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Πρόλογος 
 
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές.   
 

Από το 2010, που η χώρα μας εισήλθε και επίσημα σε περίοδο οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής 
κρίσης, έχουν δημοσιευτεί εκατοντάδες κείμενα, τα οποία, αφού αναλύσουν τα αίτια και τις συνέπειές 
της, προτείνουν λύσεις για την υπέρβασή της. Αρκετά από αυτά εστιάζουν στην πολιτισμική και πνευ-
ματική κρίση της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και υποστηρίζουν την ιδέα ότι η σημερινή κατάσταση  
μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ριζική αναμόρφωση των νοοτροπιών και των συμπεριφορών μας, 
τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό. Συχνά, μάλιστα, παραπέμπουν στην κινεζική γλώσσα, 
όπου η λέξη «κρίση» και η λέξη «ευκαιρία» συμβολίζονται με το ίδιο ιδεόγραμμα, ενώ άλλοτε αντλούν 
σχετικά παραδείγματα από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία.  
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Φιλοσοφία και η Παιδαγωγική, οι δύο γνωστικοί πυλώνες του Τμήματός 
μας, είναι ικανές να διαδραματίσουν βαρύνοντα ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτισμικού ιδεώ-
δους και μιας νέας κοινωνικής αξιολογίας. Η Φιλοσοφία και η Παιδαγωγική, ως κατεξοχήν ανθρωπιστι-
κές επιστήμες, μέσα στο ευρύχωρο πλαίσιο της ιστορικής Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., μπορούν να 
ξαναθέσουν στο επίκεντρο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής τον άνθρωπο και να συμβάλουν στην 
επαναξιολόγηση του παρελθόντος και τον ανασχεδιασμό του μέλλοντος, ώστε ο απογοητευμένος και 
φοβισμένος άνθρωπος να κερδίσει τη χαμένη ολότητά του, τόσο ως βιολογικό ον όσο και ως προς τη 
σχέση του με τους άλλους ανθρώπους και τη φύση. Άλλωστε, η μονομέρεια δεν μπορεί να εκφράζει τον 
επιστήμονα, όπως δηλώνει και το λιτό επίγραμμα στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου του παλιού 
κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής: ΜΟΥΣΑΙΣ ΧΑΡΙΣΙ ΘΥΕ.  
 
Η μονοσήμαντη προσαρμογή του σύγχρονου ανθρώπου στα δεδομένα της τεχνολογίας και της οικονο-
μίας έχουν σοβαρό μερίδιο ευθύνης για την επικράτηση της αλλοτρίωσης, της ρηχής κοινωνικής συνεί-
δησης, της παθητικής ενατένισης του κόσμου, της αρνητικής πολιτικοποίησης και, εντέλει, της βαρβα-
ρότητας. Επιπλέον, η ιδεολογία της οικονομίας της αγοράς οδήγησε στην πρωτοκαθεδρία των υλικών 
αξιών, γεγονός που έχει συνέπειες και για τη φυσιογνωμία και τη λειτουργία του πανεπιστημίου. Στο 
πλαίσιο αυτό πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν τη χρηστική γνώση, τη γνώση-εμπόρευμα, που 
επιχειρεί να εκπαραθυρώσει τη γνώση ως δημόσιο αγαθό. Το μοντέλο της universitas, που επέτρεψε 
στα πανεπιστήμια να αναδειχθούν σε φάρους της συλλογικής συνείδησης και σε εστίες προσωπικής 
αυτονομίας και κοινωνικο-πολιτικής χειραφέτησης, φαίνεται να υποχωρεί. Αρκετοί, επίσης, είναι εκεί-
νοι που υποστηρίζουν ότι η χρήσιμη γνώση δεν παράγεται πλέον μέσα στα πανεπιστήμια, ότι η παραγό-
μενη σ’ αυτά γνώση δεν έχει σημαντικό ειδικό βάρος ή ότι η ακαδημαϊκή γνώση έχει περιφερειακό 
χαρακτήρα και περιορισμένο ενδιαφέρον για την κοινωνία. Κάποιοι, μάλιστα, προδικάζουν το τέλος του 
«πανεπιστημίου του Διαφωτισμού» και προαναγγέλλουν την αντικατάστασή του από το λεγόμενο «επι-
χειρηματικό πανεπιστήμιο», που θα λειτουργεί με βάση τις αρχές του marketing και του management. 
 
Εντούτοις, όσο και αν αμφισβητούνται οι βεβαιότητες του παρελθόντος –και πολύ σωστά σε κάποιες 
περιπτώσεις– ποτέ δεν αμφισβητήθηκε ανοιχτά η αναγκαιότητα της πνευματικής καλλιέργειας, η οποία 
μπορεί να σημαίνει πολλά, αλλά πάνω απ’ όλα την ικανότητα για αυτόνομη κρίση, τη συγκρότηση 
βαθιάς συνείδησης και τη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Αυτά είναι τα χαρακτηριστι-
κά του πολιτικού και ηθικού ανθρώπου, τα οποία δεν τα απορρίπτει καμιά εκπαιδευτική πολιτική, 
τουλάχιστον εμφανώς.  
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Ο ακαδημαϊκός χώρος, γενικά, μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα στην ερμηνεία της πολυπλοκότητας 
του σύγχρονου κόσμου, στην κατανόηση και τη νοηματοδότηση της τεμαχισμένης γνώσης, στη 
διαμόρφωση μιας νέας επιστημολογίας για τη ζωή με όλες τις αβεβαιότητές της. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Φιλοσοφία και η Παιδαγωγική, αν και δεν είναι ικανές από μόνες τους να αποτελέσουν το όχημα για τη 
ριζική ανανέωση της κοινωνίας, μπορούν να διεκδικήσουν τον εξανθρωπισμό της τεχνοκρατικής συ-
μπεριφοράς και να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στον καταναλωτικό ευδαιμονισμό, που μέχρι πρόσφα-
τα μας δημιουργούσε την ψευδαίσθηση πως ζούμε σ’ ένα συνεχές παρόν. Μπορούν, ακόμη, να αναδει-
χθούν σε προνομιακό πεδίο για τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας που θα ενισχύσει την ελεύθερη σκέψη 
με δυναμικά στοιχεία κριτικής αμφισβήτησης και αγάπης για τη μάθηση, θα εξοπλίσει τους νέους και τις 
νέες με μέσα θεωρητικού στοχασμού και βούληση για πολιτική και ηθική δράση, και θα τους παράσχει 
τη δυνατότητα να μετασχηματιστούν από ιδιώτες σε πολίτες της πράξης. Έτσι, λοιπόν, το Τμήμα μας, 
ως κέντρο έρευνας και μάθησης για νεαρούς και νεαρές ενήλικες, μπορεί να προσφέρει σημαντικές 
μαθησιακές εμπειρίες, να καλλιεργήσει την κριτική επαγρύπνηση και να συμβάλει στην εμβάθυνση της 
δημοκρατίας.  
 
