶντος περὶ τοῦ  

          στεφάνου 

   Λυκούργος, Κατὰ Λεωκράτους 
   Ηρόδοτος – Θουκυδίδης 
   Θουκυδίδης – Ισοκράτης  
   Ισοκράτης – Πλούταρχος 

 
Π. Σωτηρούδης 
 
Αι. Μαυρουδής 
Α. Ρεγκάκος 
Ε. Αλεξίου 
Ε. Αλεξίου 

ΑΕΦ 104 4 Τραγωδία 

   Αισχύλος, Ἀγαμέμνων 

   Ευριπίδης, Ὀρέστης 

   Ευριπίδης, Μήδεια 

   Ευριπίδης, Ἱκέτιδες 

   Σοφοκλής, Ἀντιγόνη 

 
Ε. Τσιτσιμπάκου-Βασάλου 
Μ. Νούσια 
Ε. Σιστάκου 
Θ. Παπαδοπούλου 
Ι. Τζιφόπουλος 

ΑΕΦ 106 5 Φιλοσοφία 

   Πλάτων, Πολιτείας Ε΄ 

   Πλάτων, Πολιτεία  

   Πλάτων, Γοργίας 

   Πλάτων, Φαῖδρος  

   Πλάτων, Πολιτείας Α΄ 

 
Π. Κοτζιά 
Α. Λιανέρη 
Α. Λώλος 
Σ. Ματθαίος 
Αι. Μαυρουδής 
  

ΛΦΙ 126 1 5 Λατινική Πεζογραφία  
     1. Κικέρων, Epistulae 
     2. Tacitus, Historiae 

 
Δ. Τσιτσικλή 
 Σ. Φραγκουλίδης 

    
 
 

* * * 
 

                                                           
1. Το μάθημα είναι επιλέξιμο μόνον από φοιτητές/ήτριες του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής (60 φοιτη-
τές/ήτριες ανά διδάσκοντα στα επιμέρους ακροατήρια κατά ανώτατο αριθμό). 
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3.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  
 

Α .  Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 
 

Φ 101 Εισαγωγή στη φιλοσοφία Γιώργος Ζωγραφίδης 

Σκοπός του μαθήματος είναι ο προσανατολισμός στις φιλοσοφικές σπουδές και η εισαγωγή 
στην προβληματική και σε βασικά ζητήματα της φιλοσοφικής σκέψης, με έμφαση στη με-
ταφυσική και τη γνωσιοθεωρία. Γίνεται απόπειρα προσδιορισμού της φιλοσοφίας και των 
χαρακτηριστικών της φιλοσοφικής δραστηριότητας, παρουσιάζονται τα θεμελιώδη ερωτή-
ματα και οι παραδοσιακοί κλάδοι της και οριοθετείται από τις γειτονικές της περιοχές (επι-
στήμη, ιδεολογία, τέχνη, θρησκεία). 
     Εξετάζονται αναλυτικά δύο ερωτήματα και οι απαντήσεις που τους έχουν δοθεί: το οντο-
λογικό ερώτημα (τι υπάρχει;) και το γνωσιολογικό (τι και πώς μπορώ να ξέρω;), με αναφο-
ρές στη σύγχρονη συζήτηση και στον μετασχηματισμό τους, καθώς και σε σημαντικές στιγ-
μές της ιστορίας της φιλοσοφίας (Πλάτων, Αριστοτέλης, Ντεκάρτ, Λοκ, Καντ). Συζητιούνται, 
επίσης, με αναφορά κυρίως στη σύγχρονη φιλοσοφία, τα ερωτήματα: Υπάρχει αλήθεια; 
Σώμα ή ψυχή; Υπάρχει θεός; Είμαστε ελεύθεροι; Έχει νόημα ο κόσμος και η ζωή; Τέλος, τί-
θεται και σχολιάζεται το ερώτημα σε τι χρησιμεύει (ακόμη) η φιλοσοφία. 

 

Φ 102 Οντολογία – Μεταφυσική Θεόδωρος Πενολίδης 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην Μεταφυσική της Αρχαιότητας, η οποία αφενός 
θέτει το ερώτημα για την ουσία του πραγματικού, του Είναι και του γίγνεσθαι, και αφετέρου 
διερευνά τις αρχές της γνώσης εν γένει.  
     Η αρχαίος μεταφυσικός στοχασμός μπορεί εν συνόλω να διαιρεθεί σε τρία μεγάλα στάδια 
ή περιόδους ανάπτυξης. Οι στοχαστές της πρώτης περιόδου με νεανική απειρία αλλά και αυ-
τοπεποίθηση επιλαμβάνονται της επίλυσης των πλέον δυσχερών μεταφυσικών προβλη-
μάτων περί των πρώτων αρχών και αιτίων του Είναι και του γίγνεσθαι, χωρίς ωστόσο να 
έχουν εξετάσει από πριν, όπως θα ήταν το προσήκον, ούτε τις δυσχέρειες των εξεταστέων 
ζητημάτων, αλλά ούτε την ποιότητα και το μέτρο των γνωστικών τους δυνάμεων. Κατά την 
δεύτερη περίοδο, η μεταφυσική διάνοια, έχοντας διδαχθεί από την πείρα και τις θεωρίες των 
προγενεστέρων και παράλληλα λαμβάνοντας υπ’ όψιν όσα διέλαθαν της προσοχής εκείνων, 
καταλήγει ή να θέτει στον εαυτό της στενότερα όρια φιλοσοφικής αναζήτησης και έρευνας, 
ή, προχωρώντας στην έρευνα με μεγαλύτερη περίσκεψη, συντονία και κατάλληλη χρησιμο-
ποίηση των πορισμάτων των προηγουμένων, να δημιουργεί συστήματα που στοχεύουν 
στην επίλυση των σπουδαίων προβλημάτων του Είναι, της γνώσης και του πράττειν. Κατά 
την τρίτη περίοδο η μεταφυσική διάνοια, καθώς αποβάλλει την αυτοπεποίθησή της, ή διαμ-
φισβητεί την δυνατότητα εύρεσης της αλήθειας ή αρύεται από τους προηγούμενους φιλο-
σόφους ή αναζητεί κάποια άλλη πηγή της γνώσης πέρα από την συνήθη, προκειμένου να ι-
κανοποιήσει τις ανάγκες της, είτε θεωρητικές είτε πρακτικές. 

 

Φ 103 Γνωσιολογία Αλεξάνδρα Δεληγιώργη 

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος εξετάζουμε σύγχρονες θεωρίες της γνώσης και συναφή 
επιστημολογικά ρεύματα που κάνουν την εμφάνισή τους μέσα στον 20ο αιώνα, όπως είναι: 
1) η Σχολή  της Φραγκφούρτης  (Horkheimer,  Marcuze, Habermas), 2) ο Δομισμός –Μεταδο-
μισμός-Αποδόμηση (Cl.Levi-Strauss, L. Althusser, J.Piaget, M.Foucault, J.Derrida) και 3) η  Ε-
πιστημολογία της Πολυπλοκότητας (K.Καστοριάδης,  Ed. Morin,  Prigojine, Im. Wallerstein). 
     Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές των Τμημάτων: 1) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, 2) Ι-
στορίας και Αρχαιολογίας, 3) Φιλολογίας, 4) Ψυχολογίας, 5) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 6) 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 7) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 8) Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, και 9) Aρχιτεκτόνων. 
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Φ 106 Πολιτική Φιλοσοφία Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Αναπτύσσονται και προβληματικοποιούνται τοπικές ή ζητήματα όπως: Φιλοσοφικό υποκεί-
μενο, λόγος και γλώσσα της εξουσίας. Φιλοσοφία και πολιτική ή θέαση της ολότητας και τέχνη 
του διαφοροποιητικού της δράσης. Ο άλλος, η συνείδηση και η ομάδα. Εναντιότητα, ομοιό-
τροπο και ευθύνη. Παραγωγή, ανταλλαγή και κοινωνικός δεσμός. Ανάγκη, τάση προς και ω-
φελιμότητα. Πολυτέλεια, ορατό-αόρατο και σαγήνη. Εργασία, φύση και τεχνική. Ιδιοποίηση, 
αλλοτρίωση και εκμετάλλευση. Ηθική και βία. Κοινωνική τάξη και κοινωνική αταξία. Η παθο-
λογία του πολιτικού και η ανάσχεση του φιλοσοφικού. Κράτος, δικαιώματα, θεσμοί, ιδεολογί-
ες, ουτοπίες. Το ανθρώπινο και το μη ανθρώπινο. Διαλεκτικο-ιστορικό τρίπτυχο τύχης, ανα-
γκαιότητας, απόφασης ως επίγονη εκδοχή υπέρβασης παραδοσιακών υποστασιακών πα-
γιώσεων καθολικής ερμηνείας του φιλοσοφικο-πολιτικού. Στόχος και εσώτερη λογική από-
βλεψη είναι η ιστορικο-συστηματική ανάδειξη εννοιολογικών συμπλεγμάτων σκέψης που 
καθιστούν τη φιλοσοφία οικείο αυτονομημένο χώρο υποδοχής πολιτικών διεργασιών και 
διαστρωματώσεων νοήματος στη βάση μιας βούλησης άρχειν (γνώσης), που, αριστοτελικά 
παραδείγματος χάρη, σηματοδοτεί πρακτικές παράστασης και απόκρυψης υπό ένα ερμη-
νευτικό γίγνεσθαι-άλλο διαλεκτικού χαρακτήρα. Από τον Πλάτωνα μέχρι τους Marx και Lu-
kács και από τον Θουκυδίδη μέχρι τους Schmitt, Foucault, Derrida και Κονδύλη, με ενδιάμε-
σα τους Machiavelli και Hobbes, το πολιτικό ως υπόβαθρο διέπει μια πολιτική θέσμισης που 
χρωματίζει αντανακλαστικά και την ίδια τη φιλοσοφική πράξη στο σύνολό της. 

 

Φ 107 Αισθητική και Φιλοσοφία της Τέχνης Παύλος Καϊμάκης 

Δημιουργία του όρου «αισθητική» και της αντίστοιχης επιστήμης. Προσπάθεια ορισμού της 
αισθητικής και της τέχνης. Το πρόβλημα της αισθητικής εμπειρίας. Σχέση μορφής και περιε-
χομένου στην τέχνη. Συστήματα κατάταξης των τεχνών. Οι έννοιες του χώρου και του χρό-
νου στην τέχνη. 

 

Φ 111 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Θεόπη Παρισάκη 

Εξετάζεται σε γενικές γραμμές η εξέλιξη του φιλοσοφικού στοχασμού από της απαρχές του 
(Όμηρος, Ησίοδος, Ορφικοί) έως την εποχή του Πλάτωνα. Στην εξέταση συμπεριλαμ-
βάνονται: τα βασικά ρεύματα της προσωκρατικής σκέψης (Μιλήσιοι, Πυθαγόρειοι, Ελεάτες, 
Ηράκλειτος, Ατομικοί), η σοφιστική κίνηση (η γνωσιοθεωρία των σοφιστών, οι απόψεις της 
για της ηθικές αξίες, το θρησκευτικό συναίσθημα, η πολιτική της θεωρία και οι απόψεις της 
για την ιστορική εξέλιξη και τη γένεση του πολιτισμού), η σωκρατική φιλοσοφία (η σωκρα-
τική μέθοδος, ηθικές, θρησκευτικές και πολιτικές απόψεις του Σωκράτη) και οι ηθικές αρχές 
των σωκρατικών σχολών (Κυρηναϊκή, Μεγαρική, Κυνική). 

 

Φ 112 Νεότερη Φιλοσοφία Γιάννης Πλάγγεσης 

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του νεότερου φιλοσοφικού στοχα-
σμού και τα ρεύματα σκέψης που διαμόρφωσαν τη φιλοσοφική προβληματική της νεοτερι-
κότητας.  Το μάθημα διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, «Εισαγωγι-
κά», τίθεται το πρόβλημα της ιστορίας της φιλοσοφίας ή της ανασύνθεσης του φιλοσοφικού 
στοχασμού του παρελθόντος στο παρόν και εξετάζονται οι βασικές θεματικές του νεότερου 
φιλοσοφικού στοχασμού στο πλαίσιο των γενικότερων κοινωνικών και πολιτικών εξελίξε-
ων. Στη δεύτερη ενότητα, «Η νεότερη φιλοσοφία και το πρόβλημα της μεθόδου», εξετάζεται 
αναλυτικά το έργο των θεμελιωτών του νεότερου φιλοσοφικού στοχασμού Francis Bacon 
και René Descartes. Στην τρίτη ενότητα, «Η εμπειρική παράδοση στη νεότερη φιλοσοφία», 
εξετάζεται αναλυτικά  το έργο των φιλοσόφων Thomas Hobbes, John Locke, George Berke-
ley και David Hume. Στην τέταρτη ενότητα, «Η ορθολογική παράδοση στη νεότερη φιλοσο-
φία», εξετάζεται αναλυτικά το έργο των φιλοσόφων Spinoza και Leibniz. Αναφορά γίνεται 
επίσης στο Γαλλικό Διαφωτισμό, στη φιλοσοφία του Kant και στο γερμανικό ιδεαλισμό. 
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Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της ιστορίας της νεότερης φιλοσοφίας μέσω της 
ανάλυσης των βασικών κειμένων των φιλοσόφων και μιας περιεκτικής πληροφόρησης σε 
σχέση με διανοητικό, κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο διαμόρφωσης του νεότερου φιλοσο-
φικού στοχασμού. 

 

Φ 114 Σύγχρονη Φιλοσοφία: Χάιντεγκερ Παναγιώτης  Θανασάς 

Θέμα του μαθήματος αυτό το εξάμηνο θα είναι ένα από τα κεντρικότερα ζητήματα της φι-
λοσοφίας του εικοστού αιώνα: η κριτική «αποδόμηση» της μεταφυσικής από τον Χάιντε-
γκερ και η απόπειρά του για υπέρβασή της. Η πρόσβαση στο έργο του Χάιντεγκερ δυσχε-
ραίνεται συχνά τόσο από την ένοχη πολιτική στάση του (για την οποία ευθύνεται ο ίδιος), 
όσο και από την ανάγνωση και (παρ-)ερμηνεία του υπό το πρίσμα του γαλλικού “υπαρξι-
σμού” (για την οποία δεν έχει ευθύνη). Με οδηγό το ερώτημα για τη σχέση της σκέψης του 
με τη μεταφυσική, θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε το σύνολο της στοχαστικής 
πορείας του φιλοσόφου πίσω από αυτές τις “σκιές” και να συλλάβουμε την πολλαπλότητα 
των κατευθύνσεων που ακολούθησε η σκέψη του. Το μάθημα θα επικεντρωθεί σε κείμενα 
του Χάιντεγκερ, και κυρίως στη διάλεξη «Τι είναι μεταφυσική;» (1929), καθώς και στον 
«Πρόλογο» (1943) και την «Εισαγωγή» (1949) που προστέθηκαν σε κατοπινές εκδόσεις αυ-
τής της διάλεξης. 
     Κείμενο: Martin Heidegger, Τι είναι μεταφυσική; (Αθήνα: Πατάκης). 
     Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων. Η παρακολούθησή του 
δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κρίνεται απαραίτητη. Η αξιολόγηση της επίδοσης κατά την τελική εξέ-
ταση θα ελέγχει την ικανότητα για ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων που θα μας απασχολήσουν 
(χωρίς να προϋποθέτει κανενός είδους αποστήθιση). Δεν επιτρέπεται να επιλέξουν το μάθημα όσοι 
στο παρελθόν επέλεξαν και πέρασαν το μάθημά «Χάιντεγκερ και μεταφυσική» (Φ198). 

 
 
ΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
 

ΦΚ 216 Πλάτων, «Φαίδων» Παναγιώτης  Θανασάς 

Η πλατωνική φιλοσοφία ως θεωρία θεμελιώνεται στην «υπόθεση των ειδών», ενώ ως πρα-
κτική φιλοσοφία προσβλέπει στην ψυχή ως αθάνατη υπόσταση. Το ερώτημα για την ενότη-
τα θεωρίας και πράξης (διαρκής επιδίωξη του πλατωνικού έργου) μεταφράζεται έτσι σε ε-
ρώτημα για τη σχέση ιδεών και ψυχής. Σε αυτή τη σχέση επικεντρώνεται ο διάλογος Φαί-
δων, στον οποίο ο Σωκράτης επιχειρεί την τελευταία φιλοσοφική του συζήτηση, λίγο πριν 
λάβει το κώνειο.  
     Κείμενο: Πλάτων: Φαίδων. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2007. 
     Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων. Η παρακολούθησή του εί-
ναι απαραίτητη. Η αξιολόγηση της επίδοσης κατά την τελική εξέταση θα ελέγχει την ικανότητα για 
ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων που θα μας απασχολήσουν (χωρίς να προϋποθέτει κανενός 
είδους αποστήθιση). 

 

ΦΚ 236 Αριστοτέλης, «Φυσικά Β» Βασίλης Κάλφας 

Ανάλυση του δεύτερου βιβλίου των Φυσικών από το αρχαιοελληνικό πρωτότυπο. Ανάδειξη 
της πλατωνικής καταγωγής των φυσικών ερωτημάτων του Αριστοτέλη, και του διαλόγου 
με τους προσωκρατικούς. Τι είναι η αριστοτελική τελεολογία  και ποια τα όριά της. Η θεωρία 
της αιτιότητας στον Αριστοτέλη. 

 

ΦΚ 266 Kant, «Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών» Ελένη Καλοκαιρινού 

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και πολυδιαβασμένα κείμενα του Ιμμάνουελ Καντ είναι Τα 
θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών (1785). Στο έργο του αυτό ο φιλόσοφος παρουσιάζει συ-
νοπτικά τις αρχές της ηθικής του φιλοσοφίας τις οποίες θα αναπτύξει στη συνέχεια στα έργα 
του Η κριτική του πρακτικού λόγου (1788) και Η μεταφυσική των ηθών (1797). Κατά συνέπεια, 
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με την ανάλυση και τη μελέτη του συγκεκριμένου έργου του φιλοσόφου θα έχουμε την ευ-
καιρία όχι μόνο να εξετάσουμε και να κατανοήσουμε τις τυπικές αρχές της ηθικής του σκέ-
ψης αλλ’ επιπλέον να αντιληφθούμε πως αυτές μπορούν να καταστούν συγκεκριμένες και 
εξειδικευμένες έτσι ώστε να μπορούν να μας καθοδηγούν στα προβλήματα και στις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουμε στη ζωή. 

 

ΦΚ 268 Nietzsche, «Η γέννηση της τραγωδίας» Παναγιώτης Δόικος 

Σε αυτό το νεανικό αλλά οριακό έργο του F. Nietzsche, η συνάντηση του υπαρξιακού πάθους 
με την αισθητική ένταση προσδιορίζει τη γέννηση και τη λογική του ελληνικού τραγικού 
στοιχείου, καθώς το τελευταίο συντίθεται από δύο αντίθετες αλλά και αλληλο-
συμπληρωματικές δυνάμεις. Στη διονυσιακή έκ-σταση, η ευφορία της μέθης από τη ζωή 
διαπερνάται από την οξύτητα του ψυχικού (και σωματικού) πόνου και τον εγγενή κίνδυνο 
του θανάτου. Συγχρόνως, ο ιλιγγιώδης χαρακτήρας αυτής της εμπειρίας βρίσκει λυτρωτική 
διέξοδο στην απολλώνια παραγωγή υποκειμένων μορφών εξύψωσης μέσα στην πλαστικό-
τητα και τον ονειρισμό του καλλιτεχνικού οίστρου. Το τραγικό συνίσταται στην ποιότητα 
της δοκιμασίας που είναι το βίωμα τούτης ακριβώς της συγχρονίας.  
     Παρακολουθώντας παράγραφο προς παράγραφο την εξέλιξη του κειμένου, εξετάζουμε 
προπάντων τα δύο ακόλουθα κρίσιμα ζητήματα. Πρώτο: πώς συνδέεται η υπαρξιακή απειλή 
(αυτο)-καταστροφής που λανθάνει μέσα στη διονυσιακή εμπειρία της αβύσσου, με την α-
πολλώνια θέληση αυτοκατάφασης; Δεύτερο: έχει ή δεν έχει δίκιο ο Nietzsche όταν χαρακτη-
ρίζει ψευδαίσθηση το συναίσθημα αντίστασης και ορίων, που προβάλλουν οι αισθητικές 
μορφές εξιδανίκευσης απέναντι στην τρομακτική φύση του διονυσιακού ιλίγγου; 

 
 
ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

Φ 198 Θέματα νεότερης φιλοσοφίας: Νεότερη Πολιτική και 
Κοινωνική Φιλοσοφία – από τον Machiavelli  στον Marx 

Γιάννης Πλάγγεσης 

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται και αναλύεται διεξοδικά η πολιτική σκέψη των κυριότε-
ρων εκπροσώπων του νεότερου φιλοσοφικού στοχασμού. Συγκεκριμένα αναλύεται η πολι-
τική σκέψη των Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, J.S. Mill, Hegel και 
Marx. Σκοπός του μαθήματος είναι η σε βάθος κατανόηση του νεότερου πολιτικού στοχα-
σμού, ιδιαίτερα σε συνάρτηση με τους κοινωνικούς όρους διαμόρφωσής του και τη σύγχρο-
νη προβληματική γύρω από τα μείζονα προβλήματα του καιρού μας. 

 

Φ 199 Θέματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας:  
Μοντέρνες και μεταμοντέρνες φιλοσοφίες 

Αλεξάνδρα Δεληγιώργη 

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, εξετάζουμε   τις  απόψεις  ( σχετικές με την  ηθική των 
δύο φύλων, την  διαφωνία, την σημειοποίηση και την προσομοίωση, την μνήμη και την ι-
στορικότητα της συνείδησης, την επιθυμία για εξουσία  ή χειραφέτηση)  μοντέρνων  και   
μεταμοντέρνων   φιλοσόφων,  μέσα στο β΄ μισό του 20ού αιώνα που  κινούνται στο   όριο 
μεταξύ φιλοσοφίας και κοινωνικής θεωρίας, (L. Irigaray,  J. Cristeva, Fr. Lyotard, J. Baudril-
lard, H. Arendt, G. Deleuze, Ern. Laclau, G. Agaben, Κ. Παπαϊωάννου). 
     Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές των Τμημάτων: 1) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, 2) Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας, 3) Φιλολογίας, 4) Ψυχολογίας, 5) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 6) Γαλλι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας, 7) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 8) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας, και 9) Aρχιτεκτόνων. 

 

Φ 274 Kant, «Κριτική του καθαρού λόγου» Θεόδωρος Πενολίδης 

Το πρόγραμμα μιας κριτικής της γνώσης. - Η έννοια της υπερβατολογικής φιλοσοφίας. - Η 
έννοια της συνθετικής κρίσης a priori. - I. Η υπερβατολογική Αισθητική: Α. Χώρος, Β. Χρόνος. 
- II. Η υπερβατολογική Λογική: Α. Οι κατηγορίες της καθαρής διάνοιας, Β. Η παραγωγή των 
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καθαρών εννοιών της διάνοιας, Γ. Η σχηματοποίηση των καθαρών εννοιών της διάνοιας, Δ. 
Οι θεμελιώδεις αρχές της διάνοιας. - III. Η υπερβατολογική Διαλεκτική: A. Οι παραλογισμοί 
του καθαρού Λόγου, B. Οι αντινομίες του καθαρού Λόγου, Γ. Το ιδεώδες του καθαρού Λό-
γου, IV. Η υπερβατολογική Μεθοδολογία: Α. Η πειθαρχία του καθαρού Λόγου, Β. Ο κανόνας 
του καθαρού Λόγου, Γ. Η αρχιτεκτονική του καθαρού Λόγου. 

 

Φ 302 Ζητήματα διαλεκτικής Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Παρακολουθούμε κριτικά τις κύριες φιλοσοφικές αναπτύξεις της διαλεκτικής σκέψης από 
τον Ηράκλειτο ως τον Hegel και από τον Αριστοτέλη ως τον Kant,για να φτάσουμε σε βασι-
κές τοπικές που χαρακτηρίζουν μια θετικά ενεργοποιημένη διαλεκτική, όπως άρνηση, ολό-
τητα, υπέρβαση σχέση. Νεότερες επεξεργασίες του ιδίου προβλήματος, π.χ. του Sartre ή 
του Lefebvre, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην όλη προσέγγιση. Κεντρικό παραμένει το 
ερώτημα: Έχουμε να κάνουμε με μια διαλεκτική του γίγνεσθαι ή με ένα γίγνεσθαι της διαλε-
κτικής; 

 

Φ 335 Η μουσική στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία Παύλος Καϊμάκης 

Θα εξετασθούν οι απόψεις για τη μουσική των Πυθαγορείων, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη 
και του Πλωτίνου. 

 

Φ 367 Οντολογία και ψυχανάλυση: Heidegger και Bion Παναγιώτης Δόικος 

Η εξέλιξη και το περιεχόμενο των σχέσεών μας με τον άλλο και της εσωτερικής μας ζωής 
δείχνουν ότι τα προβλήματά μας σε αυτά τα δύο πεδία οφείλονται σε δύο παράγοντες. Αφε-
νός, στην αντίσταση που προβάλλεται από ένα σημαντικό μέρος των (λεγομένων) αντικει-
μενικών συνθηκών και στη συγκρουσιακή τροπή που παίρνουν συχνά τα διανθρώπινα βιώ-
ματα, κυρίως εξαιτίας του εγωκεντρικού χαρακτήρα τόσο των επιθυμιών όσο και του χειρι-
σμού της διαφορετικότητας ή/και της αντιθετικότητας των θελήσεων. Αφετέρου, σε μια εγ-
γενή αρνητική δύναμη, η οποία αναδύεται από το βάθος του εαυτού μας και διατρέχει το 
βιωματικό υλικό,  εμποδίζοντας εμάς και - αντίστοιχα - τον άλλο άνθρωπο να αναπτύξουμε 
την αγωνιστική, αντικαταστροφική μας τάση, εκείνην που μας καθιστά ικανούς να αναλαμ-
βάνουμε το ουσιαστικό διακύβευμα κάθε σχέσης χωρίς να προσβαλλόμαστε από τις αδυνα-
μίες του εγωκεντρισμού και της ανταγωνιστικότητας. Εισχωρώντας στα βαθύτερα κοιτά-
σματα της εμπειρίας μας, μπορούμε να εννοήσουμε και να αισθανθούμε ότι αυτή η αρνητι-
κή ροπή είναι η σκοτεινή πλευρά μιας ερωτηματικής, καταγωγικής ορμής του εαυτού μας, 
μέσα στην οποία οι δημιουργικές του δυνατότητες συναντούν τη δοκιμασία του πόνου και 
τον οριακό φόβο του θανάτου. Σύμφωνα με τον μεγάλο άγγλο ψυχαναλυτή Wilfred Bion 
(1897-1979), τούτη η ορμή είναι η δυναμική περιοχή Ο [origin], ο πυρήνας της οντολογικής 
προέλευσης του ψυχισμού μας, η ζώνη όπου ο τελευταίος συναντά το απροσμέτρητο. Η Ο 
του κάθε ανθρώπου είναι η έσχατη πραγματικότητά του, η προσωπική τροπή μιας άμορφης 
απειρότητας, μια υπαρξιακή - συναισθηματική και νοηματική - ετοιμότητα αναμέτρησης με 
τα βιώματα που ούτως ή άλλως θα  μας προκαλέσουν να επιλέξουμε τον προσανατολισμό 
της ζωής μας και το χειρισμό της σχέσης μας με το θάνατό μας. 
     Από μια άποψη, στην Ο αναγνωρίζεται το χαϊντεγγεριανό πρόβλημα της προσωπικής ι-
διαιτεροποίησης του είναι, δηλαδή η κρισιμότητα της σχέσης ανάμεσα στο είναι και στο εί-
ναι του κάθε ανθρώπου. Η περιπέτεια της διαδρομής μέσα στην κοινωνία, στα γεγονότα του 
κόσμου, είναι σύμφυτη με την κίνηση ανάμεσα στη γέννηση και το θάνατο, όπου ο χρόνος 
που καθιστά δυνατή την ιστορία (μας) σημαδεύεται από τον τρόπο της παρουσίας μας ως 
ενθαδικής δύναμης του είναι [dasein]. Συνεξετάζοντας κεντρικά στοιχεία της φιλοσοφικά 
υποψιασμένης θεραπευτικής πρότασης του Bion και της λογικής της οντολογικής διαφοράς 
στον Heidegger,  επιχειρούμε να διερευνήσουμε το χώρο επαφής ανάμεσα στα προβλήματα 
των σχέσεων με το(ν) άλλο, που προκαλεί η ανθρώπινη πράξη, και στη φύση του ψυχισμού. 
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ΙV. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 

Φ 615 Πολιτικές θεωρίες στον 20ο αιώνα Φιλήμων Παιονίδης 

Στο σεμινάριο αυτό οι φοιτητές καλούνται να γράψουν σύντομες κριτικές εργασίες πάνω σε 
βασικές θέσεις πολιτικών θεωριών του 20ου αιώνα, όπως ο φιλελευθερισμός, ο σοσιαλισμός, 
ο συντηρητισμός, ο αναρχισμός κ.ά. Ο απώτερος στόχος είναι διττός: η εξοικείωσή τους α-
φενός με τη μεθοδολογία συγγραφής φιλοσοφικών εργασιών αφετέρου με την σύγχρονη 
πολιτική θεωρία. 

 

Φ 619 Προβλήματα βιοηθικής Ελένη Καλοκαιρινού 

Μετά από μια γενική εισαγωγή στις απαρχές της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής, στο σε-
μινάριο αυτό παρουσιάζονται και συζητούνται ορισμένα ουσιώδη και επείγοντα ζητήματα 
τα οποία εγείρονται με την αλματώδη ανάπτυξη των ιατρικών επιστημών και τεχνολογιών 
και την εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή. Όπως θα γίνει σαφές, τα προβλήματα αυτά 
έχουν έναν πολυσύνθετο χαρακτήρα, δεδομένου ότι αναφέρονται όχι μόνο στην προσωπι-
κή/ατομική μας ζωή αλλά επίσης στην κοινωνικο-πολιτικο-οικονομική μας οργάνωση και 
στο περιβάλλον. Μετά από μια διεξοδική διερεύνηση και εξέταση θα καταστεί σαφές ότι θε-
μελιώδη ρόλο στον τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά παίζουν οι μετα-
φυσικές προϋποθέσεις από τις οποίες εκκινεί ο καθένας από εμάς.  

 
 

Β .  Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 
 

Φ 101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Τι είναι η φιλοσοφία. Ι. Η προέλευση του όρου «φιλοσοφία» και η σημασία του στην αρχαιό-
τητα. ΙΙ. Η αρχή της φιλοσοφίας. ΙΙΙ. Η προβληματική του ορισμού της φιλοσοφίας. ΙV. H ι-
στορικότητα της φιλοσοφίας και η ιστορία της φιλοσοφίας. V. Οριοθέτηση της φιλοσοφίας: 
1. Φιλοσοφία και επιστήμη. 2. Φιλοσοφία και Ιδεολογία. 3. Φιλοσοφία και Θρησκεία. Η φιλο-
σοφία ως οντολογία. Ι. Οι έννοιες του «είναι» και του «γίγνεσθαι» στην προσωκρατική φιλο-
σοφία. ΙΙ. Το οντολογικό πρόβλημα στον Πλάτωνα. ΙΙΙ. Ο Αριστοτέλης και η θεμελίωση της 
φιλοσοφίας ως μεταφυσικής. IV. Θεμελιώδη προβλήματα της μεσαιωνικής φιλοσοφίας. Η 
φιλοσοφία ως γνωσιοθεωρία. Ι. Από τη μεσαιωνική στη νεότερη φιλοσοφία. ΙΙ. Ο ορθολογι-
σμός: Η δομή της καρτεσιανής μεταφυσικής. G. W. Leibniz: Λογική και μεθοδολογία. ΙΙΙ. Ο 
εμπειρισμός: J. Locke, G. Berkeley, D. Hume. ΙV. O Kant και η σύνθεση ορθολογισμού και ε-
μπειρισμού. V. Ο Θετικισμός: Η φιλοσοφία ως επιστημολογία. VI. Ο Nietzsche και η μετακρι-
τική της γνωσιοθεωρίας. Η φιλοσοφία ως κριτική της γλώσσας. 

 

Φ 102 Οντολογία – Μεταφυσική Παναγιώτης Δόικος 

Στο μάθημα διερευνάται η σχέση του ανθρώπου με το μεταφυσικό του εαυτό στο καθεστώς 
του μηδενισμού, εκεί δηλαδή όπου αναγνωρίζεται η ισχύς της ρήσης του Nietzsche "ο Θεός 
είναι νεκρός". Μέσα στην προοπτική που ανοίγει μια κριτική διεύρυνση του νοήματος αυτής 
της ρήσης, θεωρούμε ότι ο "θάνατος του Θεού" αποτελεί ένα οριακό εσωτερικό γεγονός, με 
το οποίο ο άνθρωπος εισέρχεται στην περιπέτεια μιας κρίσιμης, διττής φοράς αναμέτρησης 
με τη μεταφυσική του διάσταση, καταφάσκοντας και σε μια νέα, βαθύτερη σύνδεση με τη 
σωματικότητά του. Ο ίδιος, από τη μια πλευρά, αμφισβητεί και αναιρεί έμπρακτα την επιλο-
γή του να (έχει) υπαχθεί σε έναν εξωτερικό, αφηρημένο και κυριαρχικό Θεό, φορέα της α-
πειρότητας. Από την άλλη πλευρά, προκαλείται από την ένταση που παράγεται ανάμεσα 
στις δύο κεντρικές δυνατότητές του να εκφράσει το διφορούμενο μεγαλείο του, δηλαδή την 
ποιότητα της τάσης του να επιχειρεί να διαπερνά τα όρια της περατότητάς του. Ως αν-
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θρώπινα όντα, στην πρώτη περίπτωση, τείνουμε να οικειοποιηθούμε το εξουσιαστικό γνώ-
ρισμα του "νεκρού" Θεού: αντιδρούμε με φόβο στο αίσθημα της αδυναμίας που δοκιμάζου-
με ενόσω απειλούμαστε από την άβυσσο, μετατρέποντάς το σε βούληση για επιβολή. Στη 
δεύτερη περίπτωση, τολμούμε να συντονιστούμε με ό,τι μας οδηγεί στην εξύψωση, στο 
βαθμό που ανταποκρινόμαστε στην αρχέγονη κίνηση ενός άλλου, αινιγματικού θεϊκού, που 
μας αποτείνεται. Μέσα στη δελεαστική, απαιτητική σχέση μας με το τελευταίο ο υπαρξιακός 
μας χώρος αναβαθμίζεται, τρέποντας ανάλογα και τη συνάντηση της εξωτερικής με την ε-
σωτερική μας ζωή. 

 

Φ 104 Φιλοσοφία των Επιστημών Αλεξάνδρα Δεληγιώργη 

Στο πλαίσιο  αυτού του μαθήματος, εξετάζουμε  νεώτερες και σύγχρονες γνωσιοθεωρίες   
που συνέβαλαν στην θεμελίωση και στην συγκρότηση των κοινωνικών επιστημών διαλε-
κτικού και ερμηνευτικού  τύπου.  Συγκεκριμένα, με αφετηρία την νοησιαρχία  του Descartes 
και του Leibniz  (17ος αι.) και τον εμπειρισμό του Hume, αναφερόμαστε  στην Κριτική φιλο-
σοφία του Κant  (18ος αι.), στον Υποκειμενικό και Αντικειμενικό ιδεαλισμό,   αντίστοιχα,  των 
Fichte και  Schelling   (19ος αι.) και  τέλος, στην διαλεκτική-διαφορική σκέψη του Hegel, του 
Marx  και του Nietzsche  (19ος αι.).  
     Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές των Τμημάτων: 1) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, 2) Ι-
στορίας και Αρχαιολογίας, 3) Φιλολογίας, 4) Ψυχολογίας, 5) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 6) 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 7) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 8) Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, και 9) Aρχιτεκτόνων. 

 
 

Φ 106 Πολιτική φιλοσοφία: αρχαία ελληνική πολιτική & κοινωνική 

φιλοσοφία: Σοφιστές, Πλάτων, Αριστοτέλης  

Γιάννης Πλάγγεσης 

Το μάθημα αυτό διαρθρώνεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, «Ει-
σαγωγικά»,  επιχειρείται μια επισκόπηση του σύγχρονου θεωρητικού στοχασμού αναφορι-
κά με την πολιτική  φιλοσοφία και την ιστορία της. Στη δεύτερη ενότητα, «Οι πολιτικές από-
ψεις των σοφιστών», αναλύονται οι απόψεις των κυριότερων Σοφιστών με ιδιαίτερη έμφα-
ση στα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την προβληματική τους: η αντίθεση του «νόμω» 
και του «φύσει», η έννοια του δικαίου, ο θεσμός της δουλείας, η εξέλιξη του πολιτισμού, η 
θεωρία της δημοκρατίας, το κοινωνικό συμβόλαιο. Στην τρίτη ενότητα, «Η πολιτική φιλο-
σοφία του Πλάτωνα», αναλύεται η πλατωνική Πολιτεία και  γίνεται αναφορά στις θεωρητι-
κές της προϋποθέσεις και στις κρίσιμες θεματικές της: ‘η γένεση και η διάρθρωση της δίκαι-
ης πολιτείας’, ‘η παιδεία των φυλάκων’, ‘η ενότητα της δίκαιης πολιτείας και η δυνατότητα 
πραγμάτωσής της’ η παρακμή της δίκαιης πολιτείας: η τιμοκρατική, η ολιγαρχική και η δη-
μοκρατική πολιτεία, η τυραννία. Αναφορά γίνεται επίσης στην κριτική του Αριστοτέλη και 
του Karl Popper. Στην τέταρτη ενότητα, «Η πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη», αναλύο-
νται τα Πολιτικά του Αριστοτέλη στις κύριες θεματικές τους ενότητες: ‘η έννοια της πολιτικής 
και η σχέση ηθικής και πολιτικής’, ‘η έννοια της πόλης, η οικία: οικονομία και δουλεία’, ‘τα 
πολιτεύματα: ορθά και ημαρτημένα πολιτεύματα’, ‘η διατήρηση και η φθορά των πολιτευ-
μάτων’, ‘το ιδεώδες της αριστοκρατικής πολιτείας’. Γίνεται επίσης αναφορά στις επιδράσεις 
της αριστοτελικής πολιτικής σκέψης στον μεταγενέστερο φιλοσοφικό στοχασμό. 
     Το μάθημα δεν μπορούν να δηλώσουν όσοι/ες το έχουν περάσει με τον κωδικό Φ115 ή Φ416. 

 

Φ 107 Αισθητική και Φιλοσοφία της Τέχνης Θεόπη Παρισάκη 

Το περιεχόμενο των όρων «αισθητική», «κριτική» και «τέχνη». Η πολιτιστική κατάσταση 
στην Ευρώπη κατά τον 17ο και 18ο αιώνα και η θέση του καλλιτέχνη την εποχή αυτή. Τα γε-
νικά χαρακτηριστικά της θεωρίας του νεοκλασικισμού και η εφαρμογή των αρχών της στη 
γαλλική θεωρία της ποίησης και των εικαστικών τεχνών (ζωγραφική, αρχιτεκτονική) στη 
Γαλλία και την Αγγλία. Το υποκειμενιστικό ρεύμα των φιλοσόφων του 17ου αιώνα 
(Descartes, Pierre Nicole, Pascal, Spinoza, Hobbes, Leibniz). Οι πρόδρομοι της θεωρίας του 
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γούστου που αναπτύσσεται στην Αγγλία τον 18ο αιώνα. Η αγγλική θεωρία του γούστου και η 
ανάπτυξη της προβληματικής της. 

 

Φ 109 Ηθική Φιλοσοφία Φιλήμων Παιονίδης 

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε προβλήματα, έννοιες και μεθόδους της ηθικής φιλο-
σοφίας. Συζητιούνται ο σκοπός της ηθικής, οι σχέσεις της με άλλους συγγενείς χώρους, οι 
κλάδοι της ηθικής και κάποιες βασικές κανονιστικές θεωρίες (αρεταϊκή ηθική, συνεπειοκρα-
τία, δεοντοκρατία). Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο να κατανοηθεί ότι η μελέτη της φιλοσοφι-
κής ηθικής δεν αποβλέπει μόνο στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων, αλλά μπορεί να επη-
ρεάσει και τον τρόπο αντιμετώπισης των σημαντικών ή λιγότερο σημαντικών ηθικών προ-
βλημάτων που χαρακτηρίζουν τον καθημερινό βίο μας. 

 

Φ 111 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Θεόπη Παρισάκη 

Εξετάζεται σε γενικές γραμμές η εξέλιξη του φιλοσοφικού στοχασμού από της απαρχές του 
(Όμηρος, Ησίοδος, Ορφικοί) έως την εποχή του Πλάτωνα. Στην εξέταση συμπεριλαμβάνο-
νται: τα βασικά ρεύματα της προσωκρατικής σκέψης (Μιλήσιοι, Πυθαγόρειοι, Ελεάτες, Ηρά-
κλειτος, Ατομικοί), η σοφιστική κίνηση (η γνωσιοθεωρία των σοφιστών, οι απόψεις της για 
της ηθικές αξίες, το θρησκευτικό συναίσθημα, η πολιτική της θεωρία και οι απόψεις της για 
την ιστορική εξέλιξη και τη γένεση του πολιτισμού), η σωκρατική φιλοσοφία (η σωκρατική 
μέθοδος, ηθικές, θρησκευτικές και πολιτικές απόψεις του Σωκράτη) και οι ηθικές αρχές των 
σωκρατικών σχολών (Κυρηναϊκή, Μεγαρική, Κυνική). 

 

Φ 112 Νεότερη Φιλοσοφία Παναγιώτης Θανασάς 

Η νεότερη φιλοσοφία έχει την αφετηρία της στην περίφημη πρόταση του Descartes cogito 
ergo sum και στη συνακόλουθη θεμελίωση της αλήθειας στο σκεπτόμενο υποκείμενο. Με 
γνώμονα το ερώτημα για τη στάση τους έναντι της αρχής της υποκειμενικότητας, θα ασχο-
ληθούμε με εννέα φιλοσόφους που με το έργο τους αποτέλεσαν τους σημαντικότερους 
σταθμούς στην ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας: Ντεκάρτ – Σπινόζα – Λάιμπνιτς – Λοκ – 
Χιουμ – Καντ – Χέγκελ – Μαρξ – Νίτσε. Καθώς η ενασχόληση με τη φιλοσοφία δεν είναι παρά 
ενασχόληση με τα φιλοσοφικά κείμενα, η προσπάθειά μας θα στηριχθεί σε επιλεγμένα απο-
σπάσματα από το έργο αυτών των φιλοσόφων. 
     Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων. Η παρακολούθησή του 
είναι απαραίτητη. Η αξιολόγηση της επίδοσης κατά την τελική εξέταση θα ελέγχει την ικανότητα ερ-
μηνευτικής προσέγγισης των κειμένων που θα μας απασχολήσουν (χωρίς να προϋποθέτει κανενός 
είδους αποστήθιση). 

 

Φ 113 Φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας  

& των μέσων χρόνων 
Γιώργος Ζωγραφίδης 

Σκοπός της παράδοσης είναι η εισαγωγή στη φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας και του 
Μεσαίωνα. Το μάθημα έχει χαρακτήρα (α) ιστορικό: περιλαμβάνει σύντομη αφήγηση της ι-
στορίας της φιλοσοφίας, την οποία και επιχειρεί να κατανοήσει διαχρονικά (σε σχέση με την 
αρχαία ελληνική παράδοση) και συγχρονικά (ένταξη στην κοινωνία και στον πολιτισμό της 
εποχής, με έμφαση στις συνθήκες παραγωγής του φιλοσοφικού λόγου), και (β) συστηματι-
κό: ανάλυση των κύριων θεματικών και αρχών της φιλοσοφικής σκέψης της περιόδου.  
     Εξετάζεται εισαγωγικά η ιστορία, η σημερινή κατάσταση και οι προοπτικές των σπουδών 
της φιλοσοφίας της εποχής και αναλύονται οι προϋποθέσεις για την ερμηνεία της. Παρου-
σιάζονται οι δύο βασικές συνιστώσες της, η ελληνική («εθνική») φιλοσοφία και η χριστιανι-
κή σκέψη, μέσα από την πρόσληψη των φιλοσοφικών παραδόσεων του πλατωνισμού και 
του αριστοτελισμού. Καταδεικνύεται η συνέχεια αλλά και οι ρήξεις στη φιλοσοφία των δύο 
περιόδων. Συζητιούνται η σημασία που είχε η φιλοσοφία ως θεωρία και ως δραστηριότητα, 
και ταξινομούνται οι μορφές και τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφικής γραμματείας. Αναλύο-
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νται, τέλος, οι φιλοσοφικές αρχές στις περιοχές της οντολογίας (θεός, είναι και όντα, γενικές 
έννοιες), της κοσμολογίας (χρόνος και δημιουργία) και της ανθρωπολογίας (ψυχή και σώμα, 
ελεύθερη βούληση). 
     Αναλυτικό σχέδιο της παράδοσης θα μοιραστεί στο πρώτο μάθημα. 

 
 
ΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  
 

ΦΚ 245 Επίκουρος, Ηθική Γιώργος Ζωγραφίδης 

Σκοπός της παράδοσης είναι η συστηματική ανάγνωση και ερμηνεία κειμένων της επικού-
ρειας ηθικής φιλοσοφίας, η οποία εξετάζεται ως απόπειρα απάντησης στο κεντρικό για την 
ελληνιστική εποχή ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα και τους όρους επίτευξης μιας ευτυ-
χισμένης ζωής. Όπως και τα άλλα κύρια ρεύματα της ελληνιστικής φιλοσοφίας, ο Επικουρι-
σμός δεν αναπτύσσει τόσο μια θεωρία της πράξης αλλά επικεντρώνεται σε ζητήματα που 
αφορούν τον ίδιο τον πράττοντα άνθρωπο. Εκτός από τα γενικότερα θέματα, όπως η θέση 
της ηθικής στη φιλοσοφία του Επίκουρου και η θεμελίωσή της στη φυσική, εξετάζονται επι-
μέρους θεματικές: η ευδαιμονία, η ηδονή και ο πόνος, οι επιθυμίες, οι αρετές, ο έλλογος βίος 
του σοφού, η φιλία, η κοινωνική ζωή, η ελευθερία και η ειμαρμένη, οι θεοί, ο θάνατος –μέσα 
από τον σχολιασμό των σχετικών κειμένων και τη συζήτηση της πρόσληψής τους από τη 
μεταγενέστερη φιλοσοφική παράδοση, καθώς και των σύγχρονων ερμηνειών τους. Θα α-
ναλυθούν η Επιστολή προς Μενοικέα, οι Κύριαι δόξαι, η Επικούρου προσφώνησις, καθώς και 
αποσπάσματα από τις ηθικές πραγματείες του Φιλόδημου και τον Διογένη Οινοανδέα και 
μαρτυρίες του Κικέρωνα και του Πλούταρχου. 
     Όσοι φοιτητές δηλώσουν το μάθημα δεν μπορούν να δηλώσουν και το ομότιτλο ΑΕΦ 112. 

 

ΦΚ 269 Isaiah Berlin, «Περί ελευθερίας» Φιλήμων Παιονίδης 

Θα μελετηθεί κριτικά η κλασική διάλεξη που έδωσε στην Οξφόρδη το 1958 ο Sir Isaiah Berlin 
με τίτλο «Δύο έννοιες της ελευθερίας». Η διάλεξη αυτή καθιέρωσε τη σημαντική διάκριση 
μεταξύ αρνητικής και θετικής ελευθερίας που συνεχίζει να δεσπόζει στην πολιτική φιλοσο-
φία. 

 

ΦΚ 270 Πλάτων, «Ευθύφρων» Βασίλης Κάλφας 

Ερμηνεία από το αρχαιοελληνικό πρωτότυπο του πλατωνικού διαλόγου. 
 
 
ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

Φ 305 Φύση και τέχνη Παύλος Καϊμάκης 

Στο μάθημα θα εξετασθούν οι απόψεις των φιλοσόφων από την αρχαιότητα ως τον εικοστό 
αιώνα για τις σχέσεις του φυσικού με το καλλιτεχνικό ωραίο. Στη συνέχεια θα δούμε τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν –αν μπορούν– να αποδώσουν τη φύση η ζωγραφική και 
η μουσική. 

 

Φ 366 Ηθικές θεωρίες του 20ου αιώνα Ελένη Καλοκαιρινού 

Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ηθικής, όπως είναι η σύγκρουση 
των καθηκόντων, τα καθήκοντα προς τον εαυτό μου και ο ηθικός έπαινος και η αποδοκιμα-
σία, εξετάζονται οι βασικότερες ηθικές θεωρίες του 20ού αιώνα. Όπως καθίσταται σαφές 
από τη μελέτη των θεωριών αυτών, δεν μπορεί κανείς να αποτιμήσει την εγκυρότητα των 
κριτηρίων που εκάστη προβάλλει, εάν προηγουμένως δεν αντιληφθεί τις οντολογικές, γνω-
σιολογικές, λογικές/σημασιολογικές και ψυχολογικές θέσεις τις οποίες προϋποθέτουν. Με 
τον τρόπο αυτό η ηθική διερεύνηση του 20ού και του 21ου αιώνα καθίσταται περισσότερο 
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μετα-ηθική παρά ηθική με τη συνήθη σημασία του όρου. 
 

Φ 370 Εξουσία και ελευθερία στον κινηματογράφο Παναγιώτης Δόικος 

Ο κινηματογράφος εμφανίζει τη συνάντηση της οπτικής κίνησης μέσα στην σκέψη με την 
κίνηση του βλέμματος στην εξωτερική πραγματικότητα. Επιχειρώντας να δραματοποιή-
σουν τη σχέση της εξουσίας με την ελευθερία, οι κινηματογραφικές μορφές ασκούν τη φυ-
σική τους τάση να συστέλλονται και να διαστέλλονται, ενεργοποιώντας ποιοτικούς βαθμούς 
της υποκειμενικής έντασης της κίνησης, είτε στην κλίμακα του ασπρόμαυρου είτε σε εκείνη 
του έγχρωμου. Η διερεύνηση του δυναμικού διαστήματος, το οποίο παράγεται από την κί-
νηση που συνδέει την εξουσία με την ελευθερία, υπαγορεύει την επιλογή και την προβολή 
των ταινιών που σχολιάζουμε. Αυτές ποικίλλουν ως προς την προέλευση και το είδος τους. 
Μεταξύ τους περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες: Η δίκη (1962), του Orson Welles, If... (1968), 
του Lindsay Anderson, Μια τρελλή, τρελλή οικογένεια (1965), του Ντίνου Δημόπουλου, Κουρ-
διστό πορτοκάλι (1972), του Stanley Kubrick, Αποκάλυψη τώρα! (1979/redux),  του F.F. Coppo-
la, Absolute power (1994), του Clint Eastwood. 

 
 
ΙV. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 

Φ 618 Σωκράτης Βασίλης Κάλφας 

Θα επιχειρηθεί η ανασύνθεση του ιστορικού Σωκράτη και της φιλοσοφίας του μέσα από τη 
μελέτη και την αξιολόγηση όλων των μαρτυριών που διαθέτουμε (πλατωνικοί διάλογοι, Α-
ριστοφάνης, Ξενοφών, Αριστοτέλης).  
     Το μάθημα θα γίνει υπό τη μορφή σεμιναρίου. Θα υπάρξει κλειστός αριθμός φοιτητών (μέγιστος 
αριθμός 30 άτομα), βαθμολόγηση με γραπτή εργασία και παρουσίαση των φοιτητικών εργασιών στο 
μάθημα. 

 

Φ 620 Hegel, «Φιλοσοφία του δικαίου» Παναγιώτης Θανασάς 

Η Φιλοσοφία του δικαίου είναι ένα από τα σημαντικότερα κείμενα του Χέγκελ, με βαθιά επί-
δραση στα πεδία της πολιτικής, κοινωνικής και ηθικής φιλοσοφίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται 
το κεντρικό πρόταγμα της νεωτερικότητας: η έννοια της ελευθερίας, η οποία πραγματώνε-
ται ως πολιτική ελευθερία εντός του κράτους και των θεσμών του. Θα μελετήσουμε εντατι-
κά και εκ του σύνεγγυς τον Πρόλογο και την Εισαγωγή, σε νέα μετάφραση του διδάσκοντος. 

 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ  

Ύπαρξη και επανάσταση: Krishnamurti και Marcuse Παναγιώτης Δόικος 

Σύμφωνα με τη λογική της ετυμολογίας της (υπό και άρχω), η ύπαρξη προσδιορίζει τον προ-
σωπικό μας τρόπο να είμαστε ελεύθεροι μέσα σε μια συνθήκη - εκείνη της σχέσης μεταξύ 
της ζωής και του  θανάτου -, η οποία, προπάντων λόγω του αναπόφευκτου τέλους που επι-
βάλλει, μας υπερβαίνει. Η ζωή και η ιστορία δείχνουν ότι μια βαθιά, αρνητική διάσταση της 
φύσης του ανθρώπου επιμένει να τον εμποδίζει - παντού, πάντα και  πάντοτε - να εκφράζει 
ελεύθερα - μέσα στις όποιες αντιθέσεις της - την αυθεντικότητά του στη σχέση του με τον 
εαυτό του και με το(ν) άλλο. Εννοούμε την επ-ανάσταση ως την ανατροπή αυτού ακριβώς 
του εμποδίου. Ο  Jiddu Krishnamurti (1895-1986) και ο Herbert Marcuse (1898-1979) στοχάζο-
νται πάνω στο ζήτημα προτείνοντας δύο αντίστοιχες - και ιδιαζόντως συγκλίνουσες - δια-
στάσεις μιας επαναστατικής λογικής της πράξης. Ο πρώτος εξηγεί πώς η αποκλειστικά απο-
δεικτική, χωριστική σκέψη (thought) μάς εμπλέκει σε έναν  ευρύ μηχανισμό καταστροφικό-
τητας και εγωκεντρισμού, αναστέλλοντας την ενεργοποίηση ενός βαθέως, βλεμματικού 
στοχασμού (meditation), ο οποίος μπορεί να τρέψει ριζικά την πράξη: ο αναπροσανατολι-
σμός των αισθήσεων, η αφύπνιση της προσοχής και η διέγερση μιας κρίσιμης ενορατικής 
λειτουργίας (insight) αποδεσμεύουν το σώμα από την επιρροή που του ασκεί η ανταγωνιστι-
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κότητα της "τυφλής" χρονολογικής αλληλουχίας και συνεγείρουν μια συνολικότερη ενωτική 
τάση της ύπαρξης. Ο Marcuse  αναλύει τη λογική του εγκλωβισμού της επαναστατικής ενέρ-
γειας σε μαζικά κοινωνικά μορφώματα σύνθετης εξουσίας, δηλαδή στα αποτελέσματα  της 
επεκτεινόμενης υποχώρησης του ανθρώπου στην αυτοανασταλτική, αυταρχική του τάση. 
Εδώ το ζητούμενο είναι η επαφή μας - μέσα στην οξύτητά της - άμεσης ή έμμεσης - βίας - με 
μια βαθύτερα αυτόνομη φαντασιακή -  - σωματική δύναμή μας,  έτοιμη να εξεγερθεί. Η διε-
ρεύνηση των φιλοσοφικών εγχειρημάτων του Krishnamurti και του Marcuse θα συναρτηθεί 
με την ανάπτυξη μιας θεμελιακής διάγνωσης - πρότασης: ο ορίζοντας και η ποιότητα της 
εσωτερικής επανάστασης προσδιορίζουν τη δυναμική της ανθρώπινης πράξης. 
     Το μάθημα αυτό είναι ανοιχτό σε όλους τους φοιτητές του ΑΠΘ. Η παρακολούθησή του είναι ελεύθερη για το 
κοινό. Δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα και δεν έχει πιστωτικές μονάδες. 

 
 

3.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ1  
 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 

   
100 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (με ασκήσεις) Δημήτρης Χατζηδήμου 
Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο, γίνεται λόγος για το αντικείμενο, τις 
μεθόδους έρευνας και την αυτοτέλεια της επιστήμης της Παιδαγωγικής, τίθενται και συζη-
τούνται βασικά προβλήματα, ερωτήματα και ζητήματά της και, τέλος, παρουσιάζονται και 
αναπτύσσονται θέσεις, αντιθέσεις και προβληματισμοί για θέματα, σχετικά με την Παιδα-
γωγική. Στο δεύτερο μέρος, καταβάλλεται προσπάθεια να καταρτιστούν οι φοιτητές/τριες 
στη χρήση πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, να εξοικειωθούν δηλαδή στην αναζήτηση και 
στην ανεύρεση της βιβλιογραφίας γενικότερα και της παιδαγωγικής, ειδικότερα, να ενημε-
ρωθούν σχετικά με την επιστημονική τεχνογραφία, γι’ αυτό και υλοποιούνται επισκέψεις 
ανά ομάδες σε σπουδαστήρια της Φιλοσοφικής Σχολής, τηρούνται πρακτικά στις συναντή-
σεις και παρουσιάζονται εργασίες από την πλευρά των φοιτητών/τριών ενώπιον των συμ-
φοιτητών/τριών τους. 
   
200 Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής  
ΨΑ Ι Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής Ι: 

Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
Μάρω Δόικου 

Κληρονομικότητα και περιβάλλον – ωρίμανση και μάθηση. Νοημοσύνη (θεωρίες, μέτρηση, 
ανάπτυξη, νοημοσύνη και σχολική επίδοση, νοημοσύνη και δημιουργικότητα). Μάθηση 
(μορφές, θεωρίες, μεταβίβαση μάθησης, κίνητρα μάθησης, μνήμη και λήθη). Προβλήματα 
αγωγής και διδασκαλίας κατά εξελικτικές βαθμίδες. Δυσκολίες μάθησης – Ειδική αγωγή. 
ΨΑ ΙΙ Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής ΙΙ: 

Ψυχολογία του εφήβου 
Μάρω Δόικου 

Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη στην εφηβεία. Η κρίση ταυτότητας. Ο έφηβος και το οικο-
γενειακό του περιβάλλον. Οι σχέσεις στην εφηβεία. Ο έφηβος στο χώρο του σχολείου: δυ-
σκολίες μάθησης, διαταραχές συμπεριφοράς, ψυχικά προβλήματα. Ο εκπαιδευτικός και ο 
έφηβος: προβλήματα αγωγής της εφηβικής ηλικίας. 

 
300 Κοινωνιολογική Θεμελίωση της Αγωγής  
ΚΘΑ Ι Θέματα Κοινωνικοποίησης και Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 
Αναστασία Κεσίδου 

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται θέματα κοινωνικοποίησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης με αναφορές σε σχετικές έρευνες και παραδείγματα εφαρμογών. 
 

                                                           
1 Οι περιγραφές των μαθημάτων του Τομέα Παιδαγωγικής αφορούν και τα δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό) του 
τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. 
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ΚΘΑ ΙΙ Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Μπίκος / 
Ελένη Χοντολίδου 

Η συγκρότηση της Κοινωνιολογίας ως Επιστήμης: Ιστορικό πλαίσιο, βασικές θεωρητικές 
παραδοχές και επιστημολογικές προϋποθέσεις. Σύντομη ανάλυση των κυριότερων θεωρη-
τικών πλαισίων της Κοινωνιολογίας. Οι κλάδοι της Κοινωνιολογίας, με ιδιαίτερη αναφορά 
στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και στις ουσιαστικότερες προσεγγίσεις του χώρου της. 

 
400 Σχολική Παιδαγωγική  
ΣΧΠ Ι Σχολική Παιδαγωγική Ι Ζωή Παπαναούμ 
Ο θεσμός του σχολείου: λειτουργίες στις σύγχρονες κοινωνίες. Θέματα διοίκησης της σχολι-
κής μονάδας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, η επαγγελματική του κοι-
νωνικοποίηση και η αποτίμηση του έργου του.  
ΣΧΠ ΙΙ Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ Κυριάκος Μπονίδης 
Σκοπός τους μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες, σε εισαγωγικό, θεωρητικό επίπεδο, να 
γνωρίσουν τη μορφή, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ανάλυση των προγραμμάτων 
σπουδών, των σχολικών βιβλίων, και του υπόλοιπου έντυπου και ψηφιακού υλικού που 
χρησιμοποιείται στο σχολείο, καθώς και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο του πα-
ραδοσιακού, του συμπεριφοριστικού, του εποικοδομητικού και του κριτικού ‘παραδείγμα-
τος’.  
Περιεχόμενα μάθησης, χρονοδιάγραμμα  
Εισαγωγή στη Σχολική Παιδαγωγική: Επιστημολογικός προσδιορισμός, αντικείμενο, κα-
τευθύνσεις, έρευνα (πεδία της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικά ‘παραδείγματα’). Θεωρί-
ες του σχολείου, το εκπαιδευτικό σύστημα και η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. (1ο και 2ο μά-
θημα) 
Ενότητα πρώτη: Το παραδοσιακό ‘παράδειγμα’ και η εξέλιξή του 
Α) Θεωρητικά ερείσματα: Η νοησιαρχική και η ρεαλιστική θεωρία αγωγής. Β) Η γέννηση του 
νεωτερικού σχολείου, του παραδοσιακού ‘παραδείγματος και η εξέλιξή του’. Γ) Χώρος, χρό-
νος, κείμενα και εκπαιδευτικές πρακτικές στο ‘παραδοσιακό’ σχολείο (το πρόγραμμα των 
περιεχομένων ως μοντέλου σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών, διάταξη των περιε-
χομένων διδασκαλίας και μάθησης, ο ρόλος του σχολικού βιβλίου, η εκπαιδευτική διαδικα-
σία, μορφές και μέθοδοι διδασκαλίας, η πορεία της διδασκαλίας, η εξέταση του μαθητή και 
της μαθήτριας). Δ) Κριτική του παραδοσιακού ΄παραδείγματος’. (3ο και 4ο μάθημα). 
Ενότητα δεύτερη: Το συμπεριφοριστικό εκπαιδευτικό ‘παράδειγμα’ και η εξέλιξή του 
Α) Θεωρητικά ερείσματα: Ο συμπεριφορισμός και η εμπειρική Παιδαγωγική. Β) Το πρό-
γραμμα σκοπών και στόχων ως μοντέλο σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών: 1) Σκο-
ποί και στόχοι. Ταξινομίες διδακτικών στόχων. 2) Περιεχόμενα μάθησης, 3) Μεθόδευση της 
διδασκαλίας: Το συμπεριφορτιστικό διδακτικό μοντέλο. Η διαφοροποίηση της σχολικής ερ-
γασίας. 4) Οι διδακτικές μηχανές και ο Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 5) ‘Αντικειμενι-
κού’ τύπου αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης: (Ι) διαγνωστική αξιολόγηση, (ΙΙ) διαμορφω-
τική αξιολόγηση και (ΙΙΙ) συνολική αξιολόγηση. Γ) Κριτική του συμπεριφοριστικού 
΄παραδείγματος’. (5ο και 6ο μάθημα). 
Ενότητα τρίτη: Το εποικοδομητικό ‘παράδειγμα’  
Α) Θεωρητικά ερείσματα: Εποικοδομισμός και εποικοδομητική Παιδαγωγική. Β) Το εποικο-
δομητικό πρόγραμμα διαδικασίας ως μοντέλο σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών: 1) 
Το ενιαιοποιημένο πρόγραμμα σπουδών: τα διεπιστημονικά και τα ‘θεματοκε-
ντρικά/διαθεματικά’ προγράμματα σπουδών. 2) Επιλογή των περιεχόμενων μάθησης και 
των μέσων διδασκαλίας και μάθησης. Πηγές και μέσα μάθησης (βιβλιοθήκη και Τεχνολογίες 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας), 3) Στοχαστική και διερευνητική/βιωματική εκπαι-
δευτική διαδικασία: η μαιευτική μέθοδος, το μοντέλο των τριών κύκλων, η μέθοδος του 
προβλήματος, η μέθοδος project. 4) Πολυγραμματισμοί. 5) Αυθεντική αξιολόγηση. Γ) Κριτι-
κή του εποικοδομητικού ΄παραδείγματος’. (7ο και 8ο μάθημα).  
Ενότητα τέταρτη: Το κριτικό ‘παράδειγμα’  
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Α) Θεωρητικά ερείσματα: Οι κριτικές θεωρίες, η αναδομιστική θεωρία αγωγής και η κριτική 
Παιδαγωγική. Β) Το κριτικό πρόγραμμα διαδικασίας ως μοντέλο σχεδιασμού των προγραμ-
μάτων σπουδών: 1) Αφετηρία και ανάπτυξη του κριτικού προγράμματος σπουδών . 2) Επι-
λογή των περιεχόμενων μάθησης, 3) Κριτική αναστοχαστική εκπαιδευτική διαδικασία. 4) 
Κριτικοί πολυγραμματισμοί. 5) Αυθεντική αξιολόγηση με στόχο τον αναστοχασμό και την 
ενδυνάμωση. Γ) Εκπαιδευτική χειραφετητική έρευνα δράσης και εκδημοκρατισμός των εκ-
παιδευτικών πρακτικών. Δ) Κριτική του Κριτικού ΄παραδείγματος’. (9ο και 10ο μάθημα) 
Ενότητα Πέμπτη: Εκπαίδευση και παγκόσμια προβλήματα: Εισαγωγή στην Παιδαγωγι-
κή της ειρήνης: Α) Η Έρευνα για την ειρήνη και η Παιδαγωγική της ειρήνης. Β) Σκοποί και 
περιεχόμενα της Εκπαίδευσης για την ειρήνη (εκπαιδευτικά κείμενα και πρακτικές στο 
πλαίσιο μιας δημοκρατικής, αντιρατσιστικής, διαπολιτισμικής και οικολογικής εκπαίδευ-
σης). (11ο και 12ο μάθημα) 
Συγκεφαλαίωση των περιεχομένων και αξιολόγηση του μαθήματος (13ο μάθημα) 

 
500 Ιστορία της Εκπαίδευσης και της Αγωγής  
ΙΕΑ Ι  Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής  

Εκπαίδευσης 
Δημήτρης Μαυροσκούφης 

Εισαγωγή στη νεοελληνική κοινωνία. Εκπαιδευτικό σύστημα: θεσμοθέτηση – λειτουργία 
(ως το 1880). Προσπάθειες αναπροσανατολισμού της ελληνικής εκπαίδευσης (ως το 1930). 
Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα (1930 έως σήμερα). 
ΙΕΑ ΙΙ Ιστορία της Αγωγής Βασίλης Φούκας 
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται, μέσα από την ανάγνωση, παρουσίαση και μελέτη πρώτων 
πηγών, η εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης από τον Πλάτωνα έως τον Al. Neill. Η σχετική 
διερεύνηση επικεντρώνεται στους παρακάτω θεματικούς άξονες: σκοπός της αγωγής, εκ-
παίδευση και κοινωνία, εκπαίδευση και πολιτεία, ηθική αγωγή, περιεχόμενα εκπαίδευσης, 
οργάνωση και μεθόδευση της διδασκαλίας, σχέση παιδαγωγού-παιδαγωγούμενου, φύλο 
και εκπαίδευση, θέματα πειθαρχίας και τιμωρίας.  
Ειδικότερα, στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες: α) να έρθουν σε επαφή με την 
παιδαγωγική σκέψη από την περίοδο της κλασικής αρχαιότητας (4ος-5ος αι. π.Χ.) έως τις 
πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, β) να γνωρίσουν τη ζωή και πτυχές του παιδαγωγικού 
έργου σημαντικών παιδαγωγών, γ) να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις 
διάφορες παιδαγωγικές θεωρίες και σχολές αγωγής, δ) να εντοπίσουν επιδράσεις, τις οποίες 
δέχτηκε η ελληνική παιδαγωγική σκέψη, από τη διεθνή παιδαγωγική θεωρία και εκπαιδευ-
τική πράξη, ε) να προβούν σε προεκτάσεις των παιδαγωγικών αυτών θεωριών στην εκπαι-
δευτική πράξη σήμερα.  