Τα στοιχεία αυτά, κατεξοχήν ανθρωπιστικά, θα κλονίσουν την καταχρηστική λογική των λογής λογής 
μονοδρόμων και θα επιτρέψουν την ανακάλυψη δυναμικών συσχετίσεων μεταξύ παιδείας και εκπαί-
δευσης, που θα δίνουν απαντήσεις στη διαλεκτική αντίθεση ανάμεσα στη μόρφωση και στην ανάγκη 
για αποτελεσματική προετοιμασία για τον επαγγελματικό βίο. Πρέπει, ωστόσο, να έχουμε κατά νου ότι 
η αλλαγή σε σύνθετα και πολύπλοκα συστήματα δεν είναι ποτέ γραμμική. Αντίθετα, διαμεσολαβείται 
από πληθώρα φορέων και παραγόντων, με αποτέλεσμα, ακόμη κι αν είναι γνωστή σε όλες τις παρα-
μέτρους της η σημερινή κατάσταση ενός πολύπλοκου συστήματος, να μην μπορεί να σχεδιαστεί η 
αλλαγή του με τρόπο που να είναι απόλυτα προβλέψιμη. Γι’ αυτό και η μόρφωση, δηλαδή η μορφή του 
«προσώπου» και των κοινωνιών, δεν συγκροτείται μόνον ως ιδεατή αφετηριακή σύλληψή τους και ως 
αποτέλεσμα μιας ορισμένης παιδαγωγίας, αλλά και ως κατευθυντήριος σκοπός και στρατηγική του 
μορφωτικού εγχειρήματος. 
 
Αν, λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία μεγαλώνει και εκπαιδεύει τα παιδιά της αποτελεί δείκτη 
για την ποιότητα του μέλλοντός της, τότε το αίτημα για μια φιλοσοφημένη και φιλοσοφούσα παιδεία 
είναι επιτακτικό. Και μια τέτοια παιδεία δεν μπορεί παρά να έχει στον πυρήνα της την ανθρωποκεντρι-
κή θεώρηση του κόσμου. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται να συνδυαστεί το αίτημα για την 
κοινωνική αποτελεσματικότητα με το αίτημα για τον ανθρωπισμό. Είναι, ίσως, η μοναδική δυνατότητα, 
για να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία και να μην ξαναχαθεί το στοίχημα για την έξοδο του 
ανθρώπου από την ανωριμότητά του, σύμφωνα με τη ρήση του Kant.  
 
Τέλος, απευθυνόμενος ειδικά στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, ιδιαίτερα του πρώτου έτους, θα 
ήθελα να τονίσω ότι έχουν και τα νέα παιδιά τις δικές τους ευθύνες. Αν θα μείνουν εγκλωβισμένα σε 
προσωπικά, κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά αδιέξοδα, αν θα στραφούν σε «λύσεις» καταστροφικές, 
ακολουθώντας τους κάθε λογής κάπηλους, ή αν θα αποκτήσουν την ικανότητα και τη βούληση να 
αγωνιστούν για τη βελτίωση και τον μετασχηματισμό της κοινωνίας, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό 
από το είδος της συνείδησης που θα αναπτύξουν. Κατά τα άλλα, η στενοχώρια πολλών για το μέλλον 
των παιδιών, τη στιγμή που τα χειραγωγούν δημαγωγικά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, είναι, εν 
πολλοίς, υποκριτική.   
 
Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες, καλό είναι να έχετε πάντα κατά νου ότι στον αγώνα της 
ζωής δεν υπάρχει κανείς να σας προσφέρει το κόκκινο, το μπλε ή το όποιο άλλο χάπι. Κανένα χάπι δεν 
μπορεί να ανοίξει τα μάτια σας στην «αλήθεια» γύρω και μέσα σας. Η επιτυχία, η ευτυχία, η αποδοχή 
είναι μια διαδρομή χωρίς εγγυήσεις και ασφάλεια. Μια διαδρομή που, ειδικά στις συνθήκες της εποχής 
μας, μπορεί και να μην σας οδηγήσει στην «Ιθάκη».  
 
Παρά ταύτα, είναι σκόπιμο να αναζητήσετε «σταθερά σημεία». Πού; Μα στη γνώση, στα διαβάσματα, 
στις διδασκαλίες, στις θεωρίες, στις εμπειρίες, στα ακούσματά σας, στην ίδια τη ζωή. Όλα αυτά θα 
πρέπει να τα εκλάβετε ως ερεθίσματα για την κατανόηση του εαυτού σας και του κόσμου. Είναι ένας 
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δρόμος μακρύς, συχνά δύσβατος και σκοτεινός, κάποτε και επικίνδυνος. Η ίδια η πορεία, όμως, μπορεί 
να αποτελέσει το «σταθερό σημείο» προς την ανθρωποποίηση και την αλληλεγγύη. Μπορεί να νιώσετε 
καμιά φορά μοναξιά ή απογοήτευση, μπορεί να φοβηθείτε, μπορεί να αισθανθείτε ασήκωτο το βάρος 
των επιλογών σας. Αλλά μην το βάλετε κάτω. Μην απελπιστείτε. Στο κάτω κάτω της γραφής, «ζωή θα 
πει εφτά φορές να πέφτεις και να σηκώνεσαι οχτώ». Στην πορεία σας ας είναι οδηγός σας η ανθρωπιστική 
παιδεία. Και να θυμάστε: «Διαλέγουμε τον επόμενο κόσμο μας μέσα από τα όσα μαθαίνουμε σε τούτον. Αν 
δε μάθεις κάτι, τότε ο επόμενος θα είναι όμοιος με τούτον, με τους ίδιους φραγμούς και τα ίδια ασήκωτα 
βάρη που θα πρέπει να ξεπεράσουμε» (Ρίτσαρντ Μπαχ, Ο Γλάρος Ιωνάθαν, μετ. Π. Ζάννας. Εκδόσεις Κ. Κ. 
Ζάρβανος, Αθήνα 1974).   
 
Προσβλέποντας, παρά τις αντιξοότητες και τα προβλήματα, σε αποδοτική συνεργασία με όλες και 
όλους, σας εύχομαι καλή ακαδημαϊκή χρονιά. 
 
Σεπτέμβριος 2013     

              

Καθηγητής Δημήτρης K. Μαυροσκούφης 

Πρόεδρος 
του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ             
Πρύτανης: Ιωάννης Μυλόπουλος 
Αναπληρωτές Πρύτανη – Αντιπρυτάνεις: Σοφία Κουΐδου‐Ανδρέου, Δέσπω Λιάλιου, Ιωάννης Παντής 
http://www.auth.gr/rect_cv 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  (15 μέλη) 
Πρόεδρος: Richard Hunter 
Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Βασίλειος Ταρλατζής 
http://www.auth.gr/council 
 
ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
Αποτελείται από: τον Πρύτανη, τους Κοσμήτορες των έντεκα Σχολών, τους Προέδρους των Τμημάτων 
(μέχρι δύο ανά Σχολή) και από έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών 
φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων. 
 
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
 
Η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1925 και άρχισε να 
λειτουργεί το 1926. Σήμερα απαρτίζεται από 8 Τμήματα. 
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 
Κοσμήτορας: Μιλτιάδης Παπανικολάου 
Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής: 
   Τμήμα Φιλολογίας:     Ιωάννης Τζιφόπουλος 
   Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας:   Κωνσταντίνος Κωτσάκης 
   Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής:  Δημήτρης Μαυροσκούφης 
   Τμήμα Ψυχολογίας:     Αριάδνη Στογιαννίδου 
   Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:  Γεώργιος Καλογεράς 
   Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:  Μαρία Μακροπούλου‐Παπάκη 
   Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Αθηνά Σιούπη 
   Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:  Κωνσταντίνα Ευαγγέλου 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  
 
Το Τμήμα απαρτίζεται από δύο τομείς, τον Τομέα Φιλοσοφίας και τον Τομέα Παιδαγωγικής, και αποτε-
λεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα, προάγει την επιστήμη στα αντίστοιχα επιστημονι-
κά πεδία και οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. Προσφέρει: 
     • πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (με κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής), 
     • μεταπτυχιακό δίπλωμα σε δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (στη Φιλοσοφία και στην  
        Παιδαγωγική) 
     • διδακτορικό δίπλωμα στα πεδία της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής. 
 
Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων, των μελών του 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σ’ αυτό. Όργανα του Τμήματος είναι: α) Ο Πρόεδρος, β) η Συνέ-
λευση του Τμήματος, γ) οι ∆ιευθυντές των δύο Τομέων και δ) οι Γενικές Συνελεύσεις των δύο Τομέων. 
 
Πρόεδρος: Δημήτρης Μαυροσκούφης 
Αναπληρωτής Προέδρου: Γιώργος Ζωγραφίδης. 

http://www.auth.gr/rect_cv
http://www.auth.gr/council
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Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από:  
     α) τους Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες 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, και  
     ε) έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. 
 
Επιτροπή φοιτητικών ζητημάτων 
Συμμετέχουν: ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Προέδρου  του Τμήματος, οι Διευθυντές των Τομέων, 
ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, δύο εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών και ο εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π., όταν πρόκειται να συζητηθούν θέματα που αφορούν το Ε.Τ.Ε.Π. 
 
Προϊστάμενος Γραμματείας  
Σάββας Παπαδόπουλος   2310.995206, info@edlit.auth.gr 
 
 
Τομέας Φιλοσοφίας 
Διευθυντής:            Θεόδωρος Πενολίδης 
Γραμματεία:           Νανά Μηνοβγιούδη, 2310.99.7319, mino@edlit.auth.gr 
 
Τομέας Παιδαγωγικής 
Διευθυντής:            Κωνσταντίνος Μπίκος 
Γραμματεία:           Βασιλική Κατσαουνίδου, 2310.99.7358, vkatsaou@edlit.auth.gr 
  
Ο κάθε Τομέας διοικείται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, η οποία απαρτίζεται (σε πλήρη 
σύνθεση) από: 
     α) τους Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες του Τομέα, 
     β) έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Ε.ΔΙ.Π., 
     γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π., 
     δ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών/τριών, και 
     ε) έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. 
 
 
Όργανα Μεταπτυχιακών  Σπουδών 
 
1) Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος (Γ.Σ.Ε.Σ.) 
     Απαρτίζεται από: 
     α) τον Πρόεδρο του Τμήματος,  
     β) τους Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες, και  
     γ) δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος. 
 
2) Συντονιστικές Επιτροπές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Σ.Ε.) 
 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 
Διευθυντής: Φιλήμων Παιονίδης 
Συντονιστική Επιτροπή: ο Διευθυντής, οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες του Τομέα Φιλοσοφίας 
 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής 
Διευθυντής: Δημήτριος Χατζηδήμου 
Συντονιστική Επιτροπή: ο Διευθυντής και δύο (2) Καθηγητές του Τομέα Παιδαγωγικής 
 

mailto:info@edlit.auth.gr
mailto:mino@edlit.auth.gr
mailto:vkatsaou@edlit.auth.gr
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Το επιστημονικό προσωπικό 