 
600 Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας Δημήτρης Σταμοβλάσης  
Το μάθημα αυτό έχει δύο σκέλη: (α) Μεθοδολογία και (β) Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της 
Στατιστικής. (α) Μεθοδολογία: Στο πρώτο μέρος θα γίνει μία σύντομη εισαγωγή στις επι-
στημολογικές προϋποθέσεις της επιστημονικής έρευνας, όπως έννοια και σκοπός της επι-
στήμης, γενίκευση, επιστημονική εξήγηση και πρόγνωση, διατύπωση και έλεγχος υποθέ-
σεων, εμπειρικό περιεχόμενο των υποθέσεων και θεωριών, διεύρυνση της γνώσης και επι-
στημονική πρόοδος. Διαφορές και ομοιότητες των Φυσικών και των Κοινωνικών Επιστη-
μών: «νομοθετικές» και «ιδιογραφικές» επιστήμες. Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν οι 
κυριότερες μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως η συνέντευξη, επισκόπηση, παρατήρηση, 
κοινωνιομετρία κλπ. και θα αναλυθούν οι διαφορετικές λειτουργίες των ποσοτικών και των 
ποιοτικών μεθόδων στο πλαίσιο της λογικής της επιστημονικής έρευνας. (β) Εισαγωγή στη 
Στατιστική: Στο πρώτο μέρος θα εξηγηθούν οι βασικές έννοιες της Περιγραφικής Στατιστι-
κής, όπως οι δείκτες κεντρικής τάσης, δείκτες διασποράς, κατανομές συχνότητας των μετα-
βλητών, διασταύρωση μεταβλητών σε πίνακες διπλής εισόδου, δείκτες στατιστικής συνά-
φειας, απλή ανάλυση δεδομένων. Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν ορισμένες βασικές 
έννοιες της Επαγωγικής Στατιστικής, όπως η κανονική κατανομή, τα επίπεδα στατιστικής 
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σημαντικότητας, τα διαστήματα εμπιστοσύνης και ο στατιστικός έλεγχος των υποθέσεων. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις εμπειρίες των προηγούμενων ετών η κατανόηση της θε-
ματικής τόσο της Μεθοδολογίας όσο και της Στατιστικής απαιτεί ουσιαστικά την παρακο-
λούθηση του μαθήματος, για να αποφευχθεί η συχνή αποτυχία στις εξετάσεις αυτού του 
μαθήματος, που έχει διαπιστωθεί. 
 
ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 
Α΄ Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 

 
1. Θεωρία και Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Π 1438 Μεθόδευση της διδασκαλίας και Νέες Τεχνολογίες Κωνσταντίνος Μπίκος 
Εκπαιδευτικές λειτουργίες των Νέων Τεχνολογιών. Εφαρμογές των θεωριών μάθησης στο 
εκπαιδευτικό λογισμικό: μπιχεβιορισμός, εποικοδομισμός, θεωρία της επεξεργασίας πλη-
ροφοριών. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και οι Νέες Τεχνολογίες. Οι νέες δυνατότητες 
και τα προβλήματα από τη δικτύωση. Οι συνήθεις εφαρμογές στην εκπαίδευση και ειδικό-
τερα στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων: επεξεργασία κειμένου, υπερκείμενα και υ-
περμέσα, προσομοιώσεις, μοντελοποίηση, βάσεις δεδομένων, εκπαιδευτικά παιχνίδια. 
Στοιχεία αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού.  
Π 14431 Μεθόδευση της διδασκαλίας στο πολυπολιτισμικό 

σχολείο  
Ζωή Παπαναούμ 

Στην εποχή μας το σχολείο αποτελεί ένα σταθερό περιβάλλον που υποστηρίζει και ενισχύει 
τη μόρφωση των παιδιών και των εφήβων, καθώς και την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. 
Μια σημαντική πρόκληση για το ελληνικό σχολείο σήμερα αποτελεί η πολυπολιτισμική 
πραγματικότητα της κοινωνίας και κατ’ επέκταση και του σχολείου. Αυτή η πραγματικότη-
τα επιτείνει προβλήματα που είχε ήδη το σχολείο, όπως η σχολική αποτυχία, και καθιστά 
αναγκαία την ανάλογη προσαρμογή της διδακτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας. Στο 
φροντιστήριο αυτό εξετάζονται θέματα όπως η διάγνωση της ετερότητας, η διαφοροποίη-
ση και η μεθόδευση της σχολικής εργασίας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. 
Π 1446 

(νέο) 
Διαφοροποιημένη διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές Σουζάνα Παντελιάδου 

Η έντονη διαφοροποίηση του σχολικού πληθυσμού σε συνδυασμό με την αντίληψη ενός ε-
νιαίου σχολείου για όλους, δημιουργούν την ανάγκη για την προσαρμογή της διδασκαλίας 
από τους/τις εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο του μαθήματος η προσαρμογή αυτή γίνεται μέσα 
από το μοντέλο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, το οποίο περιλαμβάνει προσαρμογές 
στο περιεχόμενο, την επεξεργασία και το τελικό προϊόν της διδασκαλίας, ανάλογα με το επί-
πεδο, τις μαθησιακές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Ειδικότερα, μελετώ-
νται προσεγγίσεις της διδακτικής αξιολόγησης, η διδασκαλία σε επίπεδα, η οργάνωση υλι-
κού και δραστηριοτήτων καθώς επίσης και συγκεκριμένες πρακτικές και τεχνικές. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην κατανόση των διδακτικών εφαρμογών των ευρημάτων της γνωστικής 
έρευνας για τη μάθηση. 
 
 
 
Π 1901 Μικροηλεκτρονική και Παιδαγωγική Επιστήμη Κωνσταντίνος Μπίκος 
Εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η θέση τους στην κοι-
νωνική και επαγγελματική ζωή. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως εργαλείο της νόησης και η 
θέση του στο σύγχρονο σχολείο. Επιπτώσεις στη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου: δρα-
στηριότητες παιδιών και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Νέες απαιτήσεις στον κοινωνικό και επαγ-
γελματικό χώρο: computer literacy. Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση: 
ανάγκη αναμόρφωσης του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος. Η χρήση των Νέων Τε-

                                                           
1 Προσφέρεται και στα δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό).  
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χνολογιών ως διδακτικών μέσων: τεχνητή νοημοσύνη. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέ-
ναντι στις Νέες Τεχνολογίες. Στερεότυπα του φύλου και Νέες Τεχνολογίες. Ηθικά, νομικά 
και πολιτικά προβλήματα που ανακύπτουν. 
Π 19041 Μικροδιδασκαλίες Δημήτρης Χατζηδήμου 
Στo πλαίσιo του μαθήματος αυτού επισημαίνεται ο ρόλος και η σημασία της μικροδιδασκα-
λίας στην εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Αναφέρονται οι δυνατότητες που 
προσφέρει για το μελλοντικό τους επάγγελμα και ασκούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σε 
συγκεκριμένες παιδαγωγικές, κοινωνικές και διδακτικές δεξιότητες, διδάσκοντας στους 
συμφοιτητές και συμφοιτήτριές τους προκαθορισμένες διδακτικές ενότητες από μαθήματα 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 
2. Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας 
Π1615 Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας:  

Οι Μέθοδοι της Συνέντευξης και Επισκόπησης 
Δημήτρης Σταμοβλάσης 

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις μεθόδους της επισκόπησης και της συνέντευξης. 
Μετά από μία σύντομη επιστημολογική και μεθοδολογική εισαγωγή θα εξεταστούν αναλυ-
τικά τα επιμέρους προβλήματα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 
μεθόδων αυτών, που είναι οι συχνότερα εφαρμοζόμενες στην Παιδαγωγική. Εκτός των βα-
σικών διαλέξεων σε σημαντικά μεθοδολογικά θέματα, όπως σχεδιασμού, εγκυρότητας και 
αξιοπιστίας, πραγματοποιούνται μικρές ερευνητικές εργασίες, στις οποίες θα εφαρμοστούν 
σε μικρή εμβέλεια οι παραπάνω μέθοδοι. Οι εργασίες που είναι ουσιαστικά πιλοτικές έρευ-
νες και μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, σχεδιάζονταν από την αρχή έτσι, ώστε να γίνει 
κατανοητή από τους φοιτητές/τριες η όλη πορεία των σταδίων της ερευνητικής διαδικασί-
ας, από τα πρώτα στάδια της διατύπωσης του προβλήματος και των ερευνητικών υποθέ-
σεων ως τα τελευταία στάδια της ανάλυσης των δεδομένων και της συναγωγής των ερευ-
νητικών πορισμάτων. 
Π1616  Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Ιστορία 

της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: Ανάλυση 
και ερμηνεία Πηγών 

Βασίλης Φούκας 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες σε αυτό να προσεγγί-
σουν συστηματικά ζητήματα αναφορικά με τον εντοπισμό, την ταξινόμηση, την κατανόηση, 
την ερμηνεία και την έκδοση πρώτων πηγών και αρχειακού υλικού που έχει σχέση με την 
Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέ-
χοντες/ουσες σε αυτό: α) να έρθουν σε επαφή με τις πολλαπλές κατηγορίες και τα είδη των 
ιστορικών πηγών, β) να προσεγγίσουν κριτικά πρώτες πηγές (γραπτές, οπτικές και ακουστι-
κές), γ) να ερμηνεύσουν τις πηγές αυτές εντάσσοντάς τες στο ευρύτερο κοινωνικό, οικονο-
μικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο, και, δ) να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του 
αρχειακού υλικού κατά τη μελέτη της Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο 
του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες θα αναλάβουν να μελετήσουν ιστορικές πηγές, τις οποίες 
θα αναλύσουν και θα ερμηνεύσουν με βάση: α) την ιστορική-ερμηνευτική μέθοδο, β) την 
ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, και, γ) την προσέγγιση του Roland Barthes, αναφορικά με 
την ανάλυση του φωτογραφικού υλικού. Οι παρουσιάσεις θα έχουν τη μορφή γραπτών ερ-
γασιών.   
 
Π1617  Εφαρμοσμένη Στατιστική: Η σημασία της 

στην έρευνα των Επιστημών Αγωγής και 
στη Λήψη Αποφάσεων 

Δημήτρης Σταμοβλάσης 

Το μάθημα αποτελεί μια παρουσίαση των εφαρμογών της Στατιστικής στην Παιδαγωγική, 
την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, στις Επιστήμες της 
Αγωγής γενικότερα και στην Λήψη Αποφάσεων. Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτή-
σουν οι φοιτητές εννοιολογική κατανόηση της στατιστικής και να εξοικειωθούν με την λογι-

                                                           
1 Προσφέρεται και στα δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό).  
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κή των μετρήσεων στην κοινωνική έρευνα και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων μιας στα-
τιστικής έρευνας. Αναπτύσσονται θέματα μεθόδων δειγματοληψίας, ανάλυσης συσχετίσε-
ων, πειραματικών σχεδιασμών, ελέγχου υποθέσεων, ανάλυσης κατηγορικών δεδομένων, 
γραμμικής παλινδρόμησης, ανάλυση διακύμανσης καθώς και οι κυριότεροι μέθοδοι πολυ-
μεταβλητής ανάλυσης (παραγοντική ανάλυση, ανάλυση κύριων συνιστωσών, ανάλυση κα-
τά συστάδες). Οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν διαλέξεις επάνω στα σχετικά 
θέματα και να παραδώσουν γραπτές εργασίες όπου θα εξετάζονται σενάρια Εκπαιδευτικής 
Έρευνας και θα γίνεται ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 
Π 1902 Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ με εφαρμογές στις 

κοινωνικές επιστήμες 
Δημήτρης Σταμοβλάσης 

Το μάθημα περιέχει μία συνοπτική εισαγωγή στις προϋποθέσεις της χρήσης του Η/Υ και επι-
κεντρώνεται στις βασικές εντολές του λογισμικού PASW/SPSS, οι οποίες εφαρμόζονται πα-
ραδειγματικά στην ανάλυση δεδομένων κοινωνικών ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν 
πρόσφατα σε διδακτικά-ερευνητικά πλαίσια του Τομέα Παιδαγωγικής. Το μάθημα εστιάζει 
στην εξοικείωση των φοιτητών /τριών με τα παραπάνω λογισμικά και στην απόκτηση μι-
κρής εμπειρίας στην ανάλυση ερευνητικών δεδομένων. Η παρουσία είναι υποχρεωτική, κα-
θώς και η διεκπεραίωση και παράδοση μικρών εργασιών που γίνονται κατά την διάρκεια 
των συναντήσεων. 
 
3. Ιστορία της εκπαίδευσης 
Π 1504 Τομές στην Ιστορία της Nεοελληνικής Εκ-

παίδευσης  (19ος και 20ος αιώνας) 
Δημήτρης Μαυροσκούφης 

Θα επιχειρηθεί η ανατομία συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προβλημάτων και παιδαγωγικών 
θεμάτων με βάση εισηγήσεις του διδάσκοντος, ανασκόπηση και συζήτηση της σχετικής βι-
βλιογραφίας. 
Π 1505 Προσεγγίσεις στην έρευνα της Τοπικής Εκ-

παιδευτικής Ιστορίας: το παράδειγμα των 
σχολείων της Θεσσαλονίκης 

Βασίλης Φούκας 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να γνωρίσουν την Το-
πική Εκπαιδευτική Ιστορία, τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο όσο και σε επίπεδο εφαρμογών.  
Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε τρεις βασικές ενότητες:  
Α΄ ενότητα: Η Τοπική Ιστορία – Ιστορική Επισκόπηση: α) Αντικείμενο μελέτης, εμφάνιση 
ενδιαφέροντος και εξέλιξη. β) Η Τοπική Ιστορία ως επιστήμη: Προβλήματα αποδοχής, επι-
στημολογικά προβλήματα – προσεγγίσεις. γ) Η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα μελέτης 
της Τοπικής Ιστορίας. δ) Η έρευνα για την Τοπική Ιστορία στο εξωτερικό. ε) Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση και Τοπική Ιστορία στην Ελλάδα. στ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Τοπική 
Ιστορία στην Ελλάδα. ζ) Η έρευνα για την Τοπική Ιστορία στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. η) Η 
Τοπική Ιστορία σήμερα: Ορισμός – αντικείμενο (τόπος και άνθρωποι). 
Β΄ ενότητα: Θέματα Τοπικής Εκπαιδευτικής Ιστορίας: α) Η Τοπική Ιστορία στην εκπαίδευ-
ση. β) Ιστορία σχολείων της Μακεδονίας: Μεθοδολογία και δεδομένα έρευνας, σχολιασμός 
πηγών.  
Γ΄ ενότητα: Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών/ τριών – Επισκέψεις σε φορείς: Το ενδια-
φέρον θα επικεντρωθεί σε ‘παραδείγματα’ από την Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία της Μακε-
δονίας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αυτού οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα επισκεφτούν 
φορείς της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της Μακεδονίας, που διαθέτουν ιστορικό εκ-
παιδευτικό υλικό (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Δήμου Θεσσαλονίκης, Ιστορικό Αρχείο Προ-
σφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου κ.λπ.). 
Π 1508 
(νέο) 

Το κίνημα της Νέας Αγωγής στις αρχές του 
20ου αιώνα διεθνώς 

Κυριάκος Μπονίδης /  
Βασίλης Φούκας 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες να προσεγγίσουν μέσα 

από ιστορική-κριτική ερμηνευτική σκοπιά το κίνημα της Νέας Αγωγής των αρχών του 
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20ού αιώνα στο δυτικό κόσμο. 
Περιεχόμενα μάθησης, χρονοδιάγραμμα 
Εισαγωγή στη θεματική του σεμιναρίου (1ο σεμινάριο) 
Ενότητα πρώτη: Το ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης του κινήματος της Νέας Αγωγής 
1. Η εκπαίδευση κατά τη δημιουργία των εθνικών κρατών, η θεσμοθέτηση, η οργάνωση και 
η λειτουργία του παραδοσιακού σχολείου. 
2. Ο διεθνής επιστημονικός διάλογος, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση των προοδευτι-
κών παιδαγωγών και η κριτική του σχολείου στα τέλη του 19ου αιώνα. 
3. Κοινωνικο-πολιτικοί και πολιτισμικοί παράγοντες (το κίνημα της Νεολαίας, η κίνηση της 
Καλλιτεχνικής Αγωγής και η Δημοκρατία της Βαϊμάρης στη Γερμανία, η κριτική του «παρα-
δοσιακού» σχολείου, ο φιλοσοφικός και εκπαιδευτικός Πραγματισμός και η πολιτική συγκυ-
ρία στις Η.Π.Α., η κοινωνικοπολιτική κριτική κατά την περίοδο 1897-1909, ο Δημοτικισμός 
και οι φιλελεύθερες κυβερνήσεις στην Ελλάδα κ.λπ.) (2ο και 3ο σεμινάριο). 
Ενότητα δεύτερη: Παιδαγωγικά και ψυχολογικά ερείσματα της Νέας Αγωγής  
Η θεωρία αγωγής του Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), το έργο του Johann Heinrich 
Pestalozzi (1746 – 1827) και του Friedrich Fröbel (1782-1852). Οι εξελίξεις στη Ψυχολογία (4ο 
σεμινάριο). 
Ενότητα τρίτη: Τα επιμέρους κινήματα της Νέας Αγωγής σε δυτικά κράτη, οι σημαντικό-
τεροι παιδαγωγοί, το συγγραφικό έργο και τα σχολεία τους, οι νέοι θεσμοί  
Η Προοδευτική Εκπαίδευση στις Η.Π.Α., η Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική στη Γερμανία, η 
Νέα Αγωγή στη Μ. Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ελβετία, στο Βέλγιο και στην Πολωνία, η μο-
ντεσσοριανή Παιδαγωγική στην Ιταλία, η Παιδαγωγική του A. S. Makarenko στη Σοβιετική 
Ένωση, ο Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός στην Ελλάδα (5ο και 6ο σεμινάριο). 
Ενότητα τέταρτη: Θεμελιώδεις παραδοχές της Νέας Αγωγής και προσέγγιση των διαφο-
ρετικών φιλοσοφικών, ιδεολογικών και επιστημονικών ερεισμάτων των επιμέρους παιδα-
γωγών με ανάλυση κειμένων τους αναφορικά με τις παραδοχές αυτές. 
1. Η φύση και ο ρόλος του παιδιού. Η «κατασκευή» του νεωτερικού παιδιού. 
2. Το παραδοσιακό σχολείο και η μεταρρύθμισή του ως χώρου, των υποδομών, των μέσων 
και της εσωτερικής λειτουργίας του με τη διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας. Η εξαν-
θρωπισμένη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή και μαθήτριας.  
3. Το ιδεώδη της αγωγής και τα μοντέλα κοινωνικής μεταρρύθμισης, στα οποία μπορεί να ο-
δηγήσει το σχολείο (π.χ. το σχολείο ως κοινότητα που αποβλέπει στη βελτίωση της μεγάλης 
κοινότητας, το σχολείο ως μέσο σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας, το σχολείο ως 
μέσο προώθησης εναλλακτικών μορφών κοινωνικής οργάνωσης, τρόπου ζωής και πολιτισμού) 
(7ο, 8ο, 9ο, 10ο και 11ο σεμινάριο) 
Ενότητα πέμπτη: Επιδράσεις της Νέας Αγωγής στην Παιδαγωγική και Εκπαίδευση του 20ού 
και του 21ου αιώνα (12ο σεμινάριο) 
Συγκεφαλαίωση των περιεχομένων και αξιολόγηση του σεμιναρίου (13ο σεμινάριο) 
Π 1509 
(νέο) 

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον 
ελληνόφωνο χώρο (19ος αι. – Μεσοπόλεμος) 

Βασίλης Φούκας 

 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει συστηματικά: α) τη ζωή και το παιδαγωγικό 
έργο των σημαντικότερων νεοελλήνων παιδαγωγών του 18ου, 19ου και των αρχών του 
20ού αιώνα, και, β) να διερευνήσει το ρόλο και την προσφορά τους στη Νεοελληνική Εκπαί-
δευση στο επίπεδο της βασικής εκπαίδευσης και παιδαγωγικής κατάρτισης των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών (ανδρών και γυναικών).  
Στο σεμινάριο αυτό θα εξεταστούν: i) κείμενα εκπροσώπων του Νεοελληνικού Διαφωτι-
σμού (Ιώσ. Μοισιόδακα, Δ. Δάρβαρι, Δ. Καταρτζή, Κ. Κούμα, Αδ. Κοραή), ii) τα πρώτα Εγχει-
ρίδια Παιδαγωγικής που εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν κατά τον 19ο αιώνα στο νεοελληνι-
κό κράτος (Ι. Κοκκώνη, Γ. Παγώντος, Λ. Μελά, Αρ. Σπαθάκη, Γρ. Παππαδόπουλου, Χρ. Πα-
παδόπουλου, Χ. Παπαμάρκου, Βλ. Σκορδέλη, Ι. Πανταζίδη, Δ. Ζαγγογιάννη) και στον εξω-
κρατικό ελληνισμό (Κ. Ξανθόπουλου, Κ. Κεχαγιά, Σ. Λεοντιάδος), iii) παιδαγωγικά κείμενα, 
τα οποία κυκλοφόρησαν στις αρχές του 20ού αιώνα (Ν. Εξαρχόπουλου, Αλ. Δελμούζου, Δ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fr%C3%B6bel
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Γληνού, Μ. Κουντουρά, Μ. Παπαμαύρου, Μ. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου).  
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες θα αναλάβουν τη μελέτη συγκεκριμένων παι-
δαγωγικών κειμένων των υπό εξέταση παιδαγωγών και την παρουσίαση, με τη μορφή γρα-
πτών εργασιών, των πορισμάτων της μελέτης τους.   
 
4. Παιδαγωγική Κοινωνιολογία 
Π 1309 Το παιδαγωγικό έργο του Basil Bernstein Ελένη Χοντολίδου 
Εξετάζεται το παιδαγωγικό έργο του Basil Bernstein, μεταξύ άλλων οι γλωσσικοί κώδικες, ο 
παιδαγωγικός λόγος, η ορατή και αόρατη παιδαγωγική. Παράλληλα με τα κείμενα του 
Bernstein θα μελετηθούν και ερευνητικά κείμενα άλλων ερευνητών που χρησιμοποιούν τη 
θεωρία του Bernstein. 
Π 1311 
 

Η παιδαγωγική σχέση: αλληλεπίδραση και 
επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μα-
θητή 

Κωνσταντίνος Μπίκος 

Θεματοποιούνται σημαντικές πλευρές της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού - μαθητή με α-
φετηρία την παραδοχή ότι η ποιότητα αυτής της σχέσης επιδρά στην ανάπτυξη του μαθητή 
και ειδικότερα στο σχηματισμό της προσωπικής ταυτότητας και της αυτοεικόνας του. Τονί-
ζεται ο συμβολικός χαρακτήρας της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας και αναλύονται οι 
αιτίες και οι συνέπειες από προβληματικές καταστάσεις που προκύπτουν στη ζωή της τάξης. 
Αναλύεται επιπλέον το μη λεκτικό επίπεδο της επικοινωνίας, όπως και η επίδραση των 
προσδοκιών του εκπαιδευτικού στην αυτοαντίληψη και τη συμπεριφορά του μαθητή. 
Π 1312 
 

Σχέσεις συνομηλίκων στην ομάδα της σχο-
λικής τάξης 

Κωνσταντίνος Μπίκος 

Η σχολική τάξη ως ομάδα συνομηλίκων: τυπική και άτυπη δομή της. Η σημασία των κοινω-
νικών σχέσεων για την νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφή-
βων. Η προτεραιότητα των συναισθηματικών παραγόντων κατά την υλοποίηση του εκπαι-
δευτικού έργου. Η κοινωνιομετρία και η κοινωνικοπαιδαγωγική αποστολή του σχολείου. 
Παιδαγωγική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η κοινωνιομετρία. Παιδαγωγι-
κοί χειρισμοί για τη βελτίωση της τάξης ως ομάδας. Το σχολείο και η σχολική τάξη ως «οι-
κοσυστήματα ανάπτυξης» του μαθητή. 
Π 1313 Αναγνωρίζοντας την ετερότητα στην 

εκπαίδευση 
Ελένη Χοντολίδου 

Στο μάθημα επιχειρείται η ανάδειξη και αναγνώριση της ενδεχόμενης ετερότητας στην τάξη 
ως προς τη φυλή, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, την κοινωνική τάξη, το φύλο (sex), το 
κοινωνικό φύλο (gender), την αναπηρία, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη γλώσσα. Ειδικό-
τερα, καθώς άλλα μαθήματα προσεγγίζουν κάποιες από τις ετερότητες (φύλου) ενώ για άλ-
λες δεν υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία, μελετάται η ετερότητα ως προς την εθνική καταγω-
γή και τη γλώσσα. 
 
5. Συγκριτική Παιδαγωγική 
Π 1707 Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας Ελλάδας 

και Γερμανίας 
Αναστασία Κεσίδου 

Ιστορική διάσταση και θεσμικό πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) στην Ελλάδα 
και στη Γερμανία. Στόχοι, περιεχόμενα, μέθοδοι και οργάνωση των Π.Σ. από συγκριτική 
σκοπιά. Σύγκριση σχολικών εγχειριδίων. Ευρωπαϊκή διάσταση και διαπολιτισμική εκπαί-
δευση στα Π.Σ. των δύο χωρών. Ανάλυση και συγκριτική έρευνα των Π.Σ. (με παραδείγμα-
τα). 
Π 1708 Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο της 

Παιδαγωγικής Επιστήμης 
Αναστασία Κεσίδου 

Έννοια, ιστορική προσέγγιση, στόχοι, πεδία έρευνας, μέθοδος και επιστημολογικές τάσεις 
της Συγκριτικής Παιδαγωγικής. 
Π 1709  Συστήματα εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή  Σουζάνα Παντελιάδου 
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Στόχος στο μάθημα είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα διαφορετικά μοντέλα πα-
ροχής ειδικής αγωγής που εφαρμόζονται σε χώρες από όλες τις ηπείρους και η κατανόηση 
των παραμέτρων που συνδιαμορφώνουν την επιλογή κάθε συστήματος. Τα συστήματα εξε-
τάζονται μέσα από την ιστορική τους εξέλιξη και αναλύονται παράγοντες όπως το γενικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, η φιλοσοφία της εκπαίδευσης, οι αντιλήψεις για την αναπηρία, η 
υπάρχουσα νομοθεσία, οι οικονομικές συνθήκες και το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο ανα-
φοράς.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Ευρωπαϊκά συστήματα ειδικής αγωγής σε σχέση με 
την ελληνική πραγματικότητα και τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την ειδική αγωγή.  
Π 1711 Συγκριτική θεώρηση των θεσμών και των 

πρακτικών της εκπαίδευσης ενηλίκων στον 
ευρωπαϊκό νότο 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με 
ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου που αφορά 
στην εκπαίδευση ενηλίκων στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, 
Μάλτα, Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία και Κύπρος). Πιο συγκεκριμένα στο 
μάθημα εξετάζονται οι συνθήκες εκείνες οι οποίοι επηρέασαν την οργάνωση και λειτουργία 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων κατά την τελευταία εικοσαετία. Το μάθημα δίνει ε-
πίσης έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται θεσμικά η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 
και η Δια βίου Μάθηση σε δέκα χώρες της Νότιας Ευρώπης με συγκεκριμένες αναφορές σε 
θεσμικά κείμενα, φορείς, δομές και πρωτοβουλίες από 1990 και εξής. Τέλος, ιδιαίτερη έμ-
φαση στα σεμινάρια θα δοθεί στη σύγκριση του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται (θεσμικά 
και πρακτικά) το πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων στις χώρες αυτές, στις εγγενείς διαφο-
ρές τους αλλά και στις ομοιότητες που υπάρχουν, με συγκεκριμένες αναφορές τόσο στις ι-
στορικές συνθήκες που επηρέασαν την ανάπτυξή του όσο και στους φορείς (κρατικούς και 
μη) οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη του ανθρώ-
πινου δυναμικού, την επαγγελματική κατάρτιση και την οργάνωση δομών που αφορούν 
στην εκπαίδευση ενηλίκων σήμερα. 

 
6. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 
Π 1806 Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Ζωή Παπαναούμ 

H «επαγγελματική ανάπτυξη» είναι μια σύγχρονη προσέγγιση της διαδικασίας μέσω της 
οποίας γίνεται κανείς εκπαιδευτικός. Βασίζεται σε αρχές της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 
και οδηγεί σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις που αφορούν τις προϋποθέσεις εισόδου στο επάγ-
γελμα και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Στο 
σεμινάριο αυτό θα εξεταστεί το παραπάνω πλαίσιο και θα συζητηθούν οι πρακτικές του 
προεκτάσεις στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσα από παραδείγματα εφαρμογών. 