Τομέας Φιλοσοφίας 

 Βαθμίδα  Γραφείο  Τηλέφωνο  Email  

Γκολίτσης Παντελής 
     Μεσαιωνική Φιλοσοφία 

Λέκτορας 421δ ΝΚ 2310.99.7376 pgolitsis@edlit.auth.gr 

Δεληβογιατζής Σωκράτης 
     Φιλοσοφία 

Καθηγητής  216στ ΠΚ  2310.99.7334  sodelis4@gmail.com  

Δόικος Παναγιώτης  
     Φιλοσοφία: Γνωσιολογία-  
     Οντολογία-Αισθητική 

Επίκ.Καθηγητής  209α ΠΚ  2310.99.7322  podoikos@edlit.auth.gr  

Ζωγραφίδης Γιώργος  
     Ελληνιστική και Βυζαντινή  
     Φιλοσοφία  

Αν. Καθηγητής  208η ΠΚ  2310.99.7995  zograf@edlit.auth.gr  

Θανασάς Παναγιώτης  
     Ιστορία της Φιλοσοφίας  

Επίκ.Καθηγητής  208α ΠΚ  2310.99.7551  pan@thanassas.gr  

 σε άδεια το χειμερινό εξάμηνο 

Καλοκαιρινού Ελένη  
     Φιλοσοφία  

Αν. Καθηγήτρια  209α ΠΚ  2310.99.7327  ekalo@edlit.auth.gr  

Κάλφας Βασίλειος   
     Συστηματική Φιλοσοφία 

Καθηγητής  206 ΠΚ  2310.99.7321  vassiliskalfas@yahoo.com  
 σε άδεια το εαρινό εξάμηνο 

Κόκορης Δημήτρης  
     Νεοελληνική σκέψη: 
     φιλολογικές & φιλοσοφικές  
     διαστάσεις 

Επίκ.Καθηγητής  208α ΠΚ  2310.99.7551  dkokoris@otenet.gr  

Παιονίδης Φιλήμων 
     Ηθική & Πολιτική Φιλοσοφία  

Αν. Καθηγητής  421δ ΝΚ  2310.99.7376  peonidis@edlit.auth.gr  

Πενολίδης Θεόδωρος  
     Φιλοσοφία: Οντολογία &  

     Γνωσιολογία 

Αν. Καθηγητής  214 ΠΚ  2310.99.7564  thepenol@edlit.auth.gr  

Τομέας Παιδαγωγικής 

 Βαθμίδα  Γραφείο  Τηλέφωνο  Email  

Δόικου Μάρω  
     Ειδική Αγωγή 

Επίκ.Καθηγήτρια 208ζ ΠΚ  2310.99.7312  maro@edlit.auth.gr  

Ζαρίφης Γεώργιος  
     Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 

Επίκ.Καθηγητής  208θ ΠΚ  2310.99.7893  gzarifis@edlit.auth.gr  

Κεσίδου Αναστασία  
     Συγκριτική Παιδαγωγική &  
     Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Επίκ.Καθηγήτρια  421ε ΝΚ  2310.99.7580  akesidou@edlit.auth.gr  

Μαυροσκούφης Δημήτρης 
     Διδακτική Μεθοδολογία & 
     Ιστορία της Εκπαίδευσης 

Καθηγητής  110 ΠΚ  2310.99.7976  dmavrosk@edlit.auth.gr  

Μπίκος Κωνσταντίνος  
     Σχολική Παιδαγωγική & 
     Νέες Τεχνολογίες 

Καθηγητής  216γ ΠΚ  2310.99.7385  bikos@edlit.auth.gr  

Μπονίδης Κυριάκος  
     Σχολική Παιδαγωγική & 
     Παιδαγωγική της Ειρήνης 

Αν. Καθηγητής  209γ ΠΚ  2310.99.7232  bonidis@edlit.auth.gr  

mailto:sodelis4@gmail.com
mailto:podoikos@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/zografidis
mailto:zograf@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/thanassas
mailto:pan@thanassas.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/kalokairinou
mailto:ekalo@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/kalfas
mailto:vassiliskalfas@yahoo.com
http://www.edlit.auth.gr/scientific/kokoris
mailto:dkokoris@otenet.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/peonidis
mailto:peonidis@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/penolidis
http://www.edlit.auth.gr/scientific/penolidis
mailto:thepenol@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/doikou
mailto:maro@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/zarifis
mailto:gzarifis@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/kesidou
mailto:akesidou@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/mavroskoufis
mailto:dmavrosk@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/bikos
mailto:bikos@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/bonidis
mailto:bonidis@edlit.auth.gr
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Παντελιάδου Σουζάνα  
     Ειδική Αγωγή –  
     Μαθησιακές δυσκολίες 

Καθηγήτρια  216δ ΠΚ  2310.99.7204  spadeli@edlit.auth.gr  

Σταμοβλάσης Δημήτριος  
    Μέθοδοι έρευνας κοινωνικών 
    επιστημών – Στατιστική 

Λέκτορας  111 ΠΚ  2310.99.7364  stadi@edlit.auth.gr  

Φούκας Βασίλειος  
     Ιστορία της Νεοελληνικής 
     Εκπαίδευσης 

Λέκτορας  209β ΠΚ  2310.99.7190  vfoukas@edlit.auth.gr  

Χατζηδήμου Δημήτριος  
     Σχολική Παιδαγωγική 

Καθηγητής  216β ΠΚ  2310.99.7316  dimch@edlit.auth.gr  

Χοντολίδου Ελένη  
     Σχολική Παιδαγωγική –  
     Λογοτεχνική Εκπαίδευση 

Αν. Καθηγήτρια  216ζ ΠΚ  2310.99.7367  hodol@edlit.auth.gr  

ΕΤΕΠ -ΕΕΔΙΠ 

 Βαθμίδα  Γραφείο  Τηλέφωνο  Email  

Λεοντιάδου Κυριακή  ΕΤΕΠ  111 ΠΚ  2310.99.7338  k11leo@edlit.auth.gr  

Παντούλη Όλγα  ΕΕΔΙΠ  207 ΠΚ  2310.99.7329  pantouli@edlit.auth.gr  

Σαπουνίδης Θεοδόσιος  ΕΤΕΠ  111 ΠΚ  2310.99.7412  teo@edlit.auth.gr  

 
 

Το διοικητικό προσωπικό 
 

Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητα Γραφείο Τηλέφωνο Email 

Βαβλιάκη Άννυ Γραμματεία Τομέα 
Παιδαγωγικής 

207 ΠΚ 2310.99.7358 anni@edlit.auth.gr 

Καραμανλίδου Μελίνα Υποστήριξη τεχνολογιών 
πληροφορικής στη 
Φιλοσοφική Σχολή 

215 ΠΚ 2310.99.7993 kmelina@auth.gr 

Μητσόπουλος Εμμανουήλ Γραμματεία Τμήματος 302 ΚΔ 2310.99.5203 emitsopo@edlit.auth.gr 