 
Π 1807 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διαβίου μά-

θηση: Θεωρία και Πράξη 
Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Το μάθημα αυτό έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με εκεί-
να τα ζητήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο των όρων Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και 
Δια βίου Μάθηση και με τον προσδιορισμό του πλαισίου αναφοράς τους, το οποίο αν και 
στις συνειδήσεις των περισσότερων ταυτίζεται με την εκπαίδευση των ενηλίκων, δεν πε-
ριορίζεται μόνο σε αυτήν. Συγκεκριμένα στο μάθημα παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο εννοιών, αλλά και το πως αυτές συνδέονται μεταξύ τους 
σε πρακτικό κυρίως επίπεδο μέσω τυπικών, μη τυπικών ή κατά συνθήκη τυπικών εκπαι-
δευτικών διαδικασιών αλλά και μέσω άτυπων διαδικασιών μάθησης. Εξετάζεται επίσης ο 
τρόπος με τον οποίο οι δύο αυτές έννοιες εξελίσσονται ιστορικά καθώς και πως διαφορο-
ποιούνται από την τυπική σχολική εκπαιδευτική διαδικασία. Θίγεται ακόμη ο ρόλος πολλών 
διεθνών οργανισμών που για μεγάλο χρονικό διάστημα προσδιόρισαν το περιεχόμενο και τα 
χαρακτηριστικά των παραπάνω εννοιών, αλλά και θεσμών όπως το Πανεπιστήμιο που έχει 
πλέον αναλάβει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξή τους ως ξεχωριστό πεδίο μελέτης, ενώ 



61  

εξετάζεται και ο βαθμός στον οποίο η εξέλιξη στην οικονομία και στην αγορά εργασίας και 
έννοιες όπως ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ερ-
μηνεύονται και συνδιαμορφώνονται ανταποκρινόμενες κυρίως στις απαιτήσεις των σύγ-
χρονων οργανισμών μάθησης. Το μάθημα πέρα από τα θεωρητικά ζητήματα τα οποία θίγει, 
εξετάζει και πολλά πρακτικά θέματα που αφορούν σε στρατηγικές και τρόπους μάθησης 
(συνειρμική, κοινωνική, εμπειρική, ενορατική, μετασχηματιστική και αυτο-διαχειριζόμενη 
μάθηση) με ιδιαίτερες αναφορές στη σημασία των κύκλων μάθησης στους ενηλίκους 
(Neugarten, Havinghurst, κ.ά.), στην ψυχο-κοινωνική προσέγγιση στη μάθηση σε σχέση με 
τα στάδια ανάπτυξης (Erikson, Loevinger, Perry, Gagné, κ.ά.) και στα βασικά χαρακτηριστικά 
της εμπειρικής μάθησης (Dewey, Lewin, Piaget και Kolb). Θα εξεταστούν ακόμη η ανδραγω-
γική προσέγγιση του Malcolm Knowles, η σημασία της κριτικής σκέψης στη μάθηση των ε-
νηλίκων και η προσέγγιση του Paulo Freire που ενισχύει την αντίληψη για τη μάθηση ως χει-
ραφετητική διαδικασία, καθώς και οι αντιλήψεις των Jack Mezirow, Stephen Brookfield και 
Donald Schön για τη σημασία του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαίδευση των ενη-
λίκων, του Rogers και των Hammond & Collins για την αυτο-διαχειριζόμενη μάθηση, αλλά 
και των Argyris & Schön, και Marsick & Watkins για τη σημασία της μάθησης στον οργανι-
σμό. Στο μάθημα θα γίνει επίσης ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν στην 
πρόσβαση και συμμετοχή των ενηλίκων σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (με 
ιδιαίτερες αναφορές στις προσεγγίσεις των Miller, Tough, Rubenson και Cross), σε επιθυμη-
τές μεθόδους διδασκαλίας ενηλίκων (με ιδιαίτερη αναφορά στις προσεγγίσεις των Long, 
Knox, Brunner, Dewey, Illich, Freire, Knowles, Illeris και Rogers) και σε ζητήματα μεθόδευσης 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους ενηλίκους κατά τον Cyril O’ Houle. Τέλος θα γίνει ανα-
φορά σε ζητήματα που αφορούν στη σημασία της χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαί-
δευση των ενηλίκων (εξ αποστάσεως εκπαίδευση, e-learning, e-training), στο ρόλο του ορ-
γανισμού μάθησης στην ανάπτυξη και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, στη 
διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας και στο ρόλο και τα χαρακτηριστικά του εκπαι-
δευτή ενηλίκων. 
Π 1810 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διαβίου μά-

θηση στην Ε.Ε: Θεώρηση των Θεσμών και 
των Πρακτικών στις Χώρες Μέλη 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με 
ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου 
που αφορά στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Δια βίου Μάθηση. Πιο συγκεκριμένα στο 
μάθημα εξετάζονται οι φορείς εκείνοι οι οποίοι επηρέασαν αρχικά την οργάνωση και λει-
τουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανά-
στασης. Γίνεται αναφορά σε έναν στοχαστή και εκπαιδευτή της περιόδου –τον Δανό 
Grundtvig (1783-1872)– και στις αντιλήψεις του (ενίοτε ριζοσπαστικές) για τον τρόπο οργά-
νωσης της εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η επαγγελματική 
κατάρτιση από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα στην Ευρώπη –και ι-
διαίτερα μετά την πτώση του σοσιαλισμού– και γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη για σύ-
γκλιση στο συγκεκριμένο τομέα στην Ε.Ε. Ακόμη το μάθημα δίνει έμφαση στον τρόπο με 
τον οποίο οργανώνεται θεσμικά η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Δια βίου Μάθηση στην 
Ε.Ε με συγκεκριμένες αναφορές σε θεσμικά κείμενα, συνθήκες, και αποφάσεις του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου από το 1980 και έπειτα. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση στα σεμινάρια θα δο-
θεί στο οργανωτικό (θεσμικό και πρακτικό) πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε ό-
λες τις χώρες μέλη της Ε.Ε (με έμφαση στην Ελλάδα) αλλά και στις υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες, στις εγγενείς διαφορές τους αλλά και στις ομοιότητες που υπάρχουν, με συγκεκρι-
μένες αναφορές τόσο στις ιστορικές συνθήκες που επηρέασαν την ανάπτυξή του όσο και 
στους φορείς (κρατικούς και μη) οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάληψη δράσης 
για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την επαγγελματική κατάρτιση, την οργάνω-
ση δομών που αφορούν στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στην ενίσχυση της αντίληψης 
για τη Δια βίου Μάθηση στην Ευρώπη σήμερα. 
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Π 18111  Ο ρόλος του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και 
εκπαίδευση ενηλίκων: ζητήματα νοηματοδότησης 
και μετασχηματισμού της ανθρώπινης εμπειρίας 
και ο ρόλος του κριτικοστοχαστικού εκπαιδευτή 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η οριοθέτηση της συζήτησης σχετικά με το 
ρόλο του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και των συνθη-
κών εκείνων με βάση τις οποίες οργανώνεται η σχετική θεωρία που αφορά κυρίως στον 
τρόπο με τον οποίο ο κριτικός στοχασμός συνδέεται -ως διαδικασία- με τον μετασχηματισμό 
της προοπτικής (perspective transformation), τη χειραφέτηση, την ενδυνάμωση και την αλ-
λαγή. Στο μάθημα γίνεται αρχικά εκτενής ανάλυση και συζήτηση της έννοιας του κριτικού 
στοχασμού ως ex post facto συνθήκη διαμόρφωσης μιας θεωρίας μάθησης και εκπαίδευσης 
ενηλίκων, με βάση προσεγγίσεις διαφόρων θεωρητικών όπως οι Dewey, Freire, Kolb & Fry, 
Mezirow, Brookfield, Boyd, Dirkx, Merriam & Heuer, Cranton και πολλών άλλων. Στη συνέ-
χεια γίνεται σύνδεση της έννοιας ‘νοηματοδοτηση’ (meaning making), ως διαδικασία που 
οδηγεί σε μια νέα αναθεωρημένη ερμηνεία της εμπειρίας και στοχεύει στην εξατομικευμένη 
διερεύνηση του συστήματος νοημάτων (εμπειρικού συστήματος) και κατ’ επέκταση στην 
ανάπτυξη του. Επίσης αναφορά γίνεται και στον δυναμικό συσχετισμό της έννοιας του κρι-
τικού στοχασμού με τις έννοιες της ‘κριτικής συνειδητοποίησης’ (conscientização) και της 
‘μετασχηματιστικής μάθησης’ (transformative learning), ως διαδικασίες οι οποίες προοιωνί-
ζουν την ενδυνάμωση του ατόμου μέσω της αναθεώρησης της εμπειρίας του, και οι οποίες 
στοχεύουν στη χειραφέτηση. Πέρα όμως από τη θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του 
κριτικού στοχασμού, της σύνδεσής του με τη μάθηση και τις πιθανές διαφοροποιήσεις μετα-
ξύ των στοχαστών για το ρόλο του στη διαμόρφωση μιας θεωρίας μάθησης ενηλίκων, το 
μάθημα ασχολείται και με ζητήματα ενίσχυσης του κριτικού στοχασμού σε πρακτικό επίπε-
δο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου δράσης (ενδυνάμωση και κριτικοστοχαστική 
εκπαιδευτική πρακτική) για την εκπαίδευση των ενηλίκων, το οποίο στοχεύει στην κριτική 
συνειδητοποίηση και στην αλλαγή. 
Π 1812  Παράγοντες συμμετοχής ενηλίκων στην εκπαί-

δευση: ζητήματα κινητοποίησης και πρόσβασης 
σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Στο συγκεκριμένο μάθημα μελετάται και αναλύεται ο ρόλος της ‘δύναμης’ ή του κινήτρου 
που βρίσκεται πίσω από τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση, αλλά και η σύνδεση 
του με τη μάθηση εν γένει, παράμετροι οι οποίες αποτελούν για όσους ασχολούνται τόσο 
θεωρητικά όσο και ερευνητικά, αλλά και πρακτικά με το πεδίο μελέτης που αφορά στην εκ-
παίδευση των ενηλίκων, το μεγαλύτερο ίσως κεφάλαιο στην κατανόηση τόσο των ενδογε-
νών όσο και των εξωγενών ‘μηχανισμών’ που καθορίζουν το λειτουργικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο ένας ενήλικος ενεργοποιείται, για να πετύχει την ικανοποίηση των μαθησιακών του 
αναγκών, μέσα από συνειδητά οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες τυπικού, μη 
τυπικού ή και άτυπου χαρακτήρα. Παρά τις μέχρι σήμερα προσεγγίσεις φαίνεται πως δεν 
υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, ένα σαφές συναινετικά δομημένο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο 
να εξηγεί με επάρκεια τις συνθήκες εκείνες οι οποίες ενισχύουν ή δυσκολεύουν τη συμμετο-
χή των ενηλίκων στην εκπαίδευση. Παρά τα διαφορετικά πολλές φορές συμπεράσματα στα 
οποία καταλήγουν οι ερευνητές με τη χρήση των παραπάνω τρόπων συλλογής και επεξερ-
γασίας των δεδομένων τους, στην αγγλοαμερικάνικη τουλάχιστον βιβλιογραφία, υπάρχει 
ωστόσο αρκετή συνάφεια ώστε να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τους σημαντικότε-
ρους παράγοντες συμμετοχής. Το κατά πόσο φυσικά οι έρευνες που έγιναν και γίνονται στο 
συγκεκριμένο χώρο απαντούν επαρκώς στα ερωτήματα που αφορούν στη γενικότερη στά-
ση των συμμετεχόντων απέναντι στη μάθηση –δηλαδή τον μαθησιακό τους προσανατολι-
σμό ο οποίος εμμέσως τους οδηγεί στην αναζήτηση εκπαιδευτικών ευκαιριών με στόχο την 
προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη– είναι ένα ζήτημα που απαιτεί περαιτέρω 
μελέτη και ενδεχομένως και τη χρήση ή την επινόηση νέων μεθοδολογικών εργαλείων συλ-

                                                           
1 Προσφέρεται και στα δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό).  



63  

λογής και ανάλυσης δεδομένων. Στο μάθημα αναλύονται διεξοδικά οι θεωρητικές προσεγ-
γίσεις των Ο’ Houle, Miller, Boshier, Rubenson, Aslanian & Brickell, Darkenwald & Merriam, 
Cookson, Tough, De Montlibert, Hedoux, Darkenwald & Valentine, και Cross, με αντίστοιχες 
αναφορές σε συνθετικές προσεγγίσεις που αφορούν στη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκ-
παίδευση όπως το παράδειγμα της ομαδοποίησης μεταβλητών (Recruitment Paradigm), τα 
προσδοκώμενα οφέλη (Anticipated Benefits Model), ο συνδυασμός των ευνοϊκών περιστά-
σεων (Combination of Favourable Circumstances), το μοντέλο της ψυχοκοινωνικής αλληλε-
πίδρασης (Psycho-Social Interaction Model), και το μοντέλο της ‘Αλυσίδας Αντιδράσεων’ 
(C.O.R - Chain Of Response Model). 

 
Β΄ Μαθήματα Επιλογής 

 
1400 Σχολική Παιδαγωγική  
Π 1445    Συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και  

μάθησης στην εκπαίδευση 
Δημήτρης Χατζηδήμου 

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού συζητούνται οι διάφορες συνεργατικές μορφές διδασκα-
λίας και μάθησης, όπως η εταιρική, η ομαδική και η μέθοδος project (σχέδιο εργασίας), επι-
χειρώντας με τον τρόπο αυτό την ανάδειξη αφενός της αναγκαιότητας της εφαρμογής και 
καθιέρωσής τους στην εκπαίδευση και αφετέρου της σπουδαιότητάς τους στη δημιουργία 
και στην ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές μεταξύ τους, 
ανάμεσα στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς μεταξύ 
τους, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στον διευθυντή της σχολικής μονά-
δας κλπ. Για τον λόγο αυτό, καθώς και για να καταδειχθεί η δυναμική των ομάδων εργασίας 
στην επικοινωνία των διδασκομένων (ανήλικων μαθητών και ενηλίκων), γίνεται θεωρητική 
και βιωματική προσέγγιση του θέματος.  
 
2100 Ειδική Αγωγή 
Π 2104 

(νέο) 
Δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα 
συμπεριφοράς στο σχολείο 

Μάρω Δόικου 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τα ποικίλα 
προβλήματα συμπεριφοράς και τις δυσκολίες προσαρμογής των παιδιών και των εφήβων, 
τις οποίες συχνά καλείται να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός μέσα στη σχολική τάξη. Στο 
μάθημα εξετάζονται ζητήματα ορισμού και ταξινόμησης των προβλημάτων συμπεριφοράς 
με βάση διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και προσδιορίζονται τα κριτήρια που υιοθετού-
νται για τη διάκριση της προβληματικής από την ομαλή συμπεριφορά. Παρουσιάζονται η αι-
τιολογία και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων δυσκολιών προσαρμογής και προβλημάτων 
συμπεριφοράς και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που παρου-
σιάζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες με ειδικές ανάγκες και με διαφορετική πολιτισμική 
προέλευση. Δίνεται έμφαση σε ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις και στις πρακτικές που 
μπορεί να υιοθετήσει ο/η εκπαιδευτικός ώστε να συμβάλει στην επιτυχή αντιμετώπιση  των 
παραπάνω δυσκολιών. 
Π 2106 
(νέο) 

Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές δια-
στάσεις των ειδικών μαθησιακών δυσκο-
λιών 

Μάρω Δόικου 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών/φοιτητριών των 
μαθησιακών, γνωστικών και ψυχοκοινωνικών παραμέτρων των ειδικών μαθησιακών δυ-
σκολιών. Το μάθημα εστιάζει στις μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση, την ορθογραφη-
μένη γραφή και την παραγωγή γραπτού λόγου. Καταρχήν επιχειρείται η εννοιολογική δια-
σαφήνιση της σχετικής ορολογίας και συζητούνται ζητήματα ορισμού. Γίνεται παρουσίαση 
των αιτιολογικών παραγόντων των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και των χαρακτηριστι-
κών που εμφανίζουν οι συγκεκριμένοι μαθητές στο μαθησιακό και το γνωστικό τομέα. Ι-
διαίτερη έμφαση δίνεται στις δυσκολίες που βιώνουν οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυ-
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σκολίες σε συναισθηματικό επίπεδο καθώς και στην αλληλεπίδρασή τους με τους συνομη-
λίκους τους σε συνάρτηση με το σχολικό πλαίσιο στο οποίο φοιτούν και τις στάσεις των εκ-
παιδευτικών και των γονέων τους. Μέσα από το μάθημα γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί 
η αλληλεπίδραση των επιμέρους παραμέτρων των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και η 
αναγκαιότητα μιας σφαιρικής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπισή τους. 
Π 2107 

(νέο) 
Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία Σουζάνα Παντελιάδου 

Στόχος στο μάθημα είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με βασικές έννοιες της ειδικής 
αγωγής και η ανάπτυξη προβληματισμού σχετικά με την κατάλληλη εκπαίδευση για κάθε 
κατηγορία ειδικών αναγκών. Στο μάθημα, που αποτελεί μια εισαγωγή στην ειδική αγωγή, 
αναπτύσσονται θεματικές που αφορούν στους στόχους και στο περιεχόμενο της ειδικής α-
γωγής, στις δομές της ειδικής αγωγής καθώς επίσης και πληροφορίες για κάθε κατηγορία 
ειδικών αναγκών. Με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά των παιδιών σε κάθε κατηγορία, πα-
ρουσιάζονται ερευνητικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, μέθοδοι και τεχνικές σε τέσσερις 
άξονες: α) οργάνωση χώρου και μαθησιακού περιβάλλοντος, β) προσαρμοσμένου και εξει-
δικευμένου εκπαιδευτικού υλικού, γ) στρατηγικών και τεχνικών διδασκαλίας και δ) σύγχρο-
νων τάσεων και προβληματισμού. 
Π 2108 
(νέο) 

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση Σουζάνα Παντελιάδου 

Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι Μαθησιακές Δυσκολίες προσεγγίζονται από την εκπαιδευτι-
κή οπτική, με στόχο την σε βάθος κατανόηση των σχολικών δυσκολιών που προκαλούνται 
από τα βασικά γνωστικά και κοινωνικο-συναισθηματκά χαρακτηριστικά των μαθητών. Επι-
πλέον, συζητώνται ζητήματα που αφορούν στην αναγνώριση των ειδικών μαθησιακών δυ-
σκολιών στο σχολείο και τη συμμετοχή του/της εκπαιδευτικού στη διαγνωστική διαδικασία. 
Έμφαση δίνεται στις κατάλληλες προσεγγίσεις για την εκπαίδευση των μαθητών με μαθη-
σιακές δυσκολίες καθώς επίσης και στη θεωρητική και εμπειρική τεκμηρίωση κάθε προσέγ-
γισης. Η σε βάθος κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών υποστηρίζεται από τη μελέτη της 
οπτικής των ίδιων των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους. 
 
 
 
 
2200 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  
Π 2201 Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση 
Αναστασία Κεσίδου 

Παιδαγωγικές διαστάσεις της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας. Μειονότητες, 
πολιτισμός, διαπολιτισμική εκπαίδευση: αποσαφήνιση εννοιών. Στόχοι, χαρακτηριστικά και 
κύριες κατευθύνσεις της διαπολιτισμικής προσέγγισης. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και Παι-
δαγωγική Επιστήμη. Θεσμικό πλαίσιο και εκπαιδευτική πολιτική που αφορούν τις μειονότη-
τες στην Ελλάδα. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και αλλού. Η ελ-
ληνική ως μητρική και ως δεύτερη γλώσσα στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
ΙΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ1 
701 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελ-

ληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(με εφαρμογές) 

Δημήτρης Κόκορης /  
Ανάθεση 

 
Βασικές έννοιες της Γενικής Γλωσσολογίας, Κοινωνιογλωσσολογίας και Σχολικής Παιδαγω-
γικής, απαραίτητες για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας. Μέθοδοι διδασκαλίας των ζω-
ντανών γλωσσών. Η πρόσφατη αναμόρφωση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση (1976-1984). Παρουσίαση και κριτική προσέγγιση των προ-
γραμμάτων: α) «Νεοελληνική Γλώσσα», β) «Έκφραση – Έκθεση» και γ) «Λειτουργική χρήση 
της γλώσσας». Διδακτικές ασκήσεις σε εικονικές και πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας. 

                                                           
1 Οι Διδακτικές Μεθοδολογίες προσφέρονται και στα δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). 
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702 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ι-
στορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με 
εφαρμογές) 

Δημήτρης Μαυροσκούφης  

Γενικοί σκοποί εκπαίδευσης. Αναλυτικό πρόγραμμα και σχολικά εγχειρίδια. Θεωρητικό 
πλαίσιο και μορφωτική αξία του μαθήματος της Ιστορίας. Περιεχόμενο και μεθόδευση της 
διδασκαλίας. Ανάλυση της διδακτικής διαδικασίας με παραδείγματα. 
703 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των  

Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση (με εφαρμογές) 

Βασίλειος Τσιότρας 
 

Η προσπάθεια κατατείνει στην υιοθέτηση αρχών, οι οποίες βοηθούν στην ανανέωση της δι-
δακτικής του μαθήματος. Οι αρχές αυτές στηρίζονται στην παιδαγωγική ψυχολογία, στη δι-
δακτική των ζωντανών γλωσσών, στην οργάνωση των σύγχρονων Αναλυτικών Προγραμ-
μάτων, στη Θεωρία της Λογοτεχνίας. Οι σημαντικότερες από αυτές τις αρχές είναι: 

1) Η αποσαφήνιση ότι οι φιλόλογοι στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης ερμηνεύουν κεί-
μενα. Η ερμηνεία αποβλέπει στην κατανόηση του περιεχομένου και της μορφής των κειμέ-
νων και στην επίτευξη των προβλεπόμενων σκοπών και στόχων. 

2) Κατά την ερμηνεία ο φιλολογικός σχολιασμός των κειμένων ακολουθεί κάποια βήματα 
είτε πρόκειται για κείμενα της αρχαίας είτε της νεότερης λογοτεχνίας. Η άρση των εμποδίων 
που γεννά η αρχαία γλώσσα απαιτεί γνώση του λεξιλογίου, της γραμματικής και της σύ-
νταξής της. Η γραμματική και το συντακτικό ωστόσο αποτελούν εργαλεία και τάσσονται 
στην υπηρεσία της ερμηνείας των κειμένων και δεν πρέπει να ανάγονται σε κύριο διδακτικό 
μέλημα των φιλολόγων. 

3) Η επαγωγή αλλά και η οικονομία απαιτούν από το φιλόλογο κατά τη διδασκαλία των 
Αρχαίων Ελληνικών σε ελληνόφωνους μαθητές να εκμεταλλεύεται τη γλωσσική περιουσία 
των μαθητών στη νέα ελληνική γλώσσα, στο λεξιλόγιο, στη γραμματική και τη σύνταξή της 
και κυρίως να δείχνει στους τομείς αυτούς τις διαφορές της αρχαίας από τη νέα γλώσσα. Η 
πορεία πρέπει αναπόφευκτα να γίνεται από τη νέα προς την αρχαία γλώσσα και όχι αντί-
στροφα. 

 
 
3.6. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
 
1100 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Π 1101 Θεωρία της Παιδείας 
Π 1102 Διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των μαθητών μέσω κειμένων και σχολικών 

πρακτικών 
 
1300 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Π 1301 Κοινωνικοποίηση στην οικογένεια 
Π 1302 Προϋποθέσεις και συνέπειες της εκπαιδευτικής έκρηξης 
Π 1303 Κοινωνική συμπεριφορά και σχολική τάξη: θεωρητική θεμελίωση και μέθοδοι έρευ-

νας 
Π 1304 Κοινωνιολογία του σχολείου και της τάξης 
Π 1305 Εκπαίδευση και πολιτική: προσέγγιση κειμένων παιδαγωγικού λόγου 
Π 1306 Παιδαγωγική Κοινωνιολογία της εφηβικής ηλικίας 
Π 1307 Θέματα κοινωνιολογίας του σχολείου 
Π 1308 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
Π 1309 Το παιδαγωγικό έργο του Basil Bernstein 
Π 1310 Κοινωνιολογία του εκπαιδευτικού 
Π 1311 Η παιδαγωγική σχέση: αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μα-

θητή 
Π 1312 Σχέσεις συνομηλίκων στην ομάδα της σχολικής τάξης   
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Π 1313 Αναγνωρίζοντας την ετερότητα στην εκπαίδευση 
Π 1314 Εθνοκεντρισμός και εξευρωπαϊσμός: ο ρόλος της εκπαίδευσης 
Π 1315 Κοινωνιολογία της Οικογένειας: Η οικογένεια ως βασικός φορέας της πρωτογενούς 

κοινωνικοποίησης 
 
1400 ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
Π 1401 Ανοικτή εκπαίδευση 
Π 1402 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ι 

(με εφαρμογές) 
Π 1403 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολι-

σμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ι (με εφαρμογές)  
Π 1404 Εκπαίδευση και φύλο  (πρώην Π 1503) 
Π 1405 Ανάλυση της διδακτικής διαδικασίας (με παραδείγματα διδασκαλίας) 
Π 1406/7 Προγράμματα διδασκαλίας Ι/ΙΙ: Φιλοσοφία, μέθοδοι προσέγγισης: σχεδιασμός και α-

ξιολόγηση προγραμμάτων 
Π 1408 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (με εφαρμογές)  
Π 1409 Μικροδιδασκαλία (με εφαρμογές) 
Π 1410 Πολιτική αγωγή 
Π 1411 Δημιουργικότητα και σχολική εργασία 
Π 1412 Προγράμματα διδασκαλίας και Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
Π 1413 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση Ι (με εφαρμογές)  
Π 1414 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση ΙΙ (με εφαρμογές)  
Π 1415 Σχολική Παιδαγωγική: εφαρμογές διδακτικής μεθοδολογίας και αξιολόγησης 
Π 1416 Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
Π 1417 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

ΙΙ (με εφαρμογές)  
Π 1418 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολι-

σμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΙΙ (με εφαρμογές)  
Π 1419 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δευ-

τεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 
Π 1420 Το μάθημα της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Π 1421 Σχολείο και Εκπαιδευτικός σήμερα 
Π 1422/23Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτερο-

βάθμια Εκπαίδευση Ι-II (με εφαρμογές) 
Π 1424 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δευ-

τεροβάθμια Εκπαίδευση ΙΙ (με εφαρμογές)  
Π 1425 Το σχολικό βιβλίο ως μέσο διδασκαλίας και αντικείμενο έρευνας 
Π 1426 Θέματα και προβλήματα της διδακτικής πράξης 
Π 1427 Μέσα διδασκαλίας 
Π 1428 Κατ’ οίκον εργασίες των μαθητών 
Π 1429 Παιδαγωγική της Ειρήνης και Εκπαίδευση για την Ειρήνη 
Π 1430 Προγράμματα διδασκαλίας και Παιδαγωγική της Ειρήνης 
Π 1431 Η διδασκαλία ως πεδίο έρευνας1 
Π 1432 Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης 
Π 1433 Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα (1964-1998) 
Π 1434 Το σχολικό βιβλίο και η νέα εκπαιδευτική τεχνολογία ως μέσα διδασκαλίας και ως α-

ντικείμενα έρευνας 
Π 1435 Διοίκηση της σχολικής μονάδας 
                                                           
1. Εκ παραδρομής το μάθημα αυτό είχε παλαιότερα τον κωδικό 1905. 
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Π 1436 Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
Π 1437 Οι πολιτισμικές σπουδές στο σχολείο 
Π 1438 Μεθόδευση της διδασκαλίας και Νέες Τεχνολογίες  
Π 1439 Φύλο και σχολική πράξη: θεωρία και εφαρμογές. Παρεμβάσεις στην εκπαιδευτική  

    διαδικασία 
Π 1440  Βελτίωση του σχολείου 
Π 1441  Προγράμματα σπουδών: θεωρία, μοντέλα και σχεδιασμός 
Π 1442  Παιδαγωγική της ειρήνης: έρευνα, θεωρία και πράξη 
Π 1443 Μεθόδευση της διδασκαλίας στο πολυπολιτισμικό σχολείο 
Π 1444 Ιστορίες ζωής ως μέθοδος έρευνας: αυτοβιογραφίες και βιογραφίες γυναικών 
Π1445 Συνεργατικές  μορφές διδασκαλίας και μάθησης στην εκπαίδευση 
Π 1446 Διαφοροποιημένη διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές 
 
1500 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Π 1501 Προσεγγίσεις στην ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης 
Π 1502 Πηγές της νεοελληνικής εκπαίδευσης στον 19ο αιώνα: συγκέντρωση, ταξινόμηση, 

σχολιασμός (με άσκηση) 
Π 1503 Μορφές Νεοελλήνων Παιδαγωγών 
Π 1504 Τομές στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: διένεξη, πόλωση, σύγκρουση και 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 
Π 1505 Προσεγγίσεις στην Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: το παράδειγμα των σχολείων της 

Θεσσαλονίκης 
Π 1506 Η παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα από το 18ο μέχρι τον 20ό αιώνα: 

Βασικοί εκπρόσωποι – αντιπροσωπευτικά ρεύματα. 
Π 1507 Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλο-

σοφικών Σχολών 
Π 1508 Το κίνημα της Νέας Αγωγής στις αρχές του 20ου αιώνα διεθνώς 
Π 1509 Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (19ος αι. – Μεσοπόλεμος) 
 
 
1600 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Π 1601 Ασκήσεις στις αναλυτικές μεθόδους της παιδαγωγικής έρευνας 
Π 1602 Ποιοτική παιδαγωγική έρευνα 
Π 1603 Μέθοδοι έρευνας στην κοινωνικοποίηση και την κοινωνική συμπεριφορά 
Π 1604 Στατιστική 
Π 1605 Μέθοδοι Παιδαγωγικής Έρευνας με παραδείγματα εφαρμογών  
Π 1606 Το ποιοτικό παράδειγμα (paradigm) στην παιδαγωγική έρευνα: η περίπτωση της έ-

ρευνας δράσης (action research) 
Π 1607 Η εθνογραφία ως μέθοδος έρευνας στην Παιδαγωγική 
Π 1608 Η έρευνα των μέσων διδασκαλίας και μάθησης: μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης (με 

ασκήσεις) 
Π 1609 Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας και Στατιστική Ι 
Π 1610 Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας και Στατιστική ΙΙ 
Π 1611 Η ποιοτική έρευνα: μεθοδολογία, ερευνητικές μέθοδοι και τεχνικές (με εφαρμογές και 

ασκήσεις) 
Π 1612 Ανάλυση παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού λόγου: Επιστημολογική προσέγγιση  
Π 1613  Από την ανάλυση περιεχομένου στην ανάλυση λόγου 
Π 1614 Ποιοτική έρευνα και αξιολόγηση των προδιαγραφών της εκπαιδευτικής διαδικασίας: 

μοντέλα και κριτήρια αξιολόγησης, ερευνητικά μεθοδολογικά «παραδείγματα»  
Π 1615 Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας: Οι Μέθοδοι της Συνέντευξης και Επισκόπησης 
Π 1616 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: Ανάλυση 

και ερμηνεία Πηγών 
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Π 1617 Εφαρμοσμένη Στατιστική: Η σημασία της στην έρευνα των Επιστημών Αγωγής και 
στη Λήψη Αποφάσεων 

Π 1618 Κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα 
Π 1618 Κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα 
 
1700 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
Π 1701 Θέματα Συγκριτικής Παιδαγωγικής 
Π 1702 Θέματα εσωτερικής μεταρρύθμισης από συγκριτική σκοπιά 
Π 1703 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε χώρες της Ευρώπης 
Π 1704 Σχολική μονάδα και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: συγκριτική θεώρηση 
Π 1705 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε χώρες της Ευρώπης 
Π 1706 Θέματα εκπαίδευσης σε βαλκανικές χώρες: συγκριτική προσέγγιση 
Π 1707 Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας Ελλάδας και Γερμανίας 
Π 1708 Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης 
Π 1709 Συστήματα εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή 
Π 1710 Αναλυτικά Προγράμματα για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Ευρώπη 
Π 1711 Συγκριτική θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών της εκπαίδευσης ενηλίκων στον  

   ευρωπαϊκό νότο 
 
1800 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
Π 1801 Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων/Ρόλος και παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτών 

ενηλίκων  
Π 1802 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
Π 1803 Θεωρία Εκπαίδευσης Ενηλίκων  
Π 1804 Προσεγγίσεις εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα  
Π 1805 Η έννοια της εγγραμματοσύνης: εννοιολογικό πλαίσιο, προοπτικές 
Π 1806 Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
Π 1807 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση & Δια βίου μάθηση: Θεωρία και πράξη 
Π 1808 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Σχεδιασμός και οργάνωση  

προγραμμάτων  
Π 1809 Κοινωνιολογία της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 
Π 1810 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: Θεώρηση των θεσμών και 

των πρακτικών στα κράτη μέλη 
Π 1811 Ο ρόλος του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων: ζητήματα 

νοηματοδότησης και μετασχηματισμού της ανθρώπινης εμπειρίας και ο ρόλος του 
κριτικοστοχαστικού εκπαιδευτή 

Π 1812 Παράγοντες συμμετοχής ενηλίκων στην εκπαίδευση: ζητήματα κινητοποίησης και 
πρόσβασης σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Π 1813  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή 
 
1900 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑZΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Π 1901 Μικροηλεκτρονική και Παιδαγωγική Επιστήμη 
Π 1902 Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ με εφαρμογές στις Κοινωνικές Επιστήμες 
Π 1903 Η εφαρμογή της μικροδιδασκαλίας σε μαθήματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π 1904 Μικροδιδασκαλίες 
 
2000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Π 2001 Οργάνωση του σχολείου και εκπαιδευτικές καινοτομίες 
Π 2002 Εισαγωγή στη διοίκηση και οργάνωση της εκπαίδευσης 
 
2100 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Π 2101 Θέματα Ειδικής Αγωγής Ι 
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Π 2102 Θέματα Ειδικής Αγωγής ΙΙ 
Π 2103 Θέματα Ειδικής Αγωγής ΙΙΙ (Μαθησιακές δυσκολίες) 
Π 2104 Δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο 
Π 2105 Διδακτικές προσεγγίσεις στις  μαθησιακές δυσκολίες 
Π 2106 Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 
Π 2107 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία 
Π 2108 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση 
 
2200 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Π 2201 Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 
ERASMUS Adult educators in Europe: issues of collective identity construction and professional 

development 
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4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 
Ο Τομέας Φιλοσοφίας προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην α-
πόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος. Το ανα-
μορφωμένο Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-7.  
 
Διευθυντής ΠΜΣ Φιλοσοφίας: Αν. Καθηγητής Π. Καϊμάκης. 
 
4.1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2012-2013) 

Χειμερινό εξάμηνο 

 Θέματα Φιλοσοφίας της Τέχνης ΙΙ   (ΦΜ 115) 
Θεόπη Παρισάκη 

Το μάθημα αναφέρεται στη θεωρία των εικαστικών τεχνών από την αρχαιότητα ως σήμερα. 
Στον δεύτερο κύκλο της διδασκαλίας του εξετάζονται κείμενα θεωρητικών πάνω στη ζω-
γραφική από την Αναγέννηση (Alberti) ως την εποχή μας (A. Danto). Στόχος του μαθήματος 
είναι η σε βάθος κατανόηση και διαχρονική παρουσίαση απόψεων που αναφέρονται στις έν-
νοιες της ζωγραφικής αναπαράστασης, της αντίληψης του έργου τέχνης από τον θεατή, της 
ψευδαίσθησης και άλλες συναφείς έννοιες. 
 

 Πλάτων, «Τίμαιος» (ΦΜ 150) 
Βασίλης Κάλφας 
Ερμηνεία του πλατωνικού διαλόγου. 
 
 

 Η διαμάχη Burke – Paine  (ΦΜ 151) 
Φιλήμων Παιονίδης 

Μέσα από μια παράλληλη ανάγνωση δύο κομβικών κειμένων πολιτικής φιλοσοφίας του ύ-
στερου 18ου αιώνα, των Στοχασμών για την Επανάσταση στη Γαλλία του Edmund Burke και των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Thomas Paine,  θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε  μία σειρά 
θέσεων που αποτέλεσαν τις βασικές συνιστώσες της μέχρι σήμερα συνεχιζόμενης αντιπαρά-
θεσης συντηρητισμού-φιλελευθερισμού. 
 