Παζαρλόγλου Ιωάννα Γραμματεία Τμήματος 302 ΚΔ 2310.99.1608 jopaz@edlit.auth.gr 

Παπαδόπουλος Σάββας Γραμματέας Τμήματος 302 ΚΔ 2310.99.5206 savaspap@ad.auth.gr 

Σαχανίδου Βασιλική Γραμματεία Τμήματος 302 ΚΔ 2310.99.1308 vsachanidou@edlit.auth.gr  

Κεραμιδάκη Ελένη 
   (εργολαβική υπάλληλος) 

Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 204 ΠΚ 2310.99.7318 eleniker@gmail.com 

Μηνοβγιούδη Νανά 
    (εργολαβική υπάλληλος) 

Γραμματεία Τομέα 
Φιλοσοφίας 

215 ΠΚ 2310.99.7319 mino@edlit.auth.gr 

Μούντιου Αποστολία 
     (εργολαβική υπάλληλος) 

Γραμματεία Τμήματος 302 ΚΔ 2310.99.5220 mountiou@edlit.auth.gr 

Δημητριάδου Μαρία σε διαθεσιμότητα   mdimit@edlit.auth.gr 

Κατσαουνίδου Βασιλική σε διαθεσιμότητα   vkatsaou@edlit.auth.gr 

Τριανταφύλλου Αιμιλία- 
     Ιουλία 

σε διαθεσιμότητα   atr@edlit.auth.gr 

 
 
 
ΚΔ: Κτήριο Διοίκησης ΑΠΘ   ΝΚ: Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής  
Ν.Πτ.: Νέα Πτέρυγα Φιλοσοφικής Σχολής ΠΚ: Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής 
 
 

http://www.edlit.auth.gr/scientific/padeliadu
mailto:spadeli@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/stamovlasis
mailto:stadi@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/foukas
mailto:vfoukas@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/chatzidimou
mailto:dimch@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/hodolidou
mailto:hodol@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/leontiadou
mailto:k11leo@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/pantouli
mailto:pantouli@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/sapounidis
mailto:teo@edlit.auth.gr
mailto:anni@edlit.auth.gr
mailto:kmelina@auth.gr
mailto:emitsopo@edlit.auth.gr
mailto:jopaz@edlit.auth.gr
mailto:savaspap@ad.auth.gr
mailto:vsachanidou@edlit.auth.gr
mailto:eleniker@gmail.com
mailto:mino@edlit.auth.gr
mailto:mountiou@edlit.auth.gr
mailto:mdimit@edlit.auth.gr
mailto:vkatsaou@edlit.auth.gr
mailto:atr@edlit.auth.gr
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Επίτιμοι Διδάκτορες – Ομότιμοι και αφυπηρετήσαντες Καθηγητές 
  
 
Επίτιμοι Διδάκτορες 

John Anton Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο South Florida, Η.Π.Α. 

Κώστας Αξελός † (1924-2010) Φιλόσοφος, Πανεπιστήμιο Paris I, Sorbonne 

Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Μέλος Ακαδημίας Αθηνών 

Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Université libre de Bruxelles 

Ευάγγελος Μουτσόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Μέλος Ακαδημίας Αθηνών 

Αλέξανδρος Νεχαμάς Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Princeton 

Ilya Prigogine † (1917-2003) Université libre de Bruxelles, Βραβείο Νόμπελ Χημείας 1977 

Hermann Röhrs † (1915-2012) Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης 

Josef Simon Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Βόννης 

  

 

 
Γραφείο Τηλέφωνο Εmail 

Ομότιμοι Καθηγητές 

Ανδριόπουλος Δημήτριος       

Αυγελής Νικόλαος 206 ΠΚ 2310.99.7321 nikosavgelis@gmail.com  

Δεληγιώργη Αλεξάνδρα 208δ ΠΚ 
 

deligiorgia@gmail.com 

Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα 209β ΠΚ 2310.99.7355 ziogou@edlit.auth.gr 

Κελπανίδης Μιχάλης 216δ ΠΚ 2310.99.7364 kelpanid@edlit.auth.gr 

Μιχαηλίδης-Νουάρος Ανδρέας †       

Ξωχέλλης Παναγιώτης 115 ΠΚ   xochelis@edlit.auth.gr 

Παρισάκη Θεόπη 208ε ΠΚ 
 

thparisa@edlit.auth.gr 

Πεντζοπούλου-Βαλαλά Αθηνά-Τερέζα       

Πλάγγεσης Ιωάννης 216α ΠΚ 
 

yplanges@edlit.auth.gr 

Σφενδόνη-Μέντζου Δήμητρα ΚΔ (ΔΙΚΑΜ) 2310.99.6803 sfendoni@edlit.auth.gr 

Τερζής Νικόλαος 110 ΠΚ 2310.99.7314 terzis@edlit.auth.gr 

  

Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές 

Βαμπούλης Επαμεινώνδας † 28.8.2012       

Βαρμάζης Νικόλαος       

Καϊμάκης Παύλος 208η ΠΚ 2310.99.7311 ekaimaki@gmail.com 

  

mailto:nikosavgelis@gmail.com
mailto:deligiorgia@gmail.com
mailto:ziogou@edlit.auth.gr
mailto:kelpanid@edlit.auth.gr
mailto:xochelis@edlit.auth.gr
mailto:thparisa@edlit.auth.gr
mailto:yplanges@edlit.auth.gr
mailto:sfendoni@edlit.auth.gr
mailto:terzis@edlit.auth.gr
mailto:ekaimaki@gmail.com
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
 

Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας  (Παλαιό Κτήριο, αίθ. 204) 

Η βιβλιοθήκη του Τομέα Φιλοσοφίας είναι η αρχαιότερη του Α.Π.Θ. και αποτελείται από 15.000 τόμους 
βιβλίων, ενώ πλαισιώνεται από τις δωρεές των αείμνηστων καθηγητών της Σχολής Χαράλαμπου Θεο-
δωρίδη και Γιάννη Ιμβριώτη· τα φιλοσοφικά περιοδικά βρίσκονται στη Θεματική Βιβλιοθήκη της Σχο-
λής. Καλύπτει όλες τις περιόδους του φιλοσοφικού στοχασμού (Αρχαία Ελληνική, Μεσαιωνική, Νεότε-
ρη Ευρωπαϊκή και Σύγχρονη), καθώς και όλους τους βασικούς κλάδους της Φιλοσοφίας (Οντολογία, 
Μεταφυσική, Γνωσιολογία, Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία, Αισθητική, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Λογι-
κή, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών κ.ά.). 
Η βιβλιοθήκη είναι μηχανογραφημένη και διαθέτει Η/Υ για αναζήτηση βιβλιογραφίας. Δικαίωμα δανει-
σμού έχουν όλα τα μέλη που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Α.Π.Θ. 