 Ο θεός των φιλοσόφων και η κριτική της θρησκείας: ορθολογισμός - ανορθολογισμός 
(ΦΜ 152) 

Γιώργος Ζωγραφίδης 

Το ερώτημα για την ύπαρξη θεού και τη θεμελίωση των προτάσεων της θρησκευτικής πί-
στης, χωρίς να τίθεται πλέον με τον τρόπο και με την ένταση που τέθηκε παλαιότερα –τουλά-
χιστον στην ιστορία της φιλοσοφίας–, παραμένει ανοικτό σήμερα, στον βαθμό που πέρα από 
το καθαρά φιλοσοφικό του ενδιαφέρον (που έχει ανανεωθεί τα τελευταία 30 χρόνια) εμπλέ-
κεται σε επίκαιρα ζητήματα, όπως η "επιστροφή του Θεού", η επανάκαμψη του θρησκευτι-
κού φονταμενταλισμού, η πρόσφατη επιστροφή του μαχητικού αθεϊσμού, κ.ά. 
     Το σεμινάριο έχει σκοπό τη γνωριμία με τη φιλοσοφική προβληματική γύρω από την ύ-
παρξη θεού, το πώς τίθενται εν γένει και πώς έχουν τεθεί ιστορικά τα σχετικά ερωτήματα, 
μέσα από την παρουσίαση και την ερμηνεία ορισμένων κλασικών και σύγχρονων κειμένων 
της φιλοσοφίας της θρησκείας.  
     Σχέδιο μαθήματος: 1. Εισαγωγικά: η φιλοσοφία της θρησκείας και οι κύριες θεματικές της. 
2. Τι (μπορεί να) είναι (ο) Θεός; Η έννοια και οι ιδιότητές του: παντογνωσία, παντοδυναμία. 3. 
Η  ορθολογικότητα της θρησκευτικής πίστης και η φυσική θεολογία. 4. Τα τρία παραδοσιακά 
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επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης του Θεού και η κριτική τους: (α) το οντολογικό επιχείρημα, 
(β) το κοσμολογικό επιχείρημα, (γ) το τελολογικό επιχείρημα. 5. Το στοίχημα του Πασκάλ. 6. 
Φιλοσοφικός αθεϊσμός: τα επιχειρήματα εναντίον της ύπαρξης θεού και το πρόβλημα του 
κακού. 7. Η ανορθολογικότητα της θρησκευτικής πίστης: γενετική εξήγηση της θρησκείας, 
ανθρωπολογική και κοινωνική κριτική. 8. Αποδειξιμότητα και ορθολογικότητα: ο φιντεϊσμός. 
 

 Nietzsche και Krishnamurti: το ζήτημα της αλλαγής του ανθρώπου  (ΦΜ 153) 
Παναγιώτης Δόικος 
Αναπτύσσοντας τη σκέψη τους μέσα στο σύγχρονο μεταπαραδοσιακό κόσμο, o Friedrich Nie-
tzsche και ο Jiddu Krishnamurti προτείνουν στον άνθρωπο δύο αντίστοιχους τρόπους για να 
τρέψει οριστικά τη φύση του προς τη θετική της διάσταση. Ο νιτσεϊκός τρόπος βασίζεται στη 
διάρρηξη της σχέσης μας με τον Θεό που είχαμε επιλέξει για να μας κηδεμονεύει και συνί-
σταται στην αναμέτρησή μας με το πρόσωπο της αβύσσου. Όλα εξαρτώνται από την έκβαση 
της προσπάθειάς μας να δια-σχίσουμε την ιστορία (μας), να εισέλθουμε στον οικείο, διιστορι-
κό χώρο της στιγμής. Εκεί, ό,τι μας αφορά, μας προ(σ)καλεί επιστρέφοντας αιώνια: ο αβυσ-
σαλέος [α στερητικό και βυθός] εαυτός μας δείχνει επιτέλους τα πρόσωπα του βάθους του, 
τόσο εκείνα που τον εμποδίζουν όσο και τα άλλα που τον προτρέπουν να αναμετρηθεί με την 
αλήθεια του, να γίνει αυτός που είναι, να ελευθερώσει τη δύναμή του, να αυθ-υπερ-βαθεί. 
Μια τέτοια οντολογική μεταβολή, η τροπή του ανθρώπου σε υπερ-άνθρωπο, στιγματίζεται 
από τη βασική αρχή της νιτσεϊκής λογικής: η ένταση της βαθύτητας δίνει μορφή στο υλικό 
της ανόδου. 
     Ο τρόπος του Krishnamurti περιλαμβάνει: τη ριζική κριτική κάθε πρότασης για αποκλειστι-
κό δρόμο προς την αλήθεια· στην κατάδειξη της νοσηρής τάσης μας να κηδεμονεύουμε ή/και 
να κηδεμονευόμαστε και της αιχμαλωσίας μας στη λογική της - επιθετικά κατανοητικής και 
στο βάθος εγωκεντρικής - σκέψης (thought)·  την αποκάλυψη του αδιεξόδου της εξωτερικής 
σχέσης με το(ν) άλλο και του συγκρουσιακού χαρακτήρα της επιδίωξης της επιτυχίας μέσα 
στην επιφανειακή ροή του χρονολογικού χρόνου· τέλος, το άνοιγμα προς την απελευθερωτι-
κή εμπειρία (meditation) μιας αρχέγονης, στοχαστικής σχέσης μας με τα όντα και τα γεγονότα: 
στο εσωτερικό αυτής της  εμπειρίας εκφράζουμε επιτέλους τον αυθεντικό μας εαυτό, καθώς 
αφενός αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα στην πρωταρχική τους διαύγεια και, αφετέρου,  α-
νταποκρινόμαστε απροκατάληπτα στην κίνηση, με την οποία τα ίδια μας απευθύνονται. 
     Τόσο ο Nietzsche όσο και ο Krishnamurti συνδέουν την αλλαγή του ανθρώπου με μια άλλη  
ποιότητα αυτογνωσίας και δράσης. Στην πρώτη περίπτωση, η αναμέτρηση με την προσωπι-
κή άβυσσο καθιστά επ-αναστατική τη σχέση μας με την ιστορία (μας). Στη δεύτερη περίπτω-
ση, η ανατροπή της χωριστικής σχέσης με τον άλλο απελευθερώνει μια πρωτόγνωρη δύναμη 
ανάτασης. 

 
Εαρινό εξάμηνο 

 Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ  (ΦΜ 117) 
Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Εξετάζεται το πολιτικό στοιχείο υπό το πρίσμα μιας φιλοσοφίας που, απαγκιστρωμένη από 
παρωχημένες προσεγγίσεις υποστασιακού χαρακτήρα, λαμβάνει χώρα σε ένα επίπεδο εμμέ-
νειας: δεν προϋποθέτει τόσο το ρίζωμα σε μια γη, παραδείγματος χάρη την αρχαιοελληνική, 
όσο μια σχέση –έκκεντρη, μεταμορφωτική– που μεταστρέφει ή μετακινεί δυνατότητες στο 
εσωτερικό μιας ορισμένης απόβλεψης και στρατηγικής. Μελετάται ο τρόπος που προετοιμά-
ζεται, εμφανίζεται και αποσύρεται μια ορισμένη ιδέα ή μια πλησμονή και συσσώρευση ση-
μασιών· τι συντελεί ώστε μια κατεύθυνση σκέψης να διαρκεί ή να αντιστέκεται με πολλαπλές 
και ποικίλες επενδύσεις και να επαναβιώνει εις πείσμα των μερικών της εκλείψεων στη μία ή 
την άλλη μορφή; Με δεδομένη την ουσιαστική αλληλοεισχώρηση του φιλοσοφικού και του 
πολιτικού, αυτό που προβληματικοποιείται είναι η πραγμάτωση του πρώτου ως του δευτέ-
ρου, η γενίκευση και η παγκοσμιοποίηση του φιλοσοφικού ως του πολιτικού. Μένει να δια-
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λογιστούμε όχι μια νέα θέσμιση της πολιτικής μέσω της σκέψης αλλά την ίδια την πολιτική 
θέσμιση αυτού που ονομάζεται δυτική σκέψη με όχημα και τρόπους εμφανίσεις, αποσύρσεις 
και (επαν)ενσωματώσεις της σε εγκάρσια κλίμακα άσκησης εξουσίας. Οι πλατωνικο-
αριστοτελικές ιδέες τόσο όσο και οι επιγενόμενες απόψεις και θέσεις της νεωτερικής και με-
τανεωτερικής πρόσληψης του συμπλέγματος πολιτικού-πολιτικής στο εύρος και το βάθος 
του διαφορικού τους ίδιου (όπως Spinoza, Hegel, Marx, Gramsci, Habermas, Foucault) τροφο-
δοτούν ανελλιπώς τη σειρά αυτή των αναλύσεων. 
 

 Φιλοσοφία και μουσική ΙΙ  (ΦΜ 118) 
Παύλος Καϊμάκης 

Θα εξετασθούν οι απόψεις για τη μουσική των Descartes, Rousseau, Diderot, Kant, Hegel, 
Schopenhauer και Nietzsche. 
 

 Θεωρίες της δημοκρατίας Ι: Από τους Σοφιστές στον John Stuart Mill  (ΦΜ 121)  
Ιωάννης Πλάγγεσης 

Στο μεταπτυχιακό σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι θεωρίες για τη δημοκρατία που διατυπώ-
θηκαν στο πλαίσιο της ιστορίας της πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας. Θα γίνει αναφορά 
στην προβληματική των Σοφιστών (Πρωταγόρας) για τη δημοκρατία και στην πλατωνική και 
αριστοτελική κριτική του δημοκρατικού πολιτεύματος.  Θα εξεταστούν στη συνέχεια οι νεό-
τερες θεωρίες περί δημοκρατίας με αναφορά στους κυριότερους εκπροσώπους του νεότερου 
φιλοσοφικού στοχασμού (Machiavelli, Locke, Rousseau, Priestley και J.S. Mill. Σκοπός του σε-
μιναρίου είναι η σε βάθος κατανόηση της προβληματικής της δημοκρατίας τόσο μέσα από τις 
θεωρητικές απόπειρες υπεράσπισης του δημοκρατικού  πολιτεύματος όσο και μέσα από την 
κριτική που έχει ασκηθεί στο δημοκρατικό πολίτευμα. 
 

 Μηδενισμός και ελευθερία (στις φιλοσοφίες του 19ου και του 20ου αιώνα)  (ΦΜ 154) 
Αλεξάνδρα Δεληγιώργης 

Στο μάθημα αυτό, εξετάζουμε  την (αντι-διαλεκτική ή αντι-πλατωνική) άρνηση ως διάθεση 
και ως αρχή απαξίωσης, με αναφορές στους φιλοσόφους Stirner, Schopenhaouer, Os. 
Spengler,  M. Heidegger, G. Agaben) και  σε αντίστιξη,  εξετάζουμε  την  (κριτική,  διαλεκτική) 
άρνηση ως  απόφαση, ως αξίωση και ως διαμεσολάβηση  σε θετικές διεργασίες  μορφοποίη-
σης (μετασχηματισμού και αλλοίωσης), με αναφορές στον «τραγικό» Nietzsche, στον «πιστό»  
Ντοστογιέφσκυ, στον «ανθρωπιστή» Ern.Cassirer, στον «ουτοπικό» Ern. Bloch, στον «στρα-
τευμένο» J.-P.Sartre. 
 

 Βιοηθική: οι γενετικές τεχνολογίες και ο άνθρωπος  (ΦΜ 155) 
Ελένη Καλοκαιρινού 

Στο πλαίσιο του παρόντος σεμιναρίου εξετάζονται τα κυριώτερα ζητήματα της Βιοηθικής 
από την άποψη των σημαντικοτέρων θεωριών και μεθοδολογιών τις οποίες μας παρέχει η 
Ηθική Φιλοσοφία. Εάν η Ιατρική,η Βιολογία και εν γένει οι Επιστήμες της Ζωής μας παρέχουν 
το υλικό αναφορικά με το οποίο ανακύπτουν τα διάφορα προβλήματα της Βιοηθικής, εάν η 
Νομική καθιστά δυνατή τη ρύθμιση και κατ’ επέκταση την εφαρμογή κάποιων γενετικών τε-
χνολογιών, η Ηθική Φιλοσοφία στοχάζεται επί των ιατρικών εξελίξεων και τεχνολογιών καθ’ 
εαυτών και διερευνά τόσο τις προϋποθέσεις τους όσο και τις συνέπειες που έχει η εφαρμογή 
τους για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Η ηθική διερεύνηση όμως των διαφόρων ιατρικών 
τεχνολογιών και των προβλημάτων τα οποία εγείρουν δεν μπορεί να είναι ούτε ουσιαστική 
ούτε αποτελεσματική εάν προηγουμένως δεν συλληφθεί και διευκρινισθεί σαφώς το νοητικό 
πλαίσιο ή, αλλοιώς, η μεθοδολογία εντός της οποίας θα λάβει αυτή χώραν. Απώτερος στόχος 
του σεμιναρίου αυτού, επομένως, είναι η εξέταση και η εξεύρεση της πιο κατάλληλης ηθικής 
θεωρίας για τη μελέτη και την  έρευνα των σπουδαιοτέρων ζητημάτων που εγείρονται στη 
Βιοηθική. Μετά τη διερεύνηση των σημαντικοτέρων ηθικών θεωριών, το συμπέρασμα στο 
οποίο καταλήγουμε είναι ότι μόνο μια έντονα «ανθρωπολογική» ηθική θεωρία, δηλαδή μια 
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θεωρία που λαμβάνει υπ’ όψη τον ανθρώπινο χαρακτήρα και τις ιδιότητές του, είναι η κατάλ-
ληλη για τη μελέτη των διαφόρων προβλημάτων που εγείρονται στη Βιοηθική.    
 

 Hegel, «Φιλοσοφία του δικαίου»  (ΦΜ 156) 
Παναγιώτης Θανασάς 

Η Φιλοσοφία του δικαίου είναι ένα από τα σημαντικότερα κείμενα του Χέγκελ, με βαθιά επί-
δραση στα πεδία της πολιτικής, κοινωνικής και ηθικής φιλοσοφίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται 
το κεντρικό πρόταγμα της νεωτερικότητας: η έννοια της ελευθερίας, η οποία πραγματώνεται 
ως πολιτική ελευθερία εντός του κράτους και των θεσμών του. Θα μελετήσουμε εντατικά και 
εκ του σύνεγγυς τον Πρόλογο και την Εισαγωγή, σε νέα μετάφραση του διδάσκοντος. 
 
 

* * * 

4.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο Κανονισμός ισχύει για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ Φιλοσοφίας. Η μέγι-
στη διάρκεια φοίτησης για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί έως και το ακαδ. έτος 2010-11 
είναι οκτώ (8) εξάμηνα. 

Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής βλ. Ενότητα 7. 

Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β΄), όπως 
τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Β7/53800 (ΦΕΚ 1501/17.8.2007, τ. Β΄). Σε αντικατάσταση της Υ.Α. 
Β1/810/15.11.1993 (ΦΕΚ 866/ 26.11.93, τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε από τις Υ.Α. Β7/90/5.4.94 
(ΦΕΚ 297/21.4.94, τ. Β΄) και Υ.Α. Β7/38/24.3.2000 (ΦΕΚ 515/11.4.2000, τ. Β΄). Ο ισχύων Κανονι-
σμός Λειτουργίας του ΠΜΣ Φιλοσοφίας εγκρίθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. (7/4/2011). 
 

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Η δομή, οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τομέα Φιλοσοφίας διέπεται από τις διατάξεις των σχετικών νόμων, από την Υπουργική Από-
φαση 29073/Β7 (ΦΕΚ Β΄ 1060/4.8.2006), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 53800/Β7 (ΦΕΚ Β΄ 
1501/17.8.2007), από τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και από τον παρόντα Εσωτερικό 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ, ο οποίος ενσωματώνει, εξειδικεύει και συ-
μπληρώνει την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ρυθμίζοντας με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουρ-
γίας του ΠΜΣ. 
 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο και σκοπός 

Ο Τομέας Φιλοσοφίας, στο πλαίσιο της αποστολής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγι-
κής, καταρτίζει επιστήμονες για τις ανάγκες της φιλοσοφικής έρευνας και της εκπαίδευσης. 
Για τους σκοπούς αυτούς το ΠMΣ του Τομέα Φιλοσοφίας παρέχει εξειδικευμένες φιλοσοφικές 
σπουδές εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε επιμέρους φιλοσοφικούς κλάδους. 
 

Άρθρο 3 
Όργανα λειτουργίας 

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του εν λόγω ΠΜΣ είναι: 
 α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγω-
γικής, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέ-
λευσης και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η ΓΣΕΣ είναι αρ-
μόδια για τη διατύπωση προτάσεων για ΠΜΣ, για τον ορισμό των μελών συμβουλευτικών και 
εξεταστικών επιτροπών, για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, για τη συγκρότηση 
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επιτροπών εξέτασης και επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και για την επι-
κύρωση των πινάκων επιτυχόντων στο ΠΜΣ, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται 
από επιμέρους διατάξεις. 
 β) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ του Τομέα Φιλοσοφίας, η οποία απαρτίζεται 
από όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη 
διδακτορικών διατριβών. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την οργάνωση και παρακολούθηση της λει-
τουργίας του προγράμματος και εισηγείται τον ορισμό συμβουλευτικών και εξεταστικών επι-
τροπών στη ΓΣΕΣ του Τμήματος. 
 Η ΣΕ ορίζεται συγχρόνως, με απόφαση της ΓΣΕΣ, και ως επιτροπή επιλογής των εισακτέων 
στο ΠΜΣ. 
 γ) Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος προεδρεύει της ΣΕ, ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ του 
Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και συντονίζει τη λειτουργία του προ-
γράμματος.  
 

Άρθρο 4 
 Διδακτικό προσωπικό 

Στο ΜΔΕ διδάσκουν τα μέλη ΔEΠ του Τομέα Φιλοσοφίας. Μπορεί επίσης, με απόφαση της 
ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ, να ανατεθεί διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή σε επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής, καθώς και γενικότερα σε επι-
στήμονες αναγνωρισμένου κύρους. 
 Επιτρέπεται η ανάθεση επικουρικού έργου σε διδάσκοντες του ΠΔ 407/80. Απαγορεύεται η 
αποκλειστική απασχόληση των μελών ΔΕΠ του Τομέα Φιλοσοφίας στο ΠΜΣ. Ο Διευθυντής 
του ΠΜΣ μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υπο-
χρεώσεις. 
 

Άρθρο 5 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 

Το ΠMΣ περιλαμβάνει δύο επίπεδα σπουδών και απονέμει: 
 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με κατευθύνσεις: 

 α) Συστηματική Φιλοσοφία. 
 β) Ιστορία της Φιλοσοφίας. 

 2. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Φιλοσοφίας. 
Στο ΜΔΕ αναγράφεται ο τίτλος «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας». Στο ΔΔ 
αναγράφεται ο τίτλος «Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας». 
 

ΜΜ εε ττ αα ππ ττ υυ χχ ιι αα κκ έέ ςς   ΣΣ ππ οο υυ δδ έέ ςς   ππ ρρ ώώ ττ οο υυ   εε ππ ιι ππ έέ δδ οο υυ   
 

Άρθρο 6 
Διάρκεια Σπουδών 

 Η φοίτηση για την απόκτηση του ΜΔΕ διαρκεί δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, δηλαδή 
τέσσερα (4) εξάμηνα. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ο-
φείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα και να έχουν κατα-
θέσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία προς αξιολόγηση.  
 Είναι δυνατή, μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, η παράταση του χρόνου σύ-
νταξης και κατάθεσης της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας ή του χρόνου φοίτησης στο 
ΠΜΣ για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) 
μήνες. 
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι (λόγοι υ-
γείας, στράτευση, εγκυμοσύνη κ.ά.), οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη φοίτηση ή την εκπόνηση 
της διπλωματικής εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πριν από τη λήξη του τετάρτου εξα-
μήνου μπορούν να ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους την αναστολή της φοίτησής τους για ορι-
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σμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες και δεν 
συνυπολογίζεται στον συνολικό χρόνο σπουδών.  
 Αρμόδια για την έγκριση των σχετικών αιτήσεων είναι η ΓΣΕΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής. 
 Η πάροδος και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται αυτόματα την απώλεια της ιδιότητας 
του μεταπτυχιακού φοιτητή. 
 

Άρθρο 7 
Εισακτέοι στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ – Διαδικασία επιλογής 

 α. Στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων: (i) Φιλοσο-
φίας και Παιδαγωγικής, (ii) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, (iii) συναφών Τμημά-
των των Φιλοσοφικών Σχολών, (iv) πτυχιούχοι άλλων τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδα-
πής, (v) πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκο-
μίσουν τίτλους σπουδών επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους. Γίνονται επίσης δεκτοί 
(vi) πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.2916/01, μετά από πρόταση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ. 
 β. Η προκήρυξη για το ΜΔΕ γίνεται κάθε Ιούνιο σε τρεις (3) εφημερίδες ευρείας κυκλοφο-
ρίας, καθώς και με ανακοινώσεις σε πινακίδες και στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος. Η 
εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται εντός του μηνός Ιουνίου κάθε έτους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 
στη Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου και, για να γίνουν δεκτές, 
πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα κατά την προκήρυξη απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην αί-
τησή τους οι υποψήφιοι προσδιορίζουν τον καθηγητή-επόπτη που θα έχει την επίβλεψη των 
σπουδών τους και της διπλωματικής τους εργασίας. Επόπτες μπορούν να αναλαμβάνουν όλα 
τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι 
σε περίπτωση επιτυχίας τους μπορούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ μόνο αν έχουν αποδεδειγμένα 
ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τις 31 Οκτωβρίου του ιδίου έτους. 
 γ. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται ξεχωριστά από τον κάθε διδάσκο-
ντα, με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων: (1) Γενικός βαθμός πτυχίου (10%). (2) Μέσος 
όρος της βαθμολογίας σε φιλοσοφικά προπτυχιακά μαθήματα: προσμετρώνται οι βαθμοί μα-
θημάτων φιλοσοφίας, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ· εάν υπάρχουν περισσότερα φι-
λοσοφικά μαθήματα, προσμετρώνται εκείνα με τις οκτώ καλύτερες βαθμολογίες (10%). (3) 
Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, ή τυχόν 
ερευνητική δραστηριότητα (10%). (4) Γραπτή εξέταση σε ύλη που ορίζεται από τον αρμόδιο 
διδάσκοντα και σε ξενόγλωσσο φιλοσοφικό κείμενο (60%), ώστε να τεκμαίρεται η γνώση 
τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας. (5) Προφορική συνέντευξη (10%). 
 δ. Οι γραπτές ανά διδάσκοντα εξετάσεις διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 
σε κοινό τόπο και χρόνο, ο οποίος ορίζεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες νωρίτερα από τον 
Διευθυντή του ΠΜΣ. Κάθε διδάσκων μπορεί να προτείνει κατ’ αρχήν την επιλογή έως τεσσά-
ρων (4) υποψηφίων, ανακοινώνοντας έως την 20ή Οκτωβρίου τα λεπτομερή αποτελέσματα 
των εξετάσεων που διενήργησε. Η επιλογή γίνεται από επιτροπή που συγκροτεί η ΓΣΕΣ (βλ. 
ανωτέρω, 3β), η οποία και επικυρώνει τον πίνακα επιτυχόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, 
αποφασίζει η ΓΣΕΣ τηρώντας τις προβλέψεις του άρθρου 8. Οι επιτυχόντες καλούνται για εγ-
γραφή στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το αργότερο έως το τέ-
λος Οκτωβρίου. 

Άρθρο 8 
Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος. Επι-
πλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερι-
κού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού 
Κράτους. 
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Άρθρο 9 
Φοίτηση 

α. Οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν δεκαπέντε (15) διδακτικές μονάδες ή εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S., παρακολουθώντας επιτυχώς πέντε (5) τρίωρα μετα-
πτυχιακά μαθήματα-σεμινάρια και συγγράφοντας διπλωματική εργασία. Από τα μαθήματα 
τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να προσφέρονται από τον καθηγητή-επόπτη τους. Τα υπόλοιπα 
τρία (3) μαθήματα επιλέγονται ελεύθερα μεταξύ των προσφερομένων στο ΠΜΣ. Ένα μάθημα 
από άλλα ΠΜΣ του ΑΠΘ μπορεί να επιλεγεί υπό την προϋπόθεση ότι σχετίζεται με το αντικεί-
μενο του ΠΜΣ και κατόπιν εγκρίσεως του επόπτη καθηγητή, για την οποία ενημερώνεται σχε-
τικά η ΣΕ. Με δήλωσή του στην αρχή κάθε εξαμήνου, κάθε φοιτητής επιλέγει έως και τρία μα-
θήματα που θα παρακολουθήσει. Οι σχετικές δηλώσεις καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στην α-
τομική μερίδα του μεταπτυχιακού φοιτητή. 
 Με τη σύμφωνη γνώμη του καθηγητή-επόπτη, ο φοιτητής μπορεί να αντικαταστήσει το 
ένα από τα δύο μαθήματά του που υποχρεούται να παρακολουθήσει με άλλο μεταπτυχιακό 
μάθημα. 
 β. Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και αντιστοίχιση με πιστωτικές μονάδες (ECTS): 

Εξάμηνο Μαθήματα / Εργασίες ECTS Σύνολο 

Α 
Σεμινάρια (2) 2 x 12 

32 
Άσκηση – μεθοδολογία έρευνας 8 

Β 
Σεμινάρια (2) 2 x 12 

32 
Άσκηση – μεθοδολογία συγγραφής 8 

Γ 
Σεμινάριο (1) 1 x 12 

26 
Προεργασία έρευνας 14 

Δ Συγγραφή διπλωματικής εργασίας 30 30 
 120 

 γ. Φοιτητές του ΜΔΕ χωρίς πτυχίο στην κατεύθυνση της Φιλοσοφίας υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα του προπτυχιακού προ-
γράμματος σπουδών Φιλοσοφίας: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία» (Φ 101), τέσσερα (4) επιπλέον 
μαθήματα κορμού (Φ 102-114) και ένα (1) μάθημα κατεύθυνσης. Μετά από αίτησή τους προς 
τη ΣΕ, μπορούν να απαλλαγούν από την παρακολούθηση έως και τεσσάρων από αυτά τα έξι 
μαθήματα, αν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς αντίστοιχα φιλοσοφικά μαθήματα στο πλαί-
σιο του πτυχίου που έχουν λάβει. 
 δ. Στο ΜΔΕ διδάσκονται μαθήματα που ανήκουν στα εξής γνωστικά αντικείμενα: 
I. Συστηματική Φιλοσοφία 

Οντολογία 
Μεταφυσική 
Γνωσιολογία 
Φιλοσοφία της Επιστήμης 
Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών 
Λογική 
Φιλοσοφία της γλώσσας 
Ηθική φιλοσοφία 
Πολιτική φιλοσοφία 
Αισθητική 
Φιλοσοφική Ανθρωπολογία 
Ερμηνευτική 
Φιλοσοφία της ιστορίας και του πολιτισμού 

II. Ιστορία της Φιλοσοφίας 
Ιστορία της αρχαίας ελληνικής Φιλοσοφίας 
Ιστορία της μεσαιωνικής Φιλοσοφίας 
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Ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Φιλοσοφίας 
Η ΓΣΕΣ αποφασίζει στην αρχή κάθε έτους για την ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων και 
την κατανομή τους στα εξάμηνα, με κωδικούς ΦΜ 100-999. Κάθε μάθημα διδάσκεται τρεις 
ώρες εβδομαδιαίως και πιστώνεται με τρεις διδακτικές μονάδες. 
 ε. Τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου και λήγουν την 10η 
Φεβρουαρίου. Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου αρχίζουν την 20η Φεβρουαρίου και λή-
γουν την 31η Μαΐου. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες για διδασκαλία. Η 
παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση γίνεται από τον διδάσκο-
ντα βάσει γραπτής εργασίας που εκπονείται στο πλαίσιο του μαθήματος ή/και γραπτής εξέτα-
σης. 
 στ. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση της ΣΕ, 
ένα μέλος ΔΕΠ του Τομέα ως επιβλέπων. Η ΣΕ και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρα-
κολούθησης των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.  
 ζ. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή –σε συνερ-
γασία με τον μεταπτυχιακό φοιτητή. Ενημερώνεται σχετικά η ΓΣΕΣ, η οποία, μετά από εισή-
γηση της ΣΕ, ορίζει τριμελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και άλλα δύο (2) 
μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄, Γ΄, οι οποίοι  είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-
ματος. Η επιτροπή συγκροτείται με κριτήριο την εγγύτητα του θέματος προς τα γνωστικά α-
ντικείμενα και το ερευνητικό έργο των μελών της. Ο φοιτητής συνεργάζεται με την επιτροπή 
και καταθέτει τη διπλωματική εργασία στον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος υπογράφει το 
τυποποιημένο έγγραφο περί κατάθεσης της εργασίας και υποβάλει τη σχετική γραπτή εισή-
γηση εντός δύο (2) μηνών. Η έκταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των 50 σελίδων (περ. 16.000 λέξεις), μη συνυπολογιζόμενων της βιβλιο-
γραφίας, των πινάκων, των παραρτημάτων κτλ. 
 η. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος σε 
τέσσερα (4) αντίτυπα. Τα τρία (3) αποστέλλονται στους αξιολογητές, οι οποίοι βαθμολογούν 
ανεξάρτητα και καταθέτουν τη βαθμολογία τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, και πάντως όχι 
μεγαλύτερο από έναν (1) μήνα. Το άλλο αντίτυπο εκτίθεται σε ειδικό χώρο του Τομέα, στον 
οποίο έχουν πρόσβαση τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, και μετά την κρίση κατατίθεται στη Βι-
βλιοθήκη του Τομέα Φιλοσοφίας. Η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία συγγράφεται στην 
Ελληνική γλώσσα. Με αυστηρά αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ είναι δυνατή η συγγραφή 
της σε άλλη γλώσσα. 
 

Άρθρο 10 
Αξιολόγηση ΜΔΕ 

H κλίμακα βαθμολογίας είναι η ισχύουσα στη Φιλοσοφική Σχολή του Aριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης: Άριστα (8,5 έως 10), λίαν καλώς (6,5 έως 8,5 [μη συμπεριλαμβανομέ-
νου]), καλώς (6). Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του. 
 Μετά από επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και επιτυχή αξιολόγηση της διπλωμα-
τικής εργασίας από τους αξιολογητές, ο φοιτητής λαμβάνει το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδί-
κευσης. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής: η βαθμολογία στα πέντε μαθήματα πολλα-
πλασιάζεται με συντελεστή 1, ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας (που είναι ο μέσος όρος 
των τριών βαθμολογιών) με συντελεστή 3 και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται διά του 
αριθμού 8. 
 Σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολόγησης μιας διπλωματικής μεταπτυχιακής εργα-
σίας είναι κάτω από έξι (6) η εργασία απορρίπτεται. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η 
εργασία απορρίφθηκε δικαιούνται να υποβάλουν άπαξ καινούργια εργασία με το ίδιο ή δια-
φορετικό θέμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εξαντλήσει τον μέγιστο επιτρεπόμενο 
χρόνο φοίτησης στο ΠΜΣ. 
 

Άρθρο 11 
Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία 
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Καταθέτοντας προς αξιολόγηση οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο φοιτητής υποχρεούται 
να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή αποτελεί σοβαρό 
ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς 
και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου –δημοσιευμένης ή μη– χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η πα-
ράθεση υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ιδίου του υποψηφίου, χωρίς σχετική 
αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΓΣΕΣ για διαγραφή του, μετά από αιτιολο-
γημένη εισήγηση της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. 
 

Άρθρο 12 
Υλικοτεχνική υποδομή 

Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του ΠΜΣ αξιοποιείται η υλικοτε-
χνική υποδομή του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. 
 

Άρθρο 13 
Διάρκεια λειτουργίας 

[Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Υ.Α. του Άρθρου 1:] Το ΠMΣ του Τομέα Φιλοσοφίας με την πα-
ραπάνω μορφή θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2012-13. 
 

Άρθρο 14 
Κόστος λειτουργίας 

[Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α. του Άρθρου 1:] Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ανέρχεται ε-
τησίως σε 23.000 € και αναλύεται ως εξής: 
 α) για την προμήθεια εξειδικευμένης βιβλιογραφίας και εξειδικευμένων επιστημονικών 
περιοδικών προς συμπλήρωση των υφιστάμενων κενών της βιβλιοθήκης του Τομέα: 10.000 €.  
 β) για την προμήθεια άλλου ερευνητικού υλικού, αναλωσίμων 5.000 €  
 γ) για την αγορά εξοπλισμού (Η/Υ, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, πολύ-μηχανημάτων): 
6.000 € 
 δ) για την πρόσκληση ομιλητών στο πλαίσιο του ΠΜΣ: 2.000 €.  
Το κόστος καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό, από τον προϋπολογισμό των επενδύ-
σεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και από χορηγίες, δωρεές και 
επιχορηγήσεις από ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ κ.ά. 
 

Άρθρο 15 
Λοιπές διατάξεις 

Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από την ΥΑ και από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του ΠΜΣ θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία. 
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5. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» 
 
Στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε 
γνωστικά αντικείμενα της Παιδαγωγικής. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών σχετίζο-
νται με τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τομέα και καλύ-
πτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Οι προσφερόμενοι κλάδοι σπουδών για το νέο ακαδημαϊκό 
έτος 2011-2012 έχουν ως εξής: 
 
Διευθυντής ΠΜΣ Παιδαγωγικής: Καθηγητής Δ. Χατζηδήμου 
 
 
5.1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 
Α΄ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 1ου έτους σπουδών) 
  
ΠΜΠ 050 Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας Ι  
(ποσοτική προσέγγιση, με ασκήσεις)  
Δημήτρης Σταμοβλάσης / Μιχάλης Κελπανίδης 

 2ΩΕ/10 ECTS 

Εμβάθυνση των μεθοδολογικών γνώσεων που αποκτήθηκαν στο προπτυχιακό επίπεδο. Ι-
διαίτερο βάρος τίθεται στις συχνότερα χρησιμοποιούμενες στην Παιδαγωγική μεθόδους της 
συνέντευξης και αποστολής γραπτού ερωτηματολογίου, οι οποίες θα εφαρμοστούν στην 
πράξη, σε μία έρευνα μικρής εμβέλειας, που θα διεξαχθεί από τους μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές/τριες. 