•  Υπεύθυνη: Μαρία Δημητριάδου 2310.99.7980, 2310.99.7323, mdimit@edlit.auth.gr  
 

                   
 

Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής  (Παλαιό Κτήριο, αίθ. 207) 

Η βιβλιοθήκη 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 περιοδι-
κών, ελληνικών και ξένων, καθώς και εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, διατριβές, διπλωματικές εργασίες, εκ-
παιδευτική νομοθεσία, λήμματα ημερήσιου τύπου (1976–1991) και πληροφοριακό υλικό. Το υλικό της 
συλλογής κατατάσσεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες: Ιστορία της Αγωγής, Ιστορία της Εκπαί-
δευσης, Γενική και Ειδική Παιδαγωγική, Γενική και Ειδική Διδακτική, Κοινωνιολογία της Τάξης και του 
Σχολείου, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Τεχνολογία 
της εκπαίδευσης και Ειδική Αγωγή. Η βιβλιοθήκη είναι μηχανογραφημένη και διαθέτει Η/Υ για ανα-
ζήτηση βιβλιογραφίας. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινό-
τητα του Α.Π.Θ. 

•   Υπεύθυνες: Άννυ Βαβλιάκη, 2310.99.7329, anni@edlit.auth.gr  
 
 
 

ΝΗΣΙΔΑ Η/Υ 
 
Η Νησίδα βρίσκεται στην αίθουσα 04, στο υπόγειο του Παλαιού Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. Η 
αίθουσα διαθέτει 12 υπολογιστές που είναι προσβάσιμοι στους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του 
Τμήματος κατά τις περιόδους δηλώσεων μαθημάτων, κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων που 
απαιτούν υπολογιστή και κατά τις συνεδρίες της πρακτικής άσκησης. 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη νησίδα όλες τις 
ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο. 

 •   Υπεύθυνος: Θεοδόσιος Σαπουνίδης, 2310.99.7412, teo@edlit.auth.gr  
 

mailto:mdimit@edlit.auth.gr
mailto:anni@edlit.auth.gr
mailto:teo@edlit.auth.gr
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
 
Εργαστήριο φιλοσοφικής έρευνας πάνω στο φαντασιακό  (Παλαιό Κτήριο, αίθ. 213, τηλ. 2310.99.7334) 

•   Διευθυντής: Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Ιδρύθηκε το 1998 και προωθεί την ιδέα μιας όσο γίνεται μεγαλύτερης σύνδεσης κομβικών στοιχείων 
της αρχαίας ελληνικής σκέψης με νεότερες και σύγχρονες λειάνσεις του φιλοσοφείν. Η δραστηριότητά 
του συνίσταται σε πρωτογενείς αναζητήσεις με στόχο νέες εννοιολογικοποιήσεις που θα αποδίδουν το 
γίγνεσθαι της εποχής αποστασιοποιημένα και με όρους ένταξης. Προς τούτο οργανώνει ειδικές επιστη-
μονικές συναντήσεις και σεμινάρια μεταξύ Ελλήνων και ξένων ειδικών, ενώ στους στόχους του είναι 
τόσο η ανάληψη εκδόσεων ειδικών σημαντικών μελετών όσο και η κυκλοφορία φιλοσοφικής επιθεώ-
ρησης γύρω από το φαντασιακό (υπό τον τίτλο Φιλοσοφικά και πολιτικά ανθρωπολογικά). 
  
Εργαστήριο φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών  (Παλαιό Κτήριο, αίθ. 208δ΄, τηλ. 2310.99.7344) 

•   Διευθυντής:  

Ιδρύθηκε το 2003 και ασχολείται με την επιστημολογική διερεύνηση παραδειγμάτων, εννοιών, κατηγο-
ριών ανάλυσης, μεθόδων που εφαρμόζουν οι κοινωνικές επιστήμες. Στην ερευνητική δραστηριότητα 
του Εργαστηρίου συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Το Εργαστήριο 
προσκαλεί Έλληνες και ξένους ειδικούς για διαλέξεις και σεμινάρια. 
 
Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής  (Παλαιό Κτήριο, αίθ. 111, τηλ. 2310.99.7328) 

•   Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μπίκος 

Το Εργαστήριο επεδίωξε να ιδρύσει ο Αλέξανδρος Δελμούζος, πρώτος καθηγητής της Παιδαγωγικής 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Η άρνηση, τότε, του Υπουργείου να δημιουργηθεί το Εργαστήριο 
ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν τον Δελμούζο στην παραίτηση. Το Εργαστήριο στεγάζει 
σήμερα την ερευνητική και άλλη δραστηριότητα του Τομέα Παιδαγωγικής. 
  
Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας (Νέα Πτέρυγα της Φιλοσοφικής Σχολής, τηλ. 2310.99.7302) 

•   Διευθυντής: Δημήτριος Χατζηδήμου 

Ιδρύθηκε το 1999. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, διαθέτει εποπτικό 
και διδακτικό υλικό και ασκεί κυρίως τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τομέα Παιδαγωγικής καθώς και 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές άλλων Τμημάτων σε παιδαγωγικές, κοινωνικές και διδακτικές δεξιό-
τητες. Στις ερευνητικές και διδακτικές του δραστηριότητες συμμετέχουν μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ 
τριες και απεσπασμένοι/ες εκπαιδευτικοί από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
  
 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 
Kέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕΣΒΙΔΕ) 

Το ΚΕΣΒΙΔΕ λειτουργεί από το 1999 στον Τομέα Παιδαγωγικής με υπεύθυνους έως το 2004 τον καθη-
γητή Παναγιώτη Ξωχέλλη και από το 2013 τον αναπληρωτή καθηγητή Κυριάκο Μπονίδη, με αναπληρώ-
τρια την επίκουρη καθηγήτρια Αναστασία Κεσίδου. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του συμπεριλαμ-
βάνονται: 1) η έρευνα και η αξιολόγηση των ελληνικών σχολικών βιβλίων, των προγραμμάτων σπου-
δών και του εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, με έμφαση στην πολιτική τους διάσταση, 2) 
η έρευνα σε θέματα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 3) η σύνθεση ερευνητικών μεθοδολογικών 
εργαλείων και η οργάνωση σχετικών σεμιναρίων και ημερίδων, 4) η σύνδεσή του και η συνεργασία με 