 

ΠΜΠ 060 Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας ΙΙ    
(ποιοτική προσέγγιση, με ασκήσεις) 
Ελένη Χοντολίδου / Παναγιώτης Ξωχέλλης 

2ΩΕ/10 ECTS 

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας. Mετά 
από την εισαγωγή στο τι είναι έρευνα και την εξέταση των δύο παραδειγμάτων (ποσοτικού 
και ποιοτικού) εξετάζονται οι γλώσσες περιγραφής στην έρευνα. Στη συνέχεια γίνεται συ-
στηματική εξέταση στις μεθόδους: Ανάλυση περιεχομένου, Εθνογραφία, Μελέτη περίπτωσης 
(case - study) και Συνέντευξη, Σημειωτική, Αυτοβιογραφία, Έρευνα δράσης και Ανάλυση λό-
γου. 
 

ΠΜΠ 070 Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών  
Κυριάκος Μπονίδης 

2ΩΕ/10 ECTS 

Στο σεμινάριο αυτό αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα διαδικασίας με θέμα τη θεωρία, το σχε-
διασμό και τη αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες και οι 
συμμετέχουσες αναλαμβάνουν το σχεδιασμό τεσσάρων προγραμμάτων σπουδών (συμπερι-
φοριστικό πρόγραμμα ‘σκοπών και στόχων’, εποικοδομητικό ‘διεπιστημονικό’, εποικοδομη-
τικό ‘διαθεματικό’ και κριτικό ‘διαθεματικό’ πρόγραμμα σπουδών), ενώ κατά τη διαδικασία 
του σχεδιασμού, μέσω της διερευνητικής μάθησης με το μοντέλο των τριών κύκλων, απα-
ντούν σε ερωτήματά τους αναφορικά με τις θεωρητικές παραδοχές, τις φιλοσοφικές και ιδε-
ολογικές προεκτάσεις, τα μοντέλα σχεδιασμού, την εκπαιδευτική διαδικασία και τις μορφές 
αξιολόγησης των επιμέρους προγραμμάτων που σχεδιάζουν. 
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ΠΜΠ 080 Παιδαγωγική Επιστήμη: κλάδοι σπουδών και τομείς 
έρευνας (διαλέξεις)     

2ΩΕ/διαλέξεις  
(χωρίς  ECTS) 

Όλα τα μέλη ΔΕΠ τα οποία προσφέρουν μαθήματα στους κλάδους 
σπουδών για το τρέχον έτος 

 

   
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 1ου έτους σπουδών) 
 
ΠΜΠ 160  Γνωστικό πεδίο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  
ΠΜΠ 161  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ι 2ΩΕ/2ΔΜ 
Αναστασία Κεσίδου 

2ΩΕ/10ECTS 

Το μάθημα συζητά βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεματική  (πολιτισμικός πλουραλι-
σμός, παγκοσμιοποίηση, μετανάστευση, ταυτότητα και ετερότητα, οικουμενικότητα και πο-
λιτισμικός σχετικισμός, κτλ.), τις πολιτικές της ετερότητας, τις θεωρητικές αρχές και τις πρα-
κτικές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Επίσης, αναλύει διεξοδικά θέματα πολιτισμικού 
πλουραλισμού και εκπαιδευτικής πολιτικής, ενώ εξειδικεύει τη θεματική στο παράδειγμα της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητά παραδείγματα εκπαίδευσης ομάδων που μειο-
νεκτούν (αλλοδαποί, παλιννοστούντες, μουσουλμάνοι, τσιγγάνοι). Επίσης, εστιάζει στη διε-
θνή έρευνα για τις σχολικές επιδόσεις (σχολική αποτυχία μειονοτικών μαθητών από τη μία 
και παράγοντες που ευνοούν τις επιδόσεις τους από την άλλη). 
 
ΠΜΠ 180 Γνωστικό πεδίο: Διδακτική Μεθοδολογία 
ΠΜΠ 181 Το κίνημα της κριτικής σκέψης στη διδακτική πράξη:                                          
θεωρία, μεθοδολογία και παραδείγματα 
Δημήτρης Μαυροσκούφης 

2ΩΕ/10ECTS 

Στα μαθήματα του Α΄ έτους διερευνώνται καταρχάς οι σχέσεις μεταξύ της Διδακτικής αφενός 
και της Σχολικής Παιδαγωγικής, της θεωρίας του Curriculum και της Εκπαιδευτικής Ψυχολο-
γίας αφετέρου, ώστε να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο της επιστημονικού πεδίου της Διδα-
κτικής Μεθοδολογίας. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι κυριότερες θεωρίες μάθησης και οι σχέ-
σεις τους με τα μοντέλα διδασκαλίας. Κατόπιν, παρουσιάζονται θέματα όπως η κριτική σκέ-
ψη (προέλευση, ορισμοί, χαρακτηριστικά, δυσκολίες – εμπόδια για την ανάπτυξή της), η σχέ-
ση της κριτικής με τη δημιουργική σκέψη, η διδασκαλία με σκοπό την καλλιέργεια της κριτι-
κής σκέψης και τις διαδικασίες βαθύτερης κατανόησης, η διδασκαλία και η μάθηση που βασί-
ζεται στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων, οι μεταγνωστικές δεξιότητες και 
η «έκφωνη σκέψη», οι κοινότητες μάθησης, έρευνας και πρακτικής, η ανακαλυπτική μάθηση, 
η μάθηση σε αυθεντικό περιβάλλον, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και η ομαδοσυνεργα-
τική μάθηση. Σε κάθε περίπτωση γίνεται συστηματική αναφορά στις δυνατές χρήσεις των 
παραπάνω στην εκπαίδευση, ενώ διαμορφώνονται και σχετικά παραδείγματα εφαρμογής. Στην 
αρχή, βέβαια, των μαθημάτων δίνονται οδηγίες και βιβλιογραφία για τον τρόπο της προφο-
ρικής παρουσίασης των εργασιών, καθώς και για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών. 
  
ΠΜΠ 220 Γνωστικό πεδίο: Ειδική Αγωγή 
ΠΜΠ 223 (νέο) Σχολική ένταξη, συνεκπαίδευση και αναπηρία 
Σουζάνα Παντελιάδου 

2ΩΕ/10ECTS 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το θεωρητικό υπόβαθρο, 
την ιστορική εξέλιξη και τις σύγχρονες αντιλήψεις για την παιδαγωγική της ένταξης. Ειδικό-
τερα, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην κατανόηση της αναπηρίας στο πλαίσιο του 
κοινωνικού μοντέλου, στον εννοιολογικό προσδιορισμό της ένταξης και στην αποσαφήνιση 
των σχετικών όρων και στις προυποθέσεις για την εφαρμογή της. Η ένταξη των αναπήρων 
προσεγγίζεται κριτικά, μέσα από την οπτική του αναπηρικού κινήματος και εμπλουτίζεται με 
την προβληματική των σπουδών αναπηρίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε σύγχρονα μοντέλα 
και πρακτικές εφαρμογής της ένταξης, εστιάζοντας στο ρόλο των εκπαιδευτικών γενικής και 
ειδικής αγωγής. 
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ΠΜΠ 224 (νέο) Μαθησιακή και ψυχοκοινωνική στήριξη των 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες  
Μάρω Δόικου 

2ΩΕ/10ECTS 

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταδείξει τη σημασία και την αναγκαιότητα της παροχής 
στήριξης στους μαθητές/μαθήτριες με μαθησιακές δυσκολίες τόσο σε μαθησιακό όσο και σε 
ψυχοκοινωνικό επίπεδο για την επιτυχή ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής φοίτησης και την ο-
μαλή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Στο μάθημα επιχειρείται η εξοικείωση των φοιτη-
τών/φοιτητριών με μεθόδους και εκπαιδευτικά προγράμματα που προσανατολίζονται σε αυ-
τόν το στόχο. Καταρχήν παρουσιάζονται οι αδυναμίες στη χρήση κατάλληλων στρατηγικών 
μάθησης και οι ψυχοκοινωνικές δυσκολίες των μαθητών και μαθητριών με μαθησιακές δυ-
σκολίες και εξετάζονται τρόποι ενίσχυσης των δεξιοτήτων μελέτης των ατόμων με μαθησια-
κές δυσκολίες κατά τη δευτεροβάθμια αλλά και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρουσιάζε-
ται, επίσης, το πλαίσιο σχεδιασμού προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης, με βάση τις 
θεωρητικές προσεγγίσεις για την ψυχική ανθεκτικότητα και την κοινωνική επάρκεια και ανα-
λύονται παραδείγματα αντίστοιχων εφαρμογών στο πλαίσιο του σχολείου. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται σε προγράμματα  καλλιέργειας των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων και 
ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες με τους 
συνομηλίκους τους. 
 
 
ΠΜΠ 240 Γνωστικό Πεδίο: Εκπαίδευση και Eπιμόρφωση των Eκπαιδευτικών  
ΠΜΠ 241 Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Ι     
Δημήτρης Χατζηδήμου 

2ΩΕ/10ECTS 

Στο πλαίσιο του μαθήματος Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, παρουσιάζονται 
και συζητούνται μοντέλα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και των δύο σχολικών βαθμίδων και 
τίθενται ερωτήματα που σχετίζονται με το προφίλ, τον ρόλο και το επάγγελμα του εκπαιδευ-
τικού. Διευκρινίζονται οι βασικοί τομείς των διαφόρων μοντέλων εκπαίδευσης εκπαιδευτι-
κών, αναλύονται και συγκρίνονται Προγράμματα Σπουδών πανεπιστημιακών τμημάτων που 
εκπαιδεύουν υποψήφιους εκπαιδευτικούς και, τέλος, παρουσιάζονται τα Προγράμματα 
Σπουδών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών άλλων χωρών. 
 
ΠΜΠ 300 Γνωστικό πεδίο: Ιστορική Παιδαγωγική   
ΠΜΠ 301 Ιστορική Παιδαγωγική Ι  
Βασίλης Φούκας 
Συμμετέχουν: Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, 
                             Νικόλαος. Π. Τερζής, Νικόλαος. Βαρμάζης 

2ΩΕ/10ECTS 

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται και συζητούνται ζητήματα που αφορούν στην εξέλιξη 
της παιδαγωγικής θεωρίας και τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης κατά τον 18ο και 
τον 19ο αιώνα. Η προσέγγιση στηρίζεται στη μελέτη πρώτων πηγών και αντιπροσωπευτικής 
βιβλιογραφίας 
 
ΠΜΠ 320 Γνωστικό Πεδίο: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
ΠΜΠ 323 (νέο)  Θεωρία της θεσμοθέτησης (institutionalization): 
οικογενειακοί, εκπαιδευτικοί, πολιτικοί θεσμοί και οι κοινωνι-
κές λειτουργίες τους 
Κωνσταντίνος Μπίκος / Μιχάλης Κελπανίδης 

2ΩΕ/10ECTS 

Οι θεσμοί είναι θεμελιώδεις κοινωνικές ρυθμίσεις της συμπεριφοράς, χωρίς τις οποίες τα ά-
τομα δεν μπορούν να συμβιώσουν ως κοινωνία. Οι θεσμοί είναι συνεπώς το κατ’ εξοχή «κοι-
νωνικό» στοιχείο που συγκροτεί την ανθρώπινη συμπεριφορά σε αντιπαράθεση προς το 
«φυσικό», τις ενστικτώδεις δηλαδή καταβολές, οι οποίες στον άνθρωπο είναι ασθενέστερες 
από ό,τι στους άλλους ανώτερους οργανισμούς. Οι θεσμοί είναι ένα τόσο κεντρικό θέμα στην 
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Κοινωνιολογία, ώστε ο Emile Durkheim όρισε την Κοινωνιολογία ως «επιστήμη των θεσμών». 
Το νόημα του ορισμού του είναι ότι κοινωνία υπάρχει τότε μόνο, όταν διασφαλίζεται η απο-
φυγή των συγκρούσεων και η ειρηνική συνεργασία των μελών της στο πλαίσιο του καταμε-
ρισμού της εργασίας από τη θεσμοθετημένη τάξη των σχέσεων των ατόμων· οι θεσμοί είναι 
οι «ρυθμιστές» αυτής της τάξης. Σε κάθε κοινωνία γίνονται μέσω της θεσμοθέτησης δεσμευ-
τικές εκείνες οι λειτουργικά καίριες συμπεριφορές, από την τακτική εκτέλεση των οποίων 
εξαρτάται η επιβίωση της κοινωνίας. 
 
ΠΜΠ 340 Γνωστικό πεδίο: Λογοτεχνική Εκπαίδευση 
ΠΜΠ 341 Λογοτεχνική Εκπαίδευση Ι  
Ελένη Χοντολίδου 

2ΩΕ/10ECTS 

Το μάθημα συζητά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση σε όλες της τις παραμέ-
τρους (δημιουργία σχετικών προγραμμάτων διδασκαλίας, περιεχόμενο και διδακτικές μέθο-
δοι, αξιολόγηση της ανταπόκρισης των μαθητών στην ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμέ-
νων) αλλά και τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούνται –στη δημόσια σφαίρα και σε 
εξωεκπαιδευτικούς θεσμούς– παραστάσεις, εικόνες και αντιλήψεις για τη λογοτεχνία, τη 
σχέση των ανθρώπων με το βιβλίο και την ανάγνωση, τη διάδοση των λογοτεχνικών κανό-
νων καθώς και τις πρακτικές προώθησης της ανάγνωσης στο δημόσιο χώρο. Εξετάζει τη 
σχέση της ενδοσχολικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας με την άτυπη «διδασκαλία» της στα 
άλλα κοινωνικά πεδία: τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τη λογοτεχνική κριτική που ασκεί-
ται σε αυτά, τις δραστηριότητες των δημόσιων βιβλιοθηκών, τα προγράμματα ανάγνωσης 
που προωθούνται από θεσμούς όπως το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου κ.ά. 
 
ΠΜΠ 360 Γνωστικό πεδίο: Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας και Στατιστική 
ΠΜΠ 361 (νέο) Μεθοδολογία Έρευνας Ι: Ειδικά Θέματα  
Εφαρμοσμένης Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες 2ΩΕ/2ΔΜ 
Δημήτρης Σταμοβλάσης 

2ΩΕ/10ECTS 

Το μάθημα χωρίζεται σε τρία τμήματα, όπου εξετάζονται διαφορετικά θέματα πολυμεταβλη-
τής ανάλυσης. Οι σπουδαστές αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις με έμφαση 
στην εννοιολογική κατανόηση των εξεταζομένων μεθόδων και επιπλέον αποκτούν σημαντι-
κή εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων με τα κατάλληλα λογισμικά καθώς και στη παρουσία-
ση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το μάθημα βασίζεται σε διαλέξεις και μικρές εργασίες 
– projects - που διεκπεραιώνονται από τους συμμετέχοντες.  
Πρώτον: Το τμήμα αυτό καλύπτει την πολλαπλή παλινδρόμηση, την ανάλυση διακύμανσης 
(ANOVA), το γενικό γραμμικό μοντέλο (GLM) με μικτές (κατηγορικές και διαστημικές) μετα-
βλητές και την λογιστική παλινδρόμηση που εξετάζει κατηγορικές ως εξαρτημένες μεταβλη-
τές σε συνάρτηση με διαστημικές ανεξάρτητες μεταβλητές. Γίνεται αξιολόγηση και ερμηνεία 
των συντελεστών του κάθε μοντέλου. Εξετάζονται τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα 
καθώς και οι προϋποθέσεις ισχύος του κάθε υποδείγματος. Επιπλέον εξετάζονται μεθοδολο-
γικά και επιστημολογικά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων στην 
κοινωνική έρευνα. Δεύτερον: Το τμήμα αυτό καλύπτει την θεωρία και την εφαρμογή της Α-
νάλυσης Κυρίων Συνιστωσών (Principal Components Analysis, PCA) και της Ανάλυσης παρα-
γόντων (Exploratory Factor Analysis, EFA) στη κοινωνική έρευνα. Δίνεται έμφαση στο σχεδια-
σμό οργάνων μέτρησης – ερωτηματολογίων καθώς και στον έλεγχο αξιοπιστίας και εγκυρό-
τητας. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι εύρεσης του αριθμού των λανθανουσών μεταβλητών (La-
tent Variables) που εξηγούν την διακύμανση και συνδιακύμανση ενός μεγάλου σχετικά αριθ-
μού μεταβλητών καθώς και οι μέθοδοι περιστροφής (π.χ. Varimax), οι οποίοι εφαρμόζονται 
για την καλύτερη ερμηνεία των παραγόντων. Τρίτον: Το τμήμα αυτό καλύπτει την εφαρμογή 
μεθόδων ταξινόμησης και ομαδοποίησης των παρατηρήσεων. Εξετάζονται η ιεραρχική ανά-
λυση κατά συστάδες ή ομάδες (Hierarchical Cluster Analysis) καθώς και άλλες δημοφιλείς μέ-
θοδοι όπως, K-mean cluster και η Two-step cluster analysis. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή 
σε ερευνητικά δεδομένα από την Παιδαγωγική, Αρχαιολογία, την Ψυχολογία και άλλες κοι-
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νωνικές επιστήμες. 
      Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις στατιστικής και μεθοδολογίας  που διδάσκονται στα 

μαθήματα ΕΙΣΜ 600, Π1615, Π1902 και Π1617 ή σε ισοδύναμα μαθήματα. 
 
ΠΜΠ 480 Γνωστικό πεδίο: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 
ΠΜΠ 481 Ο Κριτικός Στοχασμός  στη Μάθηση και Εκπαίδευση 
Ενηλίκων – Ζητήματα Νοηματοδότησης και Μετασχηματισμού 
και ο Ρόλος του Εκπαιδευτή   
Γεώργιος Κ. Ζαρίφης  

2ΩΕ/10ECTS 

Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η οριοθέτηση της συζήτησης σχετικά με το 
ρόλο του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και των συνθη-
κών εκείνων με βάση τις οποίες οργανώνεται η σχετική θεωρία που αφορά κυρίως στον τρό-
πο με τον οποίο ο κριτικός στοχασμός συνδέεται -ως διαδικασία- με τον μετασχηματισμό της 
προοπτικής (perspective transformation), τη χειραφέτηση, την ενδυνάμωση και την αλλαγή. 
Πέρα όμως από τη θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του κριτικού στοχασμού, της σύνδε-
σής του με τη μάθηση και τις πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ των στοχαστών για το ρόλο 
του στη διαμόρφωση μιας θεωρίας μάθησης ενηλίκων, το μάθημα ασχολείται και με ζητήμα-
τα ενίσχυσης του κριτικού στοχασμού σε πρακτικό επίπεδο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός 
πλαισίου δράσης (ενδυνάμωση και κριτικοστοχαστική εκπαιδευτική πρακτική) για την εκ-
παίδευση των ενηλίκων, το οποίο στοχεύει στην κριτική συνειδητοποίηση και στην αλλαγή.  
 
 

ΒΒ΄́  ΕΕΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ  
 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 2ου έτους σπουδών) 
 
ΠΜΠ 160  Γνωστικό πεδίο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  
ΠΜΠ 162  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ΙΙ 2ΩΕ/2ΔΜ 
Αναστασία Κεσίδου 

2ΩΕ/10ECTS 

Το μάθημα βασίζεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που συζη-
τείται διεξοδικά στο μάθημα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ι». Επικεντρώνεται στην έρευνα 
και την πράξη που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στα εξής επιμέρους πεδία: διαπολιτισμική επικοινωνία, διδακτικές προσεγ-
γίσεις στην πολυπολιτισμική τάξη, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τις 
συνθήκες του πολυπολιτισμικού σχολείου, διαπολιτισμικά προσανατολισμένο διδακτικό υλι-
κό (Προγράμματα Σπουδών και σχολικά βιβλία), διγλωσσία και εκπαίδευση. Το μάθημα 
πλαισιώνεται από ερευνητικές εργασίες των φοιτητών που λαμβάνουν χώρα σε σχολεία με 
πολυπολιτισμικό προφίλ. 
 
ΠΜΠ 180 Γνωστικό πεδίο: Διδακτική Μεθοδολογία 
ΠΜΠ 182 Διδασκαλία με σκοπό τη μετασχηματίζουσα μάθηση:  
σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή 
Δημήτρης Μαυροσκούφης 

2ΩΕ/10ECTS 

Στα μαθήματα του Β΄ έτους δίνεται έμφαση στη μετασχηματιστική μάθηση (προέλευση, ορι-
σμοί, χαρακτηριστικά, σχετικές θεωρίες) και διερευνάται η σχέση της με την Κριτική – Ριζο-
σπαστική Παιδαγωγική. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται θέματα  –πάντα σε σχέση με τις πιθα-
νές εφαρμογές τους στην εκπαίδευση–  όπως η διδασκαλία με σκοπό την κοινωνική δικαιο-
σύνη, η εναλλακτική (αντίθετη προς τα πραγματικά γεγονότα) σκέψη, η διαχείριση συγκρου-
σιακών καταστάσεων και προβληματικών συμπεριφορών στο σχολείο και τη σχολική τάξη, η 
διδασκαλία συγκρουσιακών θεμάτων, η παιδαγωγική – διδακτική αξιοποίηση του χιούμορ, 
καθώς και το ολιστικό curriculum. Επίσης, στο πλαίσιο των μαθημάτων του έτους αυτού ανα-
λαμβάνεται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός μικρού 
ερευνητικού project. 
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ΠΜΠ 220 Γνωστικό Πεδίο: Ειδική αγωγή 
ΠΜΠ 222 Μαθησιακές δυσκολίες  
Μάρω Δόικου  

2ΩΕ/10ECTS 

Θεωρητικό πλαίσιο των μαθησιακών δυσκολιών (διασαφήνιση όρων, χαρακτηριστικά  και 
μορφές μαθησιακών δυσκολιών, αιτιολογία).  Η φοίτηση των παιδιών και των εφήβων με 
μαθησιακές δυσκολίες στο γενικό σχολείο: προϋποθέσεις και περιορισμοί. Διδακτικές μέθο-
δοι, εκπαιδευτικές πρακτικές και παιδαγωγικοί χειρισμοί. Ψυχοκοινωνικά προβλήματα των 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου. 
 
ΠΜΠ 240 Γνωστικό πεδίο: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών  
ΠΜΠ 242 Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών II 
Δημήτρης Χατζηδήμου 

2ΩΕ/10ECTS 

Στο πλαίσιο του μαθήματος Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΙΙ συζητείται το ζή-
τημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται θεματικές ενό-
τητες που σχετίζονται με την αναγκαιότητα, τις αρχές, τις μορφές και τους στόχους της επι-
μόρφωσης. Επισημαίνονται οι θεσμοθετημένοι και άτυποι φορείς επιμόρφωσης και αναλύο-
νται διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιούνται από το πανεπιστήμιο, τα ΠΕΚ, 
τη σχολική μονάδα κ.λ.π. 
 
ΠΜΠ 300 Γνωστικό πεδίο: Ιστορική Παιδαγωγική   
ΠΜΠ 302 Ιστορική Παιδαγωγική ΙΙ  
Βασίλης Φούκας 
Συμμετέχουν: Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, 
                             Νικόλαος Π. Τερζής, Νικόλαος Βαρμάζης 

2ΩΕ/10ECTS 

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται, αναλύονται και συζητούνται ζητήματα που αφορούν 
στην εξέλιξη της παιδαγωγικής θεωρίας και στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης κατά 
τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Η προσέγγιση στηρίζεται στη μελέτη πρώτων πηγών και αντιπρο-
σωπευτικής βιβλιογραφίας. 
 
ΠΜΠ 320 Γνωστικό πεδίο: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  
ΠΜΠ 322  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: ερευνητικές προσεγγίσεις 
Κωνσταντίνος Μπίκος / Μιχάλης Κελπανίδης 

2ΩΕ/10ECTS 

Μελέτη και εργασίες επάνω στις σημαντικότερες έρευνες της Κοινωνιολογίας και της Κοινω-
νιολογίας της Εκπαίδευσης και ανάλυση των θεωρητικών υποθέσεων και των μεθόδων που 
εφάρμοσαν, ως προετοιμασία για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών. 
 
ΠΜΠ 340 Γνωστικό πεδίο: Λογοτεχνική Εκπαίδευση 
ΠΜΠ 342 Λογοτεχνική Εκπαίδευση ΙΙ 2ΩΕ/2ΔΜ 
Ελένη Χοντολίδου 

2ΩΕ/10ECTS 

Το μάθημα συζητά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση σε όλες της τις παραμέ-
τρους (δημιουργία σχετικών προγραμμάτων διδασκαλίας, περιεχόμενο και διδακτικές μέθο-
δοι, αξιολόγηση της ανταπόκρισης των μαθητών στην ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμέ-
νων) αλλά και τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούνται –στη δημόσια σφαίρα και σε 
εξωεκπαιδευτικούς θεσμούς– παραστάσεις, εικόνες και αντιλήψεις για τη λογοτεχνία, τη 
σχέση των ανθρώπων με το βιβλίο και την ανάγνωση, τη διάδοση των λογοτεχνικών κανό-
νων καθώς και τις πρακτικές προώθησης της ανάγνωσης στο δημόσιο χώρο. Εξετάζει τη 
σχέση της ενδοσχολικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας με την άτυπη «διδασκαλία» της στα 
άλλα κοινωνικά πεδία: τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τη λογοτεχνική κριτική που ασκεί-
ται σε αυτά, τις δραστηριότητες των δημόσιων βιβλιοθηκών, τα προγράμματα ανάγνωσης 
που προωθούνται από θεσμούς όπως το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου κ.ά. 
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ΠΜΠ 380 Γνωστικό πεδίο: Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση  
ΠΜΠ 382 Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
Κωνσταντίνος Μπίκος 

2ΩΕ/10ECTS 

Είδη γνωστικών εργαλείων και Εκπαιδευτικών Λογισμικών. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (ορι-
σμός κατά σκοπό, τεχνική, παιδαγωγική μέθοδο). Παιδαγωγικά – Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργαλεία επικοινωνίας (σύγχρονης – ασύγχρονης). Εργαλεία ση-
μασιολογικής οργάνωσης, βάσεις δεδομένων, εννοιολογικοί χάρτες. Εποπτικότητα και Γνω-
στική Ψυχολογία. Τα χρώματα στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λο-
γισμικού. Κριτήρια αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικού Λογισμικού.  
 
ΠΜΠ 400 Γνωστικό πεδίο: Παιδαγωγική της ειρήνης 
ΠΜΠ 402 Η έρευνα στην κριτική Παιδαγωγική της ειρήνης 2ΩΕ/2ΔΜ 
Κυριάκος Μπονίδης 

2ΩΕ/10ECTS 

Το σεμινάριο αυτό πραγματεύεται, θεωρητικά και πρακτικά:  
1) Τα πεδία έρευνας της κριτικής Παιδαγωγικής της ειρήνης (άμεση, δομική και πολιτι-

σμική βία στους πόρους και στις πρακτικές των θεσμών που προσφέρουν αγωγή και εκπαί-
δευση, π.χ. οργάνωση των θεσμών αυτών και οι σχέσεις εξουσίας, διοίκηση της εκπαίδευσης, 
ιεραρχημένες σχέσεις γονέων-παιδιών, διεύθυνσης-εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητριών, 
διακρίσεις σε βάρος μαθητών και μαθητριών που προέρχονται από ορισμένες κοινωνικές 
ομάδες και η διαπολιτισμικότητα, σχολικός εκφοβισμός-bullying, προγράμματα σπουδών, 
περιεχόμενα διδασκαλίας και μάθησης, μορφές και μέθοδοι της αγωγής και εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, έλεγχος, αξιολόγηση, πειθαρχία, ποινές, σχολική ζωή, κ.λπ. 

2) Τις κυριότερες ποιοτικές ερευνητικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις της κριτικής Παιδα-
γωγικής της ειρήνης (π.χ. μελέτη περίπτωσης, βιογραφική μέθοδος, ποιοτική συνέντευξη, 
ομάδες συζήτησης/εστίασης, συμμετοχική παρατήρηση, κριτική ερμηνευτική, χειραφετητική 
έρευνα δράσης, κριτική-ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου, κριτική ανάλυση λόγου, κοινωνική 
σημειωτική). 
     Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες διεξάγουν –ως συνέχεια της εθνο-
γραφικής έρευνας που διεξήγαγαν κατά το ΕΕ 2011 σε Λύκειο της Θεσσαλονίκης - μια χειρα-
φετητική έρευνα δράσης, αντικείμενο της οποίας αποτελούν οι διαφορετικές μορφές της βίας 
που ασκούνται σε όλους τους εμπλεκόμενους και εμπλεκόμενες σε αυτήν. 
 
 
Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο (2ο, 3ο) είναι 6Ω. Στο 4ο ε-
ξάμηνο ο/η φοιτητής/τρια συγγράφει τη διπλωματική μεταπτυχιακή του/της εργασία στον 
κύριο κλάδο σπουδών που επέλεξε, η οποία πιστώνεται με 30 ECTS. Για την απονομή του Με-
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται 120 ECTS.  
 
 
5.2  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

 

ΚΟΙΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΠΜΠ 050    Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας Ι (ποσοτική προσέγγιση, με ασκήσεις) 
ΠΜΠ 060  Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας ΙΙ (ποιοτική προσέγγιση, με ασκήσεις) 
ΠΜΠ 070   Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών 
ΠΜΠ 080    Παιδαγωγική Επιστήμη: κλάδοι σπουδών και τομείς έρευνας (διαλέξεις) 
 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΠΜΠ 120    Αλληλεπίδραση και Κοινωνικές Σχέσεις στην Εκπαίδευση 
ΠΜΠ 140  Γυναικείες Σπουδές & Εκπαίδευση 
ΠΜΠ 160   Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
ΠΜΠ 180    Διδακτική Μεθοδολογία 
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ΠΜΠ 200    Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 
ΠΜΠ 220    Ειδική Αγωγή 
ΠΜΠ 240    Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 
ΠΜΠ 260   Εκπαιδευτική Πολιτική 
ΠΜΠ 280    Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών 
ΠΜΠ 300    Ιστορική Παιδαγωγική 
ΠΜΠ 320    Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
ΠΜΠ 340    Λογοτεχνική Εκπαίδευση 
ΠΜΠ 360   Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας & Στατιστική 
ΠΜΠ 380    Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση 
ΠΜΠ 400    Παιδαγωγική της ειρήνης και Εκπαίδευση για την ειρήνη 
ΠΜΠ 420    Πολιτισμικές Σπουδές 
ΠΜΠ 440  Προδιαγραφές της Διδασκαλίας 
ΠΜΠ 460   Συγκριτική Παιδαγωγική 
ΠΜΠ 480    Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 
 
ΠΜΠ 160 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΜΠ 161 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ι 
ΠΜΠ 162 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ΙΙ   
 

ΠΜΠ 180 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΠΜΠ 181 Το κίνημα της κριτικής σκέψης στη διδακτική πράξη: θεωρία, μεθοδολογία και  πα-

ραδείγματα 
ΠΜΠ 182 Διδασκαλία με σκοπό τη μετασχηματίζουσα μάθηση:  σχεδιασμός, ανάπτυξη και 

εφαρμογή  
 
ΠΜΠ 200 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΜΠ 201 Βελτίωση του σχολείου: έρευνα και εφαρμογές 
ΠΜΠ 202 Διοίκηση Σχολείου και ανάπτυξη προσωπικού 
 
ΠΜΠ 220 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΠΜΠ 221 Η προβληματική της συνεκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες 
ΠΜΠ 222 Μαθησιακές δυσκολίες 
ΠΜΠ 223 Σχολική ένταξη, συνεκπαίδευση και αναπηρία 
ΠΜΠ 224 Μαθησιακή και ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 
 
ΠΜΠ 240 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΜΠ 241 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 
ΠΜΠ 242 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 
 
ΠΜΠ 280 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΜΠ 281 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο: ζητήματα εκπαίδευσης και επι-

μόρφωσης 
ΠΜΠ 282 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: ζητήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης 
ΠΜΠ 283 Η Επαγγελματική Επάρκεια των Εκπαιδευτικών: συγκριτική προσέγγιση 
ΠΜΠ 284 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: οργάνωση και μορφές 
 
ΠΜΠ 300 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΠΜΠ 301 Ιστορική Παιδαγωγική Ι 
ΠΜΠ 302 Ιστορική Παιδαγωγική ΙΙ 
  
ΠΜΠ 320 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΠΜΠ 321 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: θεωρία και έρευνα 
ΠΜΠ 322 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: ερευνητικές προσεγγίσεις 
ΠΜΠ 323 Θεωρία της θεσμοθέτησης (institutionalization): οικογενειακοί, εκπαιδευτικοί, πολι-

τικοί θεσμοί και οι κοινωνικές λειτουργίες τους 
 
ΠΜΠ 340 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΜΠ 341 Λογοτεχνική Εκπαίδευση Ι 
ΠΜΠ 342 Λογοτεχνική Εκπαίδευση ΙΙ 
 
ΠΜΠ 360 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΠΜΠ 361 Μεθοδολογία Έρευνας Ι: Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής στις Κοινωνικές 

Επιστήμες 
 
ΠΜΠ 380 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΜΠ 381 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 
ΠΜΠ 382 Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
ΠΜΠ 383 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ως εργαλεία της νόησης 
ΠΜΠ 384 Οι εφαρμογές του εκπαιδευτικού λογισμικού και η αξιολόγησή τους 
 
ΠΜΠ 400 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΜΠ 401 Κριτική Παιδαγωγική της ειρήνης 
ΠΜΠ 402 Η έρευνα στην κριτική Παιδαγωγική της ειρήνης 
 
ΠΜΠ 440 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΜΠ 441 Θεωρία, Αξιολόγηση και Έρευνα των Προδιαγραφών της Διδασκαλίας 
ΠΜΠ 442 Παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού 
ΠΜΠ 443 Σχολικό βιβλίο: Θεωρία, έρευνα και αξιολόγηση 
ΠΜΠ 444 Αξιολόγηση και Παραγωγή των Προδιαγραφών της Διδασκαλίας 
 
ΠΜΠ 480 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΜΠ 481 Ο Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων – Ζητήματα Νοημα-

τοδότησης και Μετασχηματισμού και ο Ρόλος  του Εκπαιδευτή 
ΠΜΠ 482 Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Προέκτασης της Έννοιας του Κριτικού 

Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση των Ενηλίκων 
ΠΜΠ 483 Μέσα Πρόσβασης και Παράγοντες Συμμετοχής Ενηλίκων σε Οργανωμένες  Εκπαι-

δευτικές Δραστηριότητες 
ΠΜΠ 484 Τρόποι Αποτίμησης και Μέσα Αξιολόγησης της Μάθησης Προγράμματα Συνεχιζό-

μενης Εκπαίδευσης 
ΠΜΠ 485 Οργανισμός Μάθησης και η Μάθηση στον Οργανισμό: Ζητήματα Μάθησης και Ανά-

πτυξης Δεξιοτήτων στο Χώρο Εργασία 
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5.3. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις 

Ο Τομέας Παιδαγωγικής του Tμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπου-
δών από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και 
τις διατάξεις των άρθρων 10-13 του Νόμου 2083/1992. 

 
Άρθρο 2 

Aντικείμενο και σκοπός 
O Tομέας Παιδαγωγικής στο πλαίσιο της αποστολής του Tμήματος καταρτίζει επιστήμονες 

για τις ανάγκες της Παιδαγωγικής και της Eκπαίδευσης. Σημαντικό πεδίο δραστηριότητός του 
αποτελεί η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, που παρέχει σε υποψήφιους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, σε συνάρτηση με το σχο-
λείο και την αποστολή του.  

Tο Π.M.Σ. του Tομέα Παιδαγωγικής αποβλέπει στην κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών 
για ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες στο χώρο των Eπιστημών της Aγωγής και για 
επαγγελματική αξιοποίησή τους σε ευρύτατα ερευνητικά και επαγγελματικά πεδία, που συν-
δέονται με την οικογένεια και το σχολείο, με εξωοικογενειακές και εξωσχολικές εστίες κοινω-
νικοποίησης και με επιμορφωτικές, επαγγελματικές και μη, δραστηριότητες των ενηλίκων. 

Για τους σκοπούς αυτούς το Π.M.Σ. παρέχει ειδίκευση στην Παιδαγωγική, η οποία καλύ-
πτει όλο το φάσμα της τυπικής εκπαίδευσης (από την Πρωτοβάθμια έως την Τριτοβάθμια) και 
της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης (Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Λαϊκή Επιμόρφωση). Το 
Π.Μ.Σ. Παιδαγωγικής αποβλέπει στην προετοιμασία στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για 
την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής, για διευ-
θυντικές–διοικητικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση και στην κατάρ-
τιση στελεχών για τον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια βίου Εκπαίδευσης.  

 
Άρθρο 3  

Mεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
Tο Π.M.Σ. του Tομέα Παιδαγωγικής απονέμει: 
1) Mεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 
2) Διδακτορικό δίπλωμα  

Άρθρο 4 
Kατηγορίες πτυχιούχων 

 Στο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών του Tομέα Παιδαγωγικής γίνονται δεκτοί πτυ-
χιούχοι Tμημάτων: α) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, β) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυ-
χολογίας, καθώς και ομοειδών Tμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, και πτυχιούχοι των 
Παιδαγωγικών Tμημάτων Δημοτικής Eκπαίδευσης και Nηπιαγωγών. 
 Γίνονται ακόμη δεκτοί: α) πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της Aλλοδαπής, εφόσον προ-
σκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους τίτλους σπουδών και β) πτυχιούχοι άλ-
λων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τριετή τουλάχιστον 
αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία. Στην τελευταία περίπτωση οι υποψήφιοι για το 
Π.M.Σ. του Tομέα Παιδαγωγικής υποχρεούνται, με πρόταση του Tομέα και απόφαση της Γε-
νικής Συνέλευσης Eιδικής Σύνθεσης του Tμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, να παρα-
κολουθήσουν με επιτυχία συγκεκριμένα, κατά περίπτωση, γνωστικά αντικείμενα του προ-
πτυχιακού κύκλου παιδαγωγικών σπουδών. Η συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών των 
υποψηφίων αυτών τελεί υπό την παραπάνω αίρεση. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται ακόμη δεκτοί αλλο-
δαποί πτυχιούχοι ομοειδών με την α) περίπτωση τμημάτων και σχολών ανώτατης εκπαίδευ-
σης της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον γνωρί-
ζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. 



89  

 
Άρθρο 5 

Xρονική διάρκεια σπουδών 
 H χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για 
μεν το Mεταπτυχιακό Δίπλωμα σε τέσσερα τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα και για το Διδα-
κτορικό Δίπλωμα επιπλέον τέσσερα εξάμηνα τουλάχιστον.  
 

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων 

α) Mεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 
Tα γνωστικά αντικείμενα του Π.M.Σ. του Tομέα Παιδαγωγικής κατανέμονται ως εξής: 
 
Κοινά Yποχρεωτικά 
Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας Ι (ποσοτική προσέγγιση, με ασκήσεις) 2ΩΕ/2ΔΜ 
Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας ΙΙ(ποιοτική προσέγγιση, με ασκήσεις)  2ΩΕ/2ΔΜ 
Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών        2ΩΕ/2ΔΜ 
Παιδαγωγική Επιστήμη: κλάδοι σπουδών και τομείς έρευνας (διαλέξεις)   2ΩΕ  
 
Επιλογής  
Αλληλεπίδραση και Κοινωνικές Σχέσεις στην Εκπαίδευση   2ΩΕ/2ΔΜ 
Γυναικείες Σπουδές & Εκπαίδευση    2ΩΕ/2ΔΜ 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση    2ΩΕ/2ΔΜ 
Διδακτική Μεθοδολογία    2ΩΕ/2ΔΜ 
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων    2ΩΕ/2ΔΜ 
Ειδική Αγωγή    2ΩΕ/2ΔΜ 
Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών   2ΩΕ/2ΔΜ 
Εκπαιδευτική Πολιτική     2ΩΕ/2ΔΜ 
Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών   2ΩΕ/2ΔΜ 
Ιστορική Παιδαγωγική   2ΩΕ/2ΔΜ 
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης      2ΩΕ/2ΔΜ 
Λογοτεχνική Εκπαίδευση   2ΩΕ/2ΔΜ 
Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας & Στατιστική    2ΩΕ/2ΔΜ 
Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση   2ΩΕ/2ΔΜ 
Παιδαγωγική της ειρήνης και Εκπαίδευση για την ειρήνη    2ΩΕ/2ΔΜ 
Πολιτισμικές Σπουδές    2ΩΕ/2ΔΜ 
Προδιαγραφές της Διδασκαλίας      2ΩΕ/2ΔΜ 
Συγκριτική Παιδαγωγική      2ΩΕ/2ΔΜ 
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση      2ΩΕ/2ΔΜ1 
  
 Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Π.M.Σ. πρέπει να παρακολουθήσουν τα κοινά υποχρεω-
τικά μαθήματα στο Α΄ Εξάμηνο Σπουδών, στο Β΄ Εξάμηνο να επιλέξουν έναν κύριο και δύο 
δευτερεύοντες κλάδους από τα προσφερόμενα κατά τον συγκεκριμένο χρόνο μαθήματα και 
κατά το Γ΄ Εξάμηνο, πέραν του επιλεγέντος κύριου κλάδου, επιλέγουν και τους δύο δευτερεύ-
οντες. Tο σύνολο των Διδακτικών Mονάδων που πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς ανά 
εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες είναι 6 Δ.M. Σε αυτές προστίθεται επιπλέον 
και η διπλωματική εργασία, η οποία πιστώνεται με 12 ΔΜ2. 

                                                           
1 Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτι-
κών Μονάδων (ECTS), το οποίο αντικαθιστά τις διδακτικές μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό όλα τα μαθήματα, κοινά υ-
ποχρεωτικά και επιλογής, πιστώνονται με 10 ECTS το καθένα. Το μάθημα «Παιδαγωγική Επιστήμη: κλάδοι σπουδών 
και τομείς έρευνας (διαλέξεις)» δεν πιστώνεται με ECTS. 
2 Tο σύνολο των ECTS που πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς ανά εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοι-
τήτριες είναι 30. Σε αυτά προστίθεται επιπλέον και η διπλωματική εργασία, η οποία πιστώνεται με 30 ECTS. 
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H παρακολούθηση των φροντιστηριακών μαθημάτων-σεμιναρίων χαρακτηρίζεται ως επι-
τυχής ή όχι από τον διδάσκοντα, ο οποίος βαθμολογεί την επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών και φοιτητριών του. O τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών 
στα φροντιστηριακά μαθήματα-σεμινάρια γίνεται, κατά την κρίση του διδάσκοντος ή βάσει 
γραπτής εργασίας ή με γραπτές εξετάσεις.  

Mετά την επιτυχή περάτωση των τριών πρώτων εξαμήνων ο μεταπτυχιακός φοιτητής ή η 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια συγγράφει την μεταπτυχιακή εργασία στο κύριο μάθημα που επέλε-
ξε, η οποία αξιολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή που απαρτίζεται από τον διδάσκο-
ντα του κυρίου κλάδου και άλλα δύο μέλη Δ.E.Π. του Τομέα σε δημόσια εξέταση. Στην τριμε-
λή επιτροπή μπορεί να συμμετάσχει μέλος Δ.E.Π. και άλλου Τομέα, κατά περίπτωση, εφόσον, 
δηλαδή, το επιβάλλει το θέμα της διπλωματικής εργασίας, το οποίο και αντικαθιστά ένα από 
τα δύο μέλη του Tομέα. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήμα-
τος, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα. 
 O φοιτητής ή η φοιτήτρια που περάτωσε επιτυχώς την παρακολούθηση των φροντιστη-
ριακών μαθημάτων-σεμιναρίων και επέτυχε στην τελική αξιολόγηση της διπλωματικής λαμ-
βάνει το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο σχετικό κλάδο. H κλίμακα βαθμολογίας είναι 
η ισχύουσα στη Φιλοσοφική Σχολή του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Καλώς 
6-7,49, Λίαν καλώς 7,50-8,99, Άριστα 9,00-10. O κατώτερος βαθμός επιτυχίας είναι το 6 με ά-
ριστα το 10. Ο τελικός βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος προκύπτει από το άθροισμα 
των βαθμών που έλαβε ο υποψήφιος κατά τα τρία εξάμηνα σπουδών και από τη βαθμολογία 
της μεταπτυχιακής εργασίας, η οποία έχει συντελεστή βαρύτητας δύο, διαιρούμενο διά του 
15. Συνολικά, για τον διετή κύκλο σπουδών και την απονομή του διπλώματος απαιτούνται 30 
ΔΜ1. Στα παραπάνω μαθήματα του ΠΜΣ εμπεριέχεται –και βαίνει παράλληλα– ερευνητική 
απασχόληση και άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών με τη συμμετοχή τους στα ερευνητικά 
προγράμματα των Εργαστηρίων Πειραματικής Παιδαγωγικής και Μικροδιδασκαλίας, των ε-
ρευνητικών μονάδων του Τομέα («Κέντρο Έρευνας Σχολικών Bιβλίων και Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης», «Iστορικό Aρχείο Nεοελληνικής Eκπαίδευσης», «Κέντρο Έρευνας, Τεκμηρίω-
σης, Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Εκπαίδευση και το Φύλο», «Κέντρο Έρευνας 
και Υποστήριξης Σχολείων σε θέματα Διοίκησης και Επιμόρφωσης») και σε άλλες ερευνητικές 
δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ του Τομέα. 
β) Διδακτορικό Δίπλωμα 
 Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος προϋποτίθεται η επιτυχής ολοκλήρωση του 
παραπάνω κύκλου σπουδών και απαιτείται η ιδιαίτερη ενασχόληση των υποψηφίων με την 
επιστημονική περιοχή στην οποία εντάσσεται η ευρύτερη θεματική της υπό εκπόνηση διατρι-
βής τους. Yποχρεούνται επίσης οι υποψήφιοι διδάκτορες να συμμετέχουν σε Colloquium που 
διοργανώνει σε ετήσια βάση ο Tομέας Παιδαγωγικής, όπου συζητείται διεξοδικά, με τη συμ-
μετοχή των μελών του διδακτικού προσωπικού του Tομέα, ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της 
έρευνάς τους και οι φάσεις εκπόνησης της επί διδακτορία διατριβής, όπως ορίζουν οι σχετικές 
διατάξεις του Nόμου 2083/92. 

 
Άρθρο 7 

Aριθμός εισακτέων 
 O αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 κατ’ έτος.  

 
Άρθρο 8 

Προσωπικό 
 Στο Πρόγραμμα διδάσκουν τα μέλη ΔEΠ του Τομέα Παιδαγωγικής, που σήμερα είναι συ-
νολικά δώδεκα (12). 

 
Άρθρο 9 

Yλικοτεχνική υποδομή 
                                                           
1 120 ECTS 



91  

 Aξιοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή του Tομέα Παιδαγωγικής, των Eργαστηρίων Πειρα-
ματικής Παιδαγωγικής και Μικροδιδασκαλίας και των τεσσάρων ερευνητικών μονάδων του 
Τομέα («Κέντρο Έρευνας Σχολικών Bιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», «Iστορικό 
Aρχείο Nεοελληνικής Eκπαίδευσης», «Κέντρο Έρευνας, Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και 
Συμβουλευτικής για την Εκπαίδευση και το Φύλο», «Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Σχο-
λείων σε θέματα Διοίκησης και Επιμόρφωσης»). 

 
Άρθρο 10 

Διάρκεια λειτουργίας 
 Tο Π.M.Σ. του Tομέα Παιδαγωγικής με την παραπάνω μορφή θα λειτουργήσει έως και το 
ακαδημαϊκό έτος 2012-13. 

 
Άρθρο 11 

Κόστος λειτουργίας 
 Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ανέρχεται ετησίως σε 36.000 € και αναλύεται:  
α) για την προμήθεια εξειδικευμένης βιβλιογραφίας και εξειδικευμένων επιστημονικών πε-
ριοδικών, προς συμπλήρωση των υφισταμένων κενών της Βιβλιοθήκης του Τομέα, το ποσό 
των 3.000 €.  
β) για την αγορά τεστ και προγραμμάτων, που κάθε φορά είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή 
της έρευνας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, το ποσό των 3.000 €  
γ) για την προμήθεια άλλου ερευνητικού υλικού, αναλωσίμων υλικών, φωτοτυπικού υλικού 
κ.λπ. για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, το ποσό των 6.000 €.  
δ) για την αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για τη συνεπικουρία μελών 
ΔΕΠ, το ποσό των 18.000 €.  
ε) για την αγορά εξοπλισμού (Η/Υ, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, πολύ-μηχανημάτων) για τις 
ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, το ποσό των 6.000 €. 
 Το κόστος θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό, από τον προϋπολογισμό των ε-
πενδύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και από χορηγίες, δω-
ρεές και επιχορηγήσεις από ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ κ.ά. 

 
Άρθρο 12 

Mεταβατικές διατάξεις 
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον 

εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία.  

 
 
5.3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις 
Οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Παιδαγωγικής εξειδικεύ-
ουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και 
ρυθμίζουν θέματα δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ., τα οποία δεν ρυθμίζονται 
ρητά από την Υπουργική Απόφαση 29108/B7/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006). 
 Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Τομέα Παιδαγωγικής είναι:  
α) η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.),  
β) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγι-
κής, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευ-
σης και δύο (2) εκπροσώπους μεταπτυχιακών φοιτητών. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κα-
τάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., για τον ορισμό των μελών συμβουλευτι-
κών/εξεταστικών επιτροπών, για τη συγκρότηση της συντονιστικής επιτροπής και της επιτρο-
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πής επιλογής/εξέτασης υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, την απονομή μεταπτυχιακών 
διπλωμάτων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. 
γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. του Τομέα Παιδαγωγικής, η οποία απαρτίζεται 
από τρία (3) μέλη ΔΕΠ, συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και είναι αρμόδια 
για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας  του προγράμματος, 
δ) η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμή-
ματος και αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ. Ορίζει τους Εισηγητές και τους Βαθμολογητές 
κατά γνωστικό αντικείμενο, είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση 
των γραπτών, την κατάταξη των υποψηφίων με βάση το συνολικό αριθμό μονάδων που συ-
γκέντρωσαν από τις γραπτές εξετάσεις και τον υπολογισμό των επιπλέον κριτηρίων (βλ. άρ-
θρο 2, παρ. γ΄) και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τον κατάλογο των επιτυχόντων, τον 
οποίο και επικυρώνει. 
ε) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
του Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και συντονίζει τη λειτουργία του 
προγράμματος. 
 
Αντικείμενο και σκοπός 

O Tομέας Παιδαγωγικής στο πλαίσιο της αποστολής του Tμήματος καταρτίζει επιστήμο-
νες για τις ανάγκες της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης. Σημαντικό πεδίο δραστηριότητάς 
του αποτελεί η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, που παρέχει σε υποψήφιους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, σε συνάρτηση με το 
σχολείο και την αποστολή του.  

Tο Π.M.Σ. του Tομέα Παιδαγωγικής αποβλέπει στην κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών 
για ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής και για 
επαγγελματική αξιοποίησή τους σε ευρύτατα ερευνητικά και επαγγελματικά πεδία, που συν-
δέονται με την οικογένεια και το σχολείο, με εξωοικογενειακές και εξωσχολικές εστίες κοινω-
νικοποίησης και με επιμορφωτικές, επαγγελματικές και μη, δραστηριότητες των ενηλίκων. 
 Για τους σκοπούς αυτούς το Π.M.Σ. παρέχει ειδίκευση στην Παιδαγωγική, η οποία καλύ-
πτει όλο το φάσμα της τυπικής εκπαίδευσης (από την Πρωτοβάθμια έως την Τριτοβάθμια) και 
της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης (Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευ-
ση). Το Π.Μ.Σ. Παιδαγωγικής αποβλέπει στην προετοιμασία στελεχών της εκπαίδευσης, ειδι-
κών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, το σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής, 
για διευθυντικές–διοικητικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση και στην 
κατάρτιση στελεχών για το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Συνεχιζόμενης Εκπαί-
δευσης. 
 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών  
 Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που θα λαμβάνει ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. 
θα αναγράφεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής με τον πρωτεύοντα/κύριο 
κλάδο σπουδών (αναγράφεται το αντίστοιχο θεματικό πεδίο), που επέλεξε ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής. 
 Στο διδακτορικό δίπλωμα θα αναγράφεται Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας. 
 

Άρθρο 2 
 Εισακτέοι στα Π.Μ.Σ. και τρόπος επιλογής τους 

 
α) Προκήρυξη για εισαγωγή στο  Π.Μ.Σ. 
Κάθε χρόνο η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. προτείνει και η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ορίζει τον αριθμό των ει-
σακτέων και τους προσφερόμενους κλάδους σπουδών. H εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται έξι 
μήνες πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων. Η προκήρυξη δημοσιεύεται τον Απρίλιο σε 
τρεις (3) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και, παράλληλα, αναρτάται στους πίνακες ανακοι-
νώσεων και στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος. Στην προκήρυξη αναφέρονται ο ακριβής 
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αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί κατά το συγκεκριμένο έτος, η εξε-
ταστέα ύλη για την εισαγωγή, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι 
υποψήφιοι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής. Στα απαραί-
τητα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται και η κατάθεση της πτυχιακής εργασίας. 
  
β) Υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. 
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Tομέα Παιδαγωγικής γίνονται δεκτοί πτυχιού-
χοι Τμημάτων: i) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ii) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογί-
ας, καθώς και iii) ομοειδών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, και iv) πτυχιούχοι των Παι-
δαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών. Γίνονται ακόμη δεκτοί: i) 
πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνω-
ρισμένους ως ισότιμους τίτλους σπουδών και ii) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τριετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εκπαιδευτι-
κή εμπειρία. Στην τελευταία περίπτωση οι υποψήφιοι για το Π.M.Σ. του Tομέα Παιδαγωγικής 
υποχρεούνται, με πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, να παρακολου-
θήσουν με επιτυχία συγκεκριμένα, κατά περίπτωση, γνωστικά αντικείμενα του προπτυχιακού 
κύκλου παιδαγωγικών σπουδών. Η συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών των υποψηφίων 
αυτών τελεί υπό την παραπάνω αίρεση. Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται 
δεκτός και ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο οποίος πέτυχε 
στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου 
του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους. Με απόφαση 
της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ο αριθμός των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να 
αυξηθεί. 
 Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες πτυχιούχων, υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν 
να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των Τμημάτων: i) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ii) Φι-
λοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, iii) ομοειδών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών 
και iv) Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών, με την προϋπό-
θεση να έχουν πάρει το πτυχίο τους πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφί-
ων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. 
 Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως από 1 έως 30 Σεπτεμβρί-
ου κάθε έτους και εξετάζονται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων. 
 
γ) Διαδικασία και κριτήρια επιλογής για το Π.Μ.Σ. 
  Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για το Π.Μ.Σ. απαραίτητη θε-
ωρείται η γνώση μιας από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γερμανική και γαλλική, η οποία 
πιστοποιείται, είτε με πτυχίο πανεπιστημίου στις παραπάνω γλώσσες, είτε με βάση αναγνω-
ρισμένα διπλώματα επάρκειας (επιπέδου Proficiency για την αγγλική, επιπέδου Kleines Spra-
chdiplom, για τη γερμανική, επιπέδου Sorbonne II  ή DΑLF για τη γαλλική) ή με γραπτές εξετά-
σεις. 
Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές απαιτείται, επιπλέον, πιστοποιη-
τικό Ελληνομάθειας, το οποίο χορηγείται από τους αρμόδιους γι’ αυτό δημόσιους φορείς (π.χ. 
Σχολείο Νεοελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας κ.λπ.) 
 Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. δηλώνουν με την αίτηση υποψηφιότητάς τους και τον πρω-
τεύοντα/κύριο κλάδο της Παιδαγωγικής Επιστήμης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και 
να εκπονήσουν τη διπλωματική μεταπτυχιακή τους εργασία. Οι εξετάσεις είναι κοινές στα 
τέσσερα (4) μαθήματα (Σχολική Παιδαγωγική, Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας, Κοινω-
νιολογία της Εκπαίδευσης και Ιστορία της Εκπαίδευσης).   

Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
i) Γραπτές εξετάσεις στα εξής τέσσερα γνωστικά αντικείμενα: Σχολική Παιδαγωγική, Μεθο-
δολογία Παιδαγωγικής Έρευνας, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Ιστορία της Εκπαίδευ-
σης. Η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στη ξένη γλώσσα προηγείται των γραπτών εξετάσεων 
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στα γνωστικά αντικείμενα. Συνεπώς δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τα γνωστικά α-
ντικείμενα θεμελιώνουν μόνο όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας.  

ii) Γενικός βαθμός πτυχίου, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, επίδοση στη δι-
πλωματική εργασία του προπτυχιακού κύκλου και τυχόν ερευνητική δραστηριότητα (κριτή-
ρια που προβλέπει ο Ν. 3685/2008). 
iii) Προφορική συνέντευξη 
iv) Αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές, επαγγελματική εμπειρία 

Για τα παραπάνω κριτήρια ορίζονται οι εξής μονάδες: 

 Γραπτές εξετάσεις έως 40 μονάδες 

 Βαθμός πτυχίου έως 10 μονάδες  

 Βαθμολογία στα προπτυχιακά παιδαγωγικά μαθήματα έως 10 μονάδες. (Για τους φοι-
τητές με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ο Μ.Ο., για τους φοιτητές με 3-7 μαθήματα Παι-
δαγωγικής έως 7 μονάδες και για φοιτητές με 0-3 μαθήματα Παιδαγωγικής έως 5 μο-
νάδες) 

 Βαθμολογία στην πτυχιακή εργασία έως 5 μονάδες 

 Σχετική ερευνητική δραστηριότητα και σχετικό συγγραφικό έργο έως 5 μονάδες 

 Αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές  έως 5 μονάδες. (Μόνο για δίπλωμα μετα-
πτυχιακών σπουδών στην Παιδαγωγική Επιστήμη ο υποψήφιος πιστώνεται με 5 μο-
νάδες. Η κατάθεση ΔΜΣ σε οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό πεδίο πιστώνεται με 4 
μονάδες)  

 Επαγγελματική (εκπαιδευτική) εμπειρία έως 5 μονάδες, αποδεικνυόμενη με απασχό-
ληση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και ύπαρξη ασφάλισης (μισή μονάδα για κάθε έ-
τος εργασίας) 

 Άλλα μετρήσιμα προσόντα έως 5 μονάδες, πχ. δεύτερο πτυχίο, κατοχή περισσοτέρων 
της μιας ξένων γλωσσών 

 Προφορική συνέντευξη έως 15 μονάδες. Αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση 
του υποψηφίου και τυχόν ειδικά προσόντα.  

Ο ανώτατος αριθμός μονάδων που μπορεί να συμπληρώσει ο υποψήφιος είναι 100. 
Για να προχωρήσει στη διαδικασία της συνέντευξης ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει 

βαθμολογηθεί στις γραπτές εξετάσεις με, τουλάχιστον, 20 μονάδες (άριστα το 40). Επίσης ο 
υποψήφιος θα πρέπει να έχει επιτύχει τη βάση 5 και στα τέσσερα μαθήματα ή, εάν έχει γράψει 
κάτω από τη βάση 5 (έως τη βαθμολογία 4) σε ένα εξεταζόμενο μάθημα, να συγκεντρώνει συ-
νολική βαθμολογία, τουλάχιστον, 24 μονάδες. Ο βαθμός που λαμβάνουν οι υποψήφιοι σε κά-
θε μάθημα είναι ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των δύο εξεταστών. Εάν η διαφορά στη βαθμολογία 
των δύο εξεταστών είναι μεγαλύτερη από 3 μονάδες, τότε το γραπτό αναβαθμολογείται από 
τρίτο μέλος ΔΕΠ οριζόμενο από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων. 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων με βάση το συ-
νολικό αριθμό μονάδων που συγκέντρωσαν. Μετά την αξιολόγηση, εφόσον σ’ έναν κλάδο υ-
πάρξουν περισσότεροι επιτυχόντες από τις θέσεις ή, εφόσον σ’ έναν κλάδο δεν καλυφθούν οι 
θέσεις που προκηρύχθηκαν, τότε οι επιτυχόντες καλούνται να επιλέξουν εκ νέου πρωτεύοντα 
κλάδο σπουδών με προτεραιότητα δήλωσης σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στις εξετά-
σεις. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων ισχύει ισοβαθμία στα δέκατα. 

Ο πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Η διαδικα-
σία επιλογής των υποψηφίων και η έκδοση των αποτελεσμάτων ολοκληρώνονται κατά το 
μήνα Οκτώβριο. 

Ο επικυρωμένος πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τομέα 
Παιδαγωγικής προς τους υποψηφίους (ανάρτηση στον Πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστο-
σελίδα του Τμήματος), οι οποίοι καλούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου να προσκο-
μίσουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά.  
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Στους εισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές υπάρχει δυνατότητα χορήγησης υπο-
τροφίας ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. Για τις υποτροφίες του ΙΚΥ ισχύουν κάθε φορά 
οι προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από το ΙΚΥ.   

 
Άρθρο 3 

Οργάνωση της διδασκαλίας 
α) Πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 

Κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. παρακολουθούν τα εξής κοινά υπο-
χρεωτικά μαθήματα: Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας Ι (ποσοτική προσέγγιση, με 
ασκήσεις), Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας ΙΙ (ποιοτική προσέγγιση, με ασκήσεις), 
Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών και Παιδαγωγική Επιστήμη: κλάδοι 
σπουδών και τομείς έρευνας (διαλέξεις). Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας εί-
ναι 8Ω. Στο δεύτερο και στο τρίτο εξάμηνο σπουδών παρακολουθούν έναν κύριο και δύο δευ-
τερεύοντες κλάδους σπουδών, οι οποίοι δεν μπορούν να διαφοροποιούνται από εξάμηνο σε 
εξάμηνο και επιλέγονται από τους εξής κλάδους Παιδαγωγικής/γνωστικά πεδία: Αλληλεπί-
δραση και Κοινωνικές Σχέσεις στην Εκπαίδευση, Γυναικείες Σπουδές & Εκπαίδευση, Διαπολι-
τισμική Εκπαίδευση, Διδακτική Μεθοδολογία, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Ειδική 
Αγωγή, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτική Πολιτική, Επαγγελματική 
Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών, Ιστορική Παιδαγωγική, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Λογοτε-
χνική Εκπαίδευση, Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας & Στατιστική, Νέες Τεχνολογίες 
και Εκπαίδευση, Παιδαγωγική της Ειρήνης και Εκπαίδευση για την Ειρήνη, Πολιτισμικές 
Σπουδές, Προδιαγραφές της Διδασκαλίας, Συγκριτική Παιδαγωγική, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευ-
ση. Τα μαθήματα των παραπάνω κλάδων/γνωστικών πεδίων πιστώνεται το καθένα με 10 
ECTS. 
Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο (2ο, 3ο) είναι 6Ω. Στο τέ-
ταρτο εξάμηνο ο φοιτητής συγγράφει τη διπλωματική μεταπτυχιακή του εργασία στον κύριο 
κλάδο σπουδών που επέλεξε, η οποία πιστώνεται με 30 ECTS. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. 
απαιτούνται 120 ECTS. 

Στο α΄ έτος σπουδών τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν την 1η Νοεμ-
βρίου και λήγουν την 15η Φεβρουαρίου. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν την 1η 
Μαρτίου και λήγουν την 15η Ιουνίου. Στο β΄ έτος σπουδών τα μαθήματα του χειμερινού εξα-
μήνου αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου και λήγουν την 15η Ιανουαρίου. Κάθε εξάμηνο περιλαμβά-
νει, τουλάχιστον, 10 εβδομάδες μαθημάτων και 1 εβδομάδα εξετάσεων.  

Με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και της Γραμματείας του Τομέα Παιδαγωγικής 
καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, το οποίο αναρτάται 
στον Πίνακα ανακοινώσεων του Τομέα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Η διδασκαλία και η παρακολούθηση μαθημάτων του Π.Μ.Σ. συνδυάζεται με ερευνη-
τική απασχόληση και άσκηση των φοιτητών. Η μεθόδευση των μαθημάτων είναι αποκλειστι-
κή ευθύνη του διδάσκοντος.  

 
 
 
β) Εκπόνηση και αξιολόγηση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας  
Η επιλογή του θέματος της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται σε προσυ-

νεννόηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με το μέλος ΔΕΠ που είναι υπεύθυνο για τον κύριο 
κλάδο σπουδών του. Το θέμα πρέπει να εντάσσεται στη γνωστική περιοχή του κυρίου κλάδου 
σπουδών που επέλεξε ο μεταπτυχιακός φοιτητής. Το σχετικό υπόμνημα κατατίθεται στη 
Γραμματεία του Τομέα Παιδαγωγικής και συζητείται στη Συνέλευση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η 
οποία προτείνει τον επόπτη και το θέμα της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας, απόφαση 
που επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κα-
τατίθεται το αργότερο στο τέλος του 4ου εξαμήνου στον επόπτη, ο οποίος συντάσσει σχετική 
εισηγητική έκθεση. Μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. η Γ.Σ.Ε.Σ. 
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του Τμήματος ορίζει την τριμελή εξεταστική επιτροπή και εντός δύο (2) μηνών λαμβάνει χώ-
ρα η δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας.  

Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προκύπτει ως 
εξής: 

α) πολλαπλασιάζεται επί 2 το άθροισμα της βαθμολογίας των τριών εξεταστών της 
διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας 

β) προστίθεται  το άθροισμα της βαθμολογίας των μαθημάτων των τριών εξαμήνων 
και  

γ) διαιρείται διά 15 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν κατά τη διάρκεια της δημόσιας υποστήριξης της δι-

πλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας απουσιάζει μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής 
μπορεί να συνεχισθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας, σύμφωνα με τα  όσα ισχύουν για την 
έκδοση του τελικού βαθμού του Μ.Δ.Ε.  

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις και με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η συγγραφή της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε άλλη γλώσσα. 

 
Άρθρο 4 

Πιστωτικές μονάδες και παράρτημα διπλώματος 
Η αντιστοίχιση του προγράμματος του Π.Μ.Σ. με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) (άρ-

θρο 14 Ν. 3374/2005) έχει ως εξής: 
 

Εξά-
μηνο 

Αριθμός   
μαθημάτων  

Μαθήματα ECTS 

Α΄  1. Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας Ι (ποσοτική 
προσέγγιση, με ασκήσεις) 

10 ECTS 

2. Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας ΙΙ (ποιοτική 
προσέγγιση, με ασκήσεις) 

10 ECTS 

3. Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών 10 ECTS 
4. Παιδαγωγική Επιστήμη: κλάδοι σπουδών και τομείς 

έρευνας (διαλέξεις) 
Διαλέξεις χωρίς 

ECTS 
Β΄  1. Μάθημα πρωτεύοντος/κύριου κλάδου σπουδών 10 ECTS 

2. Μάθημα δευτερεύοντος κλάδου σπουδών 10 ECTS 
3. Μάθημα δευτερεύοντος κλάδου σπουδών 10 ECTS 

Γ΄  1. Μάθημα πρωτεύοντος/κύριου κλάδου σπουδών 10 ECTS 
2. Μάθημα δευτερεύοντος κλάδου σπουδών 10 ECTS 
3. Μάθημα δευτερεύοντος κλάδου σπουδών 10 ECTS 

Δ΄   ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 ECTS 

ΣΥΝΟΛΟ 120 ECTS 
 
Στο Μ.Δ.Ε. επισυνάπτεται παράρτημα διπλώματος, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρ-

θρου 15 Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466 τ. β΄). 
 

Άρθρο 5 
Αξιολόγηση Π.Μ.Σ. 

Η αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. εντάσσεται στη συνολική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του 
Τμήματος που γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια, με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 
3374/2005. 

 
Άρθρο 6 

Χρονική διάρκεια Μ.Δ.Ε. 



97  

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) 
πλήρη ημερολογιακά έτη, δηλαδή, τα τέσσερα (4) εξάμηνα. Σε περίπτωση υπέρβασης των 
ανωτάτων αυτών ορίων, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αποφασίζει τη διαγραφή του φοιτητή από 
το Π.Μ.Σ. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και, όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα ειδικοί σοβαροί λό-
γοι (λόγοι υγείας, στράτευσης, εγκυμοσύνης κ.ά.) είναι δυνατή, μετά από αίτηση του μετα-
πτυχιακού φοιτητή και με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., η παράταση του χρόνου σύνταξης και κατά-
θεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή του χρόνου φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για χρο-
νικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 

Επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις και, όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα ειδικοί σο-
βαροί λόγοι (λόγοι υγείας, στράτευσης, εγκυμοσύνης κ.ά.), οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη 
φοίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή και μετά από αίτησή του, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασί-
σει την αναστολή φοίτησής του για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 
δώδεκα (12) μήνες συνολικά. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό 
χρόνο κατά τον οποίο ο φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του.  

 
Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. και έλεγχος γνώσεων 
H παρακολούθηση των φροντιστηριακών μαθημάτων-σεμιναρίων χαρακτηρίζεται ως 

επιτυχής ή όχι από τον διδάσκοντα, ο οποίος βαθμολογεί την επίδοση των μεταπτυχιακών 
φοιτητών και φοιτητριών του. O τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών στα φρο-
ντιστηριακά μαθήματα-σεμινάρια γίνεται, κατά την κρίση του διδάσκοντος ή βάσει γραπτής 
εργασίας ή με γραπτές εξετάσεις. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτι-
κή. Αποτυχών θεωρείται ο φοιτητής που δεν παρακολούθησε το 75% του μαθήματος ή δεν 
εκπόνησε ικανοποιητική εργασία ή δεν πέτυχε στις γραπτές εξετάσεις. Ο φοιτητής επαναλαμ-
βάνει τη φοίτηση σε περίπτωση που η επίδοσή του βαθμολογηθεί με βαθμό κατώτερο του έξι 
(6). Εξάλλου, η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5 έως 10), λίαν καλώς (6,5 
έως 8,5 [μη συμπεριλαμβανομένου]), καλώς (6). Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6 και οι μεγα-
λύτεροί του. 

Η βαθμολογία παραδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος αμέσως μετά την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών. 
 Στα παραπάνω μαθήματα του Π.Μ.Σ. εμπεριέχεται –και βαίνει παράλληλα– ερευνητική 
απασχόληση και άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών με τη συμμετοχή τους στα ερευνητικά 
προγράμματα των Εργαστηρίων Πειραματικής Παιδαγωγικής και Μικροδιδασκαλίας, των ε-
ρευνητικών μονάδων του Τομέα («Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης», «Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης», «Κέντρο Έρευνας, Τεκμηρίω-
σης, Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Εκπαίδευση και το Φύλο», «Κέντρο Έρευνας 
και Υποστήριξης Σχολείων σε θέματα Διοίκησης και Επιμόρφωσης») και σε άλλες ερευνητικές 
δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ του Τομέα. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν οφείλουν να παρουσιάσουν την εργασία τους στο Col-
loquium, αλλά προτείνεται να παρακολουθούν τις ημερίδες, τα συνέδρια, τις εκδηλώσεις και 
διαλέξεις που διοργανώνει ο Τομέας, καθώς και το Colloquium, εφόσον το επιθυμούν.  

 
Άρθρο 8 

Προσωπικό – Υλικοτεχνική υποδομή – Κόστος Λειτουργίας 

α) Προσωπικό 
 Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν τα μέλη ΔEΠ του Τομέα Παιδαγωγικής. Μπορούν να διδάξουν, επί-
σης, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας 
καθηγητές και επισκέπτες καθηγητές, σύμφωνα με το Ν. 3685/2008. 
 Επίσης, επιτρέπεται η ανάθεση επικουρικού έργου σε διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80.   
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 Υπεύθυνη για τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. είναι η Γραμματεία του Τομέα Παι-
δαγωγικής και η Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής. 
 
β) Υλικοτεχνική υποδομή 
Αξιοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή του Tομέα Παιδαγωγικής, των Εργαστηρίων Πειραμα-
τικής Παιδαγωγικής και Μικροδιδασκαλίας και των τεσσάρων ερευνητικών μονάδων του Το-
μέα («Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», «Ιστορικό Αρ-
χείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης», «Κέντρο Έρευνας, Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Συμ-
βουλευτικής για την Εκπαίδευση και το Φύλο», «Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Σχολείων 
σε θέματα Διοίκησης και Επιμόρφωσης»). 
 
γ) Κόστος λειτουργίας 
 Σύμφωνα με την Υ.Α. 53802/Β7/24.07.2007 (ΦΕΚ1501/17.08.2007) το ετήσιο κόστος λειτουρ-
γίας ανέρχεται ετησίως σε 23.000 € και αναλύεται:  
α) για την προμήθεια εξειδικευμένης βιβλιογραφίας και ειδικών επιστημονικών περιοδικών, 
προς συμπλήρωση των υφισταμένων κενών της Βιβλιοθήκης του Τομέα, το ποσό των 4.000 €.  
β) για την αγορά τεστ και προγραμμάτων, που κάθε φορά είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή της 
έρευνας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, το ποσό των 4.000 €  
γ) για την προμήθεια άλλου ερευνητικού υλικού, αναλωσίμων υλικών, φωτοτυπικού υλικού 
κ.λπ. για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, το ποσό των 8.000 €.  
δ) για την αγορά εξοπλισμού (Η/Υ, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, πολύ-μηχανημάτων) για τις 
ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, το ποσό των 7.000 €. 
 Το κόστος θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό, από τον προϋπολογισμό των ε-
πενδύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και από χορηγίες, δω-
ρεές και επιχορηγήσεις από ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ κ.ά. 

 
Άρθρο 9 

Οδηγός σπουδών και περιεχόμενο του 
Κάθε χρόνο δημοσιεύεται / αναρτάται ο Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ., ο οποίος περιλαμβάνει, 
κυρίως, το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων/ουσών, τα δικαιώματα 
(κοινωνικές παροχές, υποτροφίες, δάνεια, διδακτικά βιβλία, βοηθήματα κ.λπ.) και τις υπο-
χρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία των σπου-
δαστηρίων, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών του Τμήματος. 
 

Άρθρο 10 
Λοιπές διατάξεις 

α) Αριθμός Εισακτέων στο Π.Μ.Σ. 
Ο τελικός αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό με-

λών ΔΕΠ που θα διδάσκουν κατά το συγκεκριμένο έτος και τον αριθμό των επιτυχόντων, α-
ριθμός που δεν μπορεί να ξεπερνά σύμφωνα με την ΥΑ 29108/B7/6.7.2006 (ΦΕΚ 
1060/4.8.2006) τους τριάντα (30) κατά έτος. 
β) Ανάληψη μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών από τα μέλη ΔΕΠ 

Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί κατ’ έτος να αναλαμβάνει μέχρι τέσσερις (4) μεταπτυχιακές 
εργασίες και μέχρι πέντε (5) το πολύ διδακτορικές διατριβές. 
γ) Διάρκεια λειτουργίας 
Tο Π.M.Σ. του Tομέα Παιδαγωγικής με την παραπάνω μορφή θα λειτουργήσει έως και το α-
καδημαϊκό έτος 2012-2013. 
δ) Μεταβατικές διατάξεις 
Τα θέματα που τυχόν δεν προβλέπονται στην ΥΑ ούτε στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργί-
ας του Π.Μ.Σ. θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
«ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  

ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» 
 
 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (ως επισπεύδον Τμήμα) σε συνεργασία με το Τμήμα 
Ψυχολογίας οργάνωσε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-03 Διατμηματι-
κό/Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με θέμα «Ειδίκευση εκπαιδευτικών 
και σχολικών ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της ισότητας των φύλων: προωθώντας την ιδε-
ολογία της ισότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία». Το Δ.Μ.Π.Σ. έπαψε να δέχεται νέους 
φοιτητές και φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. 
 
6.1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

α) Κριτική θεώρηση και ανάλυση των σημαντικότερων φιλοσοφικών,  
κοινωνιολογικών και ψυχολογικών θεωριών για τα φύλα                                               15 ΠΜ 

β) Iστορία των παιδαγωγικών ιδεών και ο παράγοντας φύλο – Ιστορικές αναδρομές: Ο παρά-
γοντας φύλο στην εκπαίδευση.  

Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στους θεσμούς                                                        15 ΠΜ 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

α) Μεθοδολογία έρευνας:                                                                                                                      10 ΠΜ 

 Φεμινιστικές προσεγγίσεις στην ερευνητική μεθοδολογία – Ποιοτικές και ποσοτικές μέθο-
δοι συλλογής δεδομένων  

 Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων: άσκηση – Η έρευνα δράσης ως εργαλείο διερεύνησης σε 
θέματα φύλου – εφαρμογές. 

 Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής: μοντέλα ευαισθητοποίησης – εκπαίδευσης εκπαιδευτι-
κών σε θέματα φύλου - Εφαρμογές 
β) Σύγχρονη έρευνα για το φύλο στην Ψυχολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 10 ΠΜ 

 Ταυτότητες φύλου στην εφηβεία: έρευνα και ερμηνείες για το ρόλο του σχολείου – Φύλο, 
εκπαίδευση και ιδιότητα του πολίτη  

 Διερευνώντας τη διαμόρφωση των ταυτοτήτων φύλου στην οικογένεια  

 Διαπολιτισμικότητα και Φύλο– Εκπαιδευτικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων 

 Φύλο, διαδικασίες μετάβασης από το σχολείο στο επάγγελμα και επαγγελματική συμβου-
λευτική εφήβων  
γ) Σύγχρονη έρευνα στην Παιδαγωγική και την εκπαίδευση                                                    10 ΠΜ 

 Η εξέλιξη της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Γυναίκες παιδαγωγοί και εκπαιδευτι-
κοί. 

 Η παρουσία των γυναικών εκπαιδευτικών στην Προσχολική-Πρωτοβάθμια-
Δευτεροβάθμια και Ανώτατη Εκπαίδευση. 

 Παρεμβάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη ζωή του σχολείου: Ο ρόλος των εκ-
παιδευτικών. 

  Η διάσταση του φύλου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα σχολικά βιβλία: δεδομένα σύγ-
χρονων ερευνών. 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
α) Πρακτική ΄Ασκηση σε σχολεία, Συμβουλευτικούς Σταθμούς, Γ.Δ.Α. κ.ά.  
     σχετικούς φορείς                                                                                                                                       20 ΠΜ 
β) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας                                                                                                  10 ΠΜ 
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Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
α) Πρακτική Άσκηση σε σχολεία                                                                                                              10 ΠΜ 
β) Εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών                                                                                                20 ΠΜ 
 
 
6.2. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις 

Tο Tμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (ως επισπεύδον Τμήμα) σε συνεργασία με το Τμήμα 
Ψυχολογίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002/03, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 10 έως 14 του N.2083/1992 και του άρθρου 5, παράγραφος 12 του Ν. 
2916/2001, «Διατμηματικό/ διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης εκπαιδευτι-
κών/ σχολικών ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της ισότητας των φύλων».  
 

Άρθρο 2. Aντικείμενο και σκοπός  
του Διατμηματικού/ Διεπιστημονικού μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης εκπαιδευτι-

κών/ σχολικών ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της ισότητας των φύλων. 
Πρόκειται για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που στοχεύει στην ειδίκευση εκπαιδευ-
τικών και σχολικών ψυχολόγων σε θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση των ταυτοτήτων φύ-
λου και την προώθηση της ισότητας στο σχολείο. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, που 
οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού, συνεργάζονται ο 
Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και το Τμήμα Ψυχολογίας 
του ΑΠΘ. Στόχοι του προγράμματος είναι: 
1) να καταστήσει εδικούς στη θεματική της ισότητας των φύλων άτομα που αποτελούν εν δυ-
νάμει στελέχη της εκπαίδευσης (πτυχιούχους των λεγόμενων Τμημάτων που προετοιμάζουν 
εκπαιδευτικούς και Τμημάτων Ψυχολογίας) παρέχοντάς τους τη δυνατότητα 
α) να μελετήσουν σε βάθος διεπιστημονικές θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις των 

γυναικείων σπουδών με επικέντρωση στον εκπαιδευτικό χώρο,  
β) να εξοικειωθούν με τις μεθόδους της φεμινιστικής έρευνας,  
γ) να προσεγγίσουν τον προβληματισμό που έχει να κάνει με την επίδραση του παράγοντα 

φύλο στην εκπαίδευση, 
δ) να συνειδητοποιήσουν τους μηχανισμούς της κοινωνικής κατασκευής των ταυτοτήτων 

φύλου,  
ε) να εκπαιδευθούν ώστε να αναγνωρίζουν την ανισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και 

να προωθούν τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων των φύλων στο σχολείο, και  
στ) να ασκηθούν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση παρεμβατικών δρά-

σεων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι απόφοιτοι–ες του προγράμματος θα 
αποτελέσουν ένα ειδικά καταρτισμένο εκπαιδευτικό δυναμικό, το οποίο θα μπορεί να στη-
ρίζει και να προωθεί μελλοντικά την εκπαιδευτική πολιτική για την ισότητα των φύλων, 
που ξεκίνησε με το σχεδιασμό του Β΄ ΕΠΕΑΕΚ.  

2) να δημιουργήσει νέο επιστημονικό δυναμικό, το οποίο θα στελεχώσει μελλοντικά τα Πανε-
πιστήμια και το οποίο θα είναι ικανό να προωθήσει την έρευνα και τη διδασκαλία των γυναι-
κείων σπουδών, του φεμινιστικού προβληματισμού στην επιστήμη και της ισότητας των φύ-
λων στον ακαδημαϊκό χώρο. 
 

Άρθρο 3. Mεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
Tο προτεινόμενο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών απονέμει: 
1) Mεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην παιδαγωγική της ισότητας των φύλων 
2) Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στην παιδαγωγική της ισότητας των φύλων 
 

Άρθρο 4. Kατηγορίες πτυχιούχων 
Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Φιλοσοφί-
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ας–Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Tμημάτων: Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς και ομοειδών Tμημάτων 
Φιλοσοφικών Σχολών, των Παιδαγωγικών Tμημάτων Δημοτικής Eκπαίδευσης, των Τμημά-
των Σχολών Θετικών Επιστημών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας που δεν ανή-
κουν στις Φιλοσοφικές Σχολές. 
Γίνονται ακόμη δεκτοί/ές: α) πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της Aλλοδαπής, εφόσον προ-
σκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους τίτλους σπουδών και β) πτυχιούχοι άλ-
λων Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τριετή του-
λάχιστον αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία. 
 

Άρθρο 5. Xρονική διάρκεια 
H χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευ-
σης στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων ορίζεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα 
(minimum) έως έξι εξάμηνα (maximum), του δε διδακτορικού διπλώματος σε έξι εξάμηνα 
(minimum) έως δώδεκα εξάμηνα (maximum) πλέον του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευ-
σης. 
 

Άρθρο 6. Πρόγραμμα Μαθημάτων 
Τα μαθήματα του Δ.Μ.Π.Σ. με ειδίκευση στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων 

κατανέμονται ως εξής: 
Α) Στο πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο διδάσκονται τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα και τα-
χύρυθμα σεμινάρια: 
α) Κριτική θεώρηση και ανάλυση των σημαντικότερων φιλοσοφικών,  

κοινωνιολογικών και ψυχολογικών θεωριών για τα φύλα  15 ΠΜ 
β) Iστορία των παιδαγωγικών ιδεών και ο παράγοντας φύλο  

– Ιστορικές αναδρομές: Ο παράγοντας φύλο στην εκπαίδευση.  
Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στους θεσμούς   15 ΠΜ 

Β) Στο δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο διδάσκονται τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα και τα-
χύρυθμα σεμινάρια: 
α) Μεθοδολογία έρευνας:  10 ΠΜ  

 Φεμινιστικές προσεγγίσεις στην ερευνητική μεθοδολογία  
– Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων  

 Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων: άσκηση  
– Η έρευνα δράσης ως εργαλείο διερεύνησης σε θέματα φύλου – εφαρμογές. 

 Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής: μοντέλα ευαισθητοποίησης  
– εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε θέματα φύλου - Εφαρμογές 

β) Σύγχρονη έρευνα για το φύλο στην Ψυχολογία και  
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης   10 ΠΜ  

 Ταυτότητες φύλου στην εφηβεία: έρευνα και ερμηνείες  
για το ρόλο του σχολείου – Φύλο, εκπαίδευση και ιδιότητα του πολίτη  

 Διερευνώντας τη διαμόρφωση των ταυτοτήτων φύλου στην οικογένεια  

 Διαπολιτισμικότητα και Φύλο  
– Εκπαιδευτικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων 

 Φύλο, διαδικασίες μετάβασης από το σχολείο  
στο επάγγελμα και επαγγελματική συμβουλευτική εφήβων  

γ) Σύγχρονη έρευνα στην Παιδαγωγική και την εκπαίδευση  10 ΠΜ 

 Η εξέλιξη της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  
 Γυναίκες παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί. 

 Η παρουσία των γυναικών εκπαιδευτικών στην  
 Προσχολική-Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια και Ανώτατη Εκπαίδευση. 

 Παρεμβάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη ζωή  
του σχολείου: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών. 
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  Η διάσταση του φύλου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα  
 και τα σχολικά βιβλία: δεδομένα σύγχρονων ερευνών. 
Γενικό Σύνολο Μονάδων για το πρώτο έτος σπουδών:  60 ΠΜ 
Γ) Στο τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο διδάσκονται τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα και ταχύ-
ρυθμα σεμινάρια: 
α) Πρακτική ΄Ασκηση σε σχολεία, Συμβουλευτικούς Σταθμούς,  
Γ.Δ.Α. κ.ά. σχετικούς φορείς   20 ΠΜ 
β) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας   10 ΠΜ 
Δ) Στο τέταρτο ακαδημαϊκό εξάμηνο: 
α) Πρακτική Άσκηση σε σχολεία   10 ΠΜ 
β) Εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών   20 ΠΜ 
Γενικό Σύνολο Μονάδων για το δεύτερο έτος σπουδών:   60 ΠΜ 
 Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα παρα-
κολουθήσουν σεμινάρια στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και θα συμμετάσχουν σε ερευνη-
τικές δραστηριότητες. 
 Συνολικά για το διετή κύκλο σπουδών και την απονομή του διπλώματος απαιτούνται 120 
ΠΜ. Στα παραπάνω μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. εμπεριέχεται – και βαίνει παράλληλα – ερευνητι-
κή απασχόληση και άσκηση των φοιτητών/τριών με τη συμμετοχή τους στα ερευνητικά προ-
γράμματα των δύο Τμημάτων. 
 Μετά την επιτυχή περαίωση των δύο πρώτων εξαμήνων ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιλέξει θέμα και επόπτη για τη διπλωματική εργασία σε ένα 
από τα γνωστικά αντικείμενα της ειδίκευσης. 
 Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος προϋποτίθεται η επιτυχής ολοκλήρωση του 
παραπάνω κύκλου σπουδών και απαιτείται η ιδιαίτερη ενασχόληση των υποψηφίων με την 
επιστημονική περιοχή στην οποία εντάσσεται η ευρύτερη θεματική της υπό εκπόνησης δια-
τριβής τους. Για τους κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών άλλων επιστημονικών πε-
ριοχών ή Τμημάτων άλλων Σχολών η Ε.Δ.Ε. θα αποφασίζει, κατά περίπτωση, την αποδοχή ή 
όχι των υποψηφίων διδακτόρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

Άρθρο 7. Aριθμός εισακτέων 
O αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα του α΄ κύκλου ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 10 
κατ’ έτος. 
 

Άρθρο 8. Προσωπικό 
Στο Πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχο-
λογίας, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, μέλη ΔΕΠ άλλων ελληνικών 
Πανεπιστημίων, ξένοι καθηγητές και καθηγήτριες. Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ του Τμήματος 
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής είναι 26 και του Τμήματος Ψυχολογίας είναι 24. 
 

Άρθρο 9. Yλικοτεχνική υποδομή 
Αξιοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή του Τομέα Παιδαγωγικής και του Τμήματος Ψυχολογίας 
η οποία θα αναβαθμιστεί με αναμόρφωση των αιθουσών και την προμήθεια σύγχρονου ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού.  
 

Άρθρο 10. Διάρκεια λειτουργίας 
Παρατείνεται η λειτουργία του Π.Μ.Σ. έως και το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, οπότε και θα 
αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 
3685/ 2008 (Φ.Ε.Κ. 148/ τ.Α΄).  
 

Άρθρο 11. Κόστος λειτουργίας 
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ το κόστος υπολογίζεται σε 23.000 ευρώ ετησίως και 
αναλύεται ως εξής: 
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Αμοιβή ανατιθέμενου εκπαιδευτικού και βοηθητικού διδακτικού 
 έργου μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ευρώ        5000 ευρώ 
Μετακινήσεις-μετακλήσεις επιστημονικού προσωπικού     2000 ευρώ 
Αναλώσιμα (Η/Υ και μηχανών γραφείου)          2000 ευρώ 
Φωτοτυπίες                   3000 ευρώ  
Όργανα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό, 
 και τεστ για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς      4000 ευρώ 
Τεχνική υποστήριξη Η/Υ και τεχνικών συστημάτων      2000 ευρώ 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα               5000 ευρώ 
 
Το κόστος λειτουργίας του Δ.Μ.Π.Σ. θα καλυφθεί α) από τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και β) τα έσοδα από ερευνητικά προγράμματα. 
 

Άρθρο 12. Μεταβατικές διατάξεις 
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Εσω-
τερικό Κανονισμό Λειτουργίας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία. 
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7. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
 
Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής προσφέρει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 
(ΠΜΣ), τα οποία οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος: 
 στη Φιλοσοφία 
 στην Παιδαγωγική  
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
 

Άρθρο 1 
Προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

     Υποψήφιοι για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος μπορούν να είναι: 
     (1) για το γνωστικό αντικείμενο της Φιλοσοφίας, οι κάτοχοι του Μ.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. του Το-
μέα Φιλοσοφίας ή ισότιμου τίτλου σπουδών άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνω-
ρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, και  
     (2) για το γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής, οι κάτοχοι του Μ.Δ.Ε. των Τμημάτων: α) 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς και ομοει-
δών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκ-
παίδευσης και Νηπιαγωγών, β) κάτοχοι του Μ.Δ.Ε. αναγνωρισμένων ομοταγών  ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους τίτλους 
σπουδών, γ) κάτοχοι του Μ.Δ.Ε. άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι ο-
ποίοι διαθέτουν τριετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία· σε περίπτωση μη 
αποδεδειγμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο 
μαθημάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Επιπλέον, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να 
γίνουν δεκτοί/ές, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., και μη κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο 
κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

 
Άρθρο 2 

Διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

1. Ο κάτοχος Μ.Δ.Ε. που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή καταθέτει στη 
Γραμματεία του Τμήματος σχετική αίτηση, στην οποία δηλώνει τον ειδικότερο επιστημονικό 
τομέα των ενδιαφερόντων του και τον επιβλέποντα καθηγητή, ύστερα από προσυνεννόηση 
με τον τελευταίο. Επίσης, καταθέτει όσα δικαιολογητικά απαιτούνται από τις σχετικές διατά-
ξεις, δηλαδή αίτηση, επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος, βιο-
γραφικό σημείωμα, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί διδακτορική διατριβή σε άλλο Α.Ε.Ι., 
εσωτερικού ή εξωτερικού με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα ούτε υπέβαλε τη διατριβή του για κρίση 
σε άλλο Α.Ε.Ι., εσωτερικού ή εξωτερικού, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και δύο (2) 
φωτογραφίες. 

2. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από σχετική εισήγηση 
της Συντονιστικής Επιτροπής του αντίστοιχου Π.Μ.Σ. ορίζει τριμελή Συμβουλευτική Επιτρο-
πή, η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου.  

3. Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, που 
είναι μέλος ΔΕΠ του αντίστοιχου Τομέα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και ανή-
κει στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, και 
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δύο άλλα μέλη ΔΕΠ του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής, ή ανήκοντα στις λοιπές κατηγορίες που προβλέπουν οι κείμενες διατά-
ξεις. Μπορεί να ορίζονται και μέλη ΔΕΠ τα οποία είναι σε άδεια. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος διδά-
κτορας εκπονεί τη διατριβή του. 

4. Ο επιβλέπων καθηγητής ή μέλος της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθεί, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή, όταν συ-
ντρέχουν σοβαροί λόγοι, μετά από αιτιολογημένη αίτηση δική του ή του υποψηφίου και με 
ειδικά αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο τρόπος άσκησης της επίβλε-
ψης δεν μπορεί να συνιστά λόγο αντικατάστασης. 

5. Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο, ορίζει το θέμα 
της διατριβής, μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από τον ορισμό της και το ανακοινώνει με έγ-
γραφό της στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής μπορεί να αλλάξει 
με αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου προς το Τμήμα και μετά από συνεννόησή του με τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία εισηγείται σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ. που αποφασίζει. Η τριμε-
λής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, υποβάλλει έκθεση 
προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της. 
 

Άρθρο 3 
Διαδικασία απονομής του τίτλου του διδάκτορος 

1. Όταν ο υποψήφιος περατώσει το έργο του, το παρουσιάζει στην τριμελή Συμβουλευτική 
Ε0πιτροπή. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης, κατα-
θέτ0ει εισηγητική έκθεση και, παράλληλα, ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει την εργασία 
του 0στη Γραμματεία του Τμήματος σε οκτώ (8) αντίτυπα. 
     2. Η0 Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της οικείας Συντονιστικής Επιτροπής, ορίζει επταμελή 
Εξεταστ0ική Επιτροπή. Στην εξεταστική Επιτροπή συμμετέχουν τα τρία (3) μέλη της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής 
πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο 
Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημε-
δαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγη-
τές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθ-
μίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  

3. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή 
του. Κατά τη διαδικασία εξέτασης της διδακτορικής διατριβής είναι δυνατόν να συμμετέχουν 
ως μέλη της εξεταστικής επιτροπής μέλη ΔΕΠ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια. 
     4. Εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκρότηση της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
γίνεται δημόσια η προφορική δοκιμασία του υποψηφίου. Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος 
της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής ορίζεται από την επταμελή εξεταστική επιτροπή. Η 
δημόσια δοκιμασία αναγγέλλεται μία, τουλάχιστον, εβδομάδα νωρίτερα με ανακοίνωση του 
οικείου Τομέα, η οποία αναρτάται στους Πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής και των οικείων 
Σπουδαστηρίων και στο διαδίκτυο. Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του μέσα σε τριά-
ντα (30) λεπτά  ενώπιον της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία επί μία (1) ώρα μπο-
ρεί να θέτει ερωτήσεις επί της διατριβής. Με ομόφωνη γνώμη της Επιτροπής είναι δυνατόν να 
υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και από το ακροατήριο. Η όλη διαδικασία δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία η Εξεταστική Επιτροπή αποσύρεται, για να αποφασίσει 
αν η διατριβή ήταν πρωτότυπη, κατά πόσον αποτελεί συμβολή στην επιστήμη και αν η υπο-
στήριξή της από τον υποψήφιο ήταν επιτυχής. Η επταμελής Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει 
για την απονομή του τίτλου με φανερή ψηφοφορία. Για την έγκριση της διδακτορικής διατρι-
βής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της επταμελούς Εξεταστικής 



106  

Επιτροπής. Εφόσον το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι θετικό, η εγκριθείσα διδακτορική 
διατριβή βαθμολογείται, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με την ακόλουθη 
κλίμακα: Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφα-
ση της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς. Σε περίπτωση ισο-
ψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει ισοψηφία, υπερι-
σχύει η ψήφος του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής. Στη Συνεδρίαση προεδρεύει το αρ-
χαιότερο στην υψηλότερη βαθμίδα από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που ανήκει στο 
Α.Π.Θ. Η Εξεταστική Επιτροπή, αμέσως μετά τη δημόσια δοκιμασία, με ευθύνη του Προέδρου 
της συντάσσει πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει εισήγηση του επιβλέποντος και αιτιολόγηση 
της ψήφου των μελών της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Υπογράφεται από όλα τα πα-
ρόντα μέλη της Επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
     6. Εφόσον η διατριβή εγκριθεί, ο υποψήφιος έχει υποχρέωση, προκειμένου να του απονε-
μηθεί ο τίτλος, να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τέσσερα (4) αντίτυπα της διατρι-
βής στην τελική της μορφή, μετά και τις τυχόν διορθώσεις, τα οποία διανέμονται ως εξής: 

1 αντίτυπο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ (και σε ηλεκτρονική μορφή). 
1 αντίτυπο στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 
1 αντίτυπο στη βιβλιοθήκη του οικείου Τομέα. 
1 αντίτυπο στο ΕΚΤ (και σε ηλεκτρονική μορφή). 

 
Άρθρο 4 

Συμμετοχή υποψήφιων διδακτόρων  
στην ερευνητική και διδακτική διαδικασία 

     1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν σε ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις και διαλέξεις 
που διοργανώνει ο οικείος Τομέας. Στον Τομέα Παιδαγωγικής οι υποψήφιοι διδάκτορες υπο-
χρεούνται, επιπλέον, να συμμετέχουν στο Colloquium που διοργανώνει ο Τομέας, όπου συζη-
τείται διεξοδικά ο σχεδιασμός και η πρόοδος της διατριβής τους και σε τυχόν εργαστήρια που 
σχετίζονται με το αντικείμενό τους. 
     2. Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτο-
ρες η επικουρία μελών ΔΕΠ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με ωριαία αντιμισθία 
που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΑΠΘ. 
 

Άρθρο 5 
Διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τρι-
μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και η μέγιστη τα έξι (6). Στον Τομέα Παιδαγωγικής και για 
την περίπτωση των υποψηφίων διδακτόρων που γίνονται, κατ’ εξαίρεση δεκτοί χωρίς να εί-
ναι κάτοχοι ΜΔΕ το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης της Δ.Δ. ανέρχεται σε τέσσερα (4), του-
λάχιστον, ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Ε-
πιτροπής. 
     Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτάτων αυτών ορίων, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αποφασί-
ζει τη διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα από το Π.Μ.Σ.  
     2. Κατά περίπτωση και όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι, οι οποίοι καθι-
στούν αδύνατη την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, και μετά από αίτησή του υποψή-
φιου διδάκτορα και ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει την παράταση φοίτησής του για χρονικό διάστημα που 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) ημερολογιακό έτος. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν συνυ-
πολογίζεται στον συνολικό χρόνο, κατά τον οποίο ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να ολο-
κληρώσει τη συγγραφή της διδακτορικής του διατριβής. Χορηγείται σε υποψήφιους διδάκτο-
ρες που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας και 
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εγκυμοσύνης, εφόσον αυτοί προσκομίσουν πιστοποιητικό από Δευτεροβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή, ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. 

Η πάροδος και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται αυτόματα την απώλεια της ιδιότητας 
του υποψηφίου διδάκτορα και την αφαίρεση του θέματος της διδακτορικής διατριβής κατό-
πιν απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. 

 
Άρθρο 6 

Γλώσσα διδακτορικής διατριβής 

Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής σε άλλη γλώσσα. 
 

Άρθρο 7 
Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία 

Καταθέτοντας προς αξιολόγηση τη διδακτορική διατριβή ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεού-
ται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή αποτελεί σο-
βαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, 
καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου –δημοσιευμένης ή μη– χωρίς τη δέουσα αναφο-
ρά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ιδίου του υ-
ποψηφίου, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για δια-
γραφή του, μετά από αιτιολογημένη εισήγησης της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
 
 

Άρθρο 8 
Καθομολόγηση διδακτόρων 

Η ανακήρυξη του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος με την κα-
θομολόγηση του υποψηφίου, παρουσία του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Η αναγόρευση των 
διδακτόρων γίνεται τρεις φορές τον χρόνο κατά τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο και Νοέμβριο. Για 
όσους δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της 
τιμής και της συνείδησής τους. Πριν από την καθομολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων 
μπορεί να δοθεί σ’ αυτούς πιστοποιητικό για την επιτυχή αποπεράτωση της όλης διαδικασίας. 
Το Δ.Δ. (μεμβράνη) υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του 
Τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Α.Π.Θ. 
 
 
 
 