ομοειδή ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, ερευνητές και ερευνήτριες διεθνώς κυρίως από βαλκανικά 

κράτη και η διεξαγωγή συγκριτικής έρευνας και 5) η σύνδεσή του με Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. 
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Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (ΙΑΝΕ) 

Το 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 υλικού 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 εκπαί-
δευσης, εν γένει. Στο ΙΑΝΕ έχουν ήδη συγκεντρωθεί σημαντικές πρώτες πηγές και πλούσιο αρχειακό 
υλικό για την εκπαιδευτική κίνηση στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής κατά την τελευταία περίοδο 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Για την αξιοποίηση του υλικού αυτού έχουν ήδη ολοκληρωθεί ερευ-
νητικά προγράμματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες έρευνες που αναφέρονται στην εκπαιδευτική και 
πολιτιστική δραστηριότητα των ελληνικών πληθυσμών και κοινοτήτων κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. 
Υπεύθυνος του ΙΑΝΕ είναι ο καθηγητής Δημήτρης Μαυροσκούφης, με αναπληρωτή τον λέκτορα Βασί-
λη Φούκα. 
 
Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Σχολείων σε θέματα Διοίκησης και Επιμόρφωσης (ΚΕΡΥΣΔΕ) 

Το 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 εκπαιδευτικών, β) την παροχή συμβουλευτι-
κής υποστήριξης σε σχολεία που επιθυμούν να βελτιώσουν τις διοικητικές τους πρακτικές και να 
ενισχύσουν την επαγγελματική μάθηση του εκπαιδευτικού τους προσωπικού και γ) τη συγκρότηση 
«τράπεζας» δεδομένων (εφαρμογές από άλλες χώρες, βιβλιογραφική τεκμηρίωση, στατιστικά στοι-
χεία), καθώς και αρχείου σχετικού εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού. 
 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής αξιοποιεί τις πλατφόρμες OPENeCLASS και Blackboard, προ-
κειμένου να υποστηρίξει την ηλεκτρονική διδασκαλία. Το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μαθημάτων 
αναπτύσσεται από τους διδάσκοντες του Tμήματος. Παράλληλα, μέσα από τις πλατφόρμες παρουσιά-
ζεται και υλικό θεματικών περιοχών γενικού ενδιαφέροντος (διαλέξεις, συνέδρια, κ.τ.λ.), που δεν 
εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα Σπουδών. 
 

  
 
Πρόσβαση στην υπηρεσία:  
http://eclass.auth.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=25 
 

Η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευ-
σης Open eClass ΑΠΘ αποτελεί ένα ολο-
κληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρο-
νικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσο-
φία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και 
υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και 
δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γί-
νεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρη-
τή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξει-
δικευμένων τεχνικών γνώσεων. 

 
Η πλατφόρμα Blackboard είναι ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό περι-
βάλλον που διαθέτει η Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου σε όλη την ακα-
δημαϊκή κοινότητα του Α.Π.Θ. για τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές 
ανάγκες του ιδρύματος. Τα e-μαθήματα υποστηρίζονται από την 
υπηρεσία ηλεκτρονικών μαθημάτων, η οποία προσφέρει βοήθεια 
(helpdesk) στους διδάσκοντες και φοιτητές σε θεωρητικής ή πρακτι-
κής φύσης ερωτήματα που αφορούν τη χρήση του Blackboard και 
είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης. 

 
Πρόσβαση στην υπηρεσία:  https://blackboard.lib.auth.gr 

http://eclass.auth.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=25
https://blackboard.lib.auth.gr/
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ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
(Πρόγραμμα LLP/Erasmus) 

  
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς 
φοιτητές/τριες και σε υποψήφιους διδάκτορες να πραγματοποιήσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των 
σπουδών τους στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς στις συνεργαζόμενες χώρες Ισλανδία, 
Νορβηγία και Τουρκία. Επίσης, μέλη του Διδακτικού Προσωπικού έχουν την ευκαιρία με το ίδιο πρό-
γραμμα να μετακινηθούν με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση, ενώ και το διοικητικό προσωπικό 
μπορεί να μετακινηθεί για επιμόρφωση. 
  
Η αναγνώριση και μεταφορά των πιστωτικών μονάδων γίνεται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (European Credit Transfer System/ECTS), το οποίο έχει συμπεριλη-
φθεί, τα τελευταία χρόνια, στις επιμέρους δράσεις του προγράμματος Erasmus με σκοπό την ενίσχυση 
της κινητικότητας των φοιτητών και της συνεργασίας μεταξύ των ανωτάτων ιδρυμάτων των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανταλλαγές φοιτητών που προτείνονται για κινητικότητα βασίζονται σε 
διμερείς συμφωνίες μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων οι οποίες αφορούν το γνωστικό αντικείμενο, 
το επίπεδο σπουδών και τον μέγιστο αριθμό των φοιτητών που μπορούν να μετακινηθούν. Το Τμήμα 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής έχει συνάψει πάνω από 20 συμφωνίες διακίνησης με πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να διακινηθούν περί τους 50 φοιτητές ετησίως. Προτε-
ραιότητα διακίνησης με αυτές τις συμφωνίες έχουν οι φοιτητές του Τμήματος· ειδικότερα, στα προ-
γράμματα διακίνησης που αφορούν τη Φιλοσοφία δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές που ακολουθούν 
την Κατεύθυνση της Φιλοσοφίας, ενώ αντίστοιχα στις επιστημονικές συμφωνίες που αφορούν την Παι-
δαγωγική, προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές που ακολουθούν την Κατεύθυνση της Παιδαγωγικής. 
 
Τα κριτήρια επιλογής, βάσει απόφασης του Τμήματος, είναι τα εξής: 
1. Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής. 
2. Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). 
3. Έτος σπουδών (σε σχέση με το έτος εισαγωγής, προτιμούνται οι φοιτητές των τελευταίων ετών, αλλά 
όχι οι λιμνάζοντες) με την προϋπόθεση ο φοιτητής να έχει επιτύχει σε 12 μαθήματα σε κάθε προη-
γούμενο έτος. 
4. Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι 
τη στιγμή υποβολής της αίτησης). 
5. Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί με επιτυχία ο 
φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης. 
6. Βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής. 
 
Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του 
πανεπιστημίου προέλευσης, κυμαίνεται από τρεις έως και δώδεκα μήνες και αναγνωρίζεται πλήρως: 
το Ίδρυμα Προέλευσης δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξω-
τερικό (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης) σε αντικατάσταση 
αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Προέλευσης, ακόμη και εάν το περιεχόμενο δεν ταυτίζεται 
απολύτως. Οι φοιτητές πρέπει να ενημερώνονται για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τα οποία θα 
παρακολουθήσουν  στο εξωτερικό  και να ετοιμάζουν τη  Συμφωνία Σπουδών  (Learning  Agreement), η 
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οποία υπογράφεται από κοινού από το Ίδρυμα Προέλευσης και το Ίδρυμα Υποδοχής. Μετά το τέλος της 
περιόδου το Ίδρυμα Υποδοχής οφείλει να χορηγήσει στον εισερχόμενο φοιτητή και στο Ίδρυμα Προέ-
λευσης αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση του προσυμ-
φωνημένου προγράμματος σπουδών και όπου θα αναγράφονται η τοπική βαθμολογία του φοιτητή, οι 
πιστωτικές μονάδες ECTS και η κατάταξη της βαθμολογίας του σε σχέση με εκείνες των υπόλοιπων 
συμφοιτητών του. 
 
Στο Ίδρυμα Υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρό-
σβασης στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κτλ. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να υπάρ-
ξουν μικρές επιβαρύνσεις για δαπάνες, όπως ασφάλιση, συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους, χρήση 
διαφόρων ειδών εξοπλισμού, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, προϊόντα εργαστηρίου κτλ., εξίσου με 
τους λοιπούς φοιτητές. Τυχόν καταβαλλόμενες εθνικές υποτροφίες και δάνεια εξακολουθούν να κατα-
βάλλονται πλήρως στους εξερχόμενους φοιτητές. 
  
Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένος φοιτητής στο 
τρίτο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο. Φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα LLP/ 
Erasmus για Σπουδές ως προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες, δεν έχουν το 
δικαίωμα να συμμετάσχουν και πάλι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus για Πρακτική Άσκηση (Erasmus Placement): 
http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=el&rm=2&mn=20 
 

 
 
Περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες και όλα τα σχετικά έντυπα για το Erasmus, καθώς και για άλλα 
προγράμματα και συμφωνίες διακίνησης, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: http://www.eurep.auth.gr/index.php  
 
Information for incoming students – Πληροφορίες για εισερχόμενους φοιτητές: 
http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=en&rm=8&mn=56 
http://www.edlit.auth.gr/en/erasmus 
 
Συντονιστές Erasmus (ECTS Coordinators) του Τμήματος: 
– για τους φοιτητές κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: Ε. Καλοκαιρινού 
– για τους φοιτητές κατεύθυνσης Παιδαγωγικής: Γ. Ζαρίφης και Β. Φούκας 

 

 
 

 
 

 

http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=el&rm=2&mn=20
http://www.eurep.auth.gr/index.php
http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=en&rm=8&mn=56
http://www.edlit.auth.gr/en/erasmus
mailto:ekalo@edlit.auth.gr
mailto:gzarifis@edlit.auth.gr
mailto:vfoukas@edlit.auth.gr
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Θέσεις διακίνησης του Τμήματος 

Πανεπιστήμιο – υπεύθυνος καθηγητής – επίπεδο σπουδών Φοιτητές 
Σύνολο 
μηνών 

Austria 2 8 
Klagenfurt - Alpen-Adria-Universität Klagenfurt - A  KLAGENF01 | 226 |  P. 

Thanassas | F 
2 8 

Belgium 1 6 
Bruxelles - Université Libre de Bruxelles - B  BRUXEL04 | 226 |  S. Delivoyatzis | ST 1 6 

Cyprus 1 5 
Nicosia - Panepistimio Kyprou - CY NICOSIA01 | 220 |  S. Delivoyatzis | FST 1 5 

Estonia 2 6 
Tallinn - Tallinna Ülikool - EE TALLINN05 | 1 |  G. Zarifis | S 2 6 

Finland 1 9 
Tampere - Tampereen Yliopisto - SF TAMPERE01 | 1 |  G. Zarifis | FS 1 9 

France 5 30 
Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3 - F  LYON03 | 220 |  S. Delivoyatzis | F 5 30 

Germany 22 144 
Berlin - Technische Universität Berlin - D  BERLIN02 | 144 |  K. Bonidis | S 2 12 
Berlin - Humboldt-Universität zu Berlin - D  BERLIN13 | 142 |  G. Zarifis | FST 2 12 
Freiburg - Pädagogische Hochschule Freiburg - D  FREIBUR02 | 1 |  K. Bikos | F 2 12 
Leipzig - Universität Leipzig - D  LEIPZIG01 | 226 |  N.N. | FST 2 6 
München - Ludwig-Maximilians-Universität München - D  MUNCHEN01 | 226 | dis 

Penolidis | FST 
2 10 

Münster - Westfälische Wilhelms-Universität Münster - D  MUNSTER01 | 226 |  P. 
Thanassas | FST 

2 20 

Regensburg - Universität Regensburg - D  REGENSB01 | 1 |  A. Kesidou | FS 1 6 
Tübingen - Eberhard Karls Universität Tübingen - D  TUBINGE01 | 1 |  K. Bikos | FS 2 12 
Hildesheim - Universität Hildesheim - D  HILDESH01 | 226 | dis Penolidis | FST 3 18 
Duisburg and Essen - Universität Duisburg-Essen - D  ESSEN04 | 1 |  G. Zarifis | FST 2 24 
Kassel - Universität Kassel - D  KASSEL01 | 224 |  P. Thanassas | ST 2 12 

Italy 1 6 
Padova - Università degli Studi di Padova - I  PADOVA01 | 226 |  G. Zografidis | FS 1 6 

Netherlands 3 12 
Leeuwarden - Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - NL LEEUWAR01 | 1 |  Z. 

Papanaoum | F 
3 12 

Poland 1 5 
Wrocław - Dolnośląska Szkola Wyższa - PL WROCLAW14 | 1 |  G. Zarifis | ST 1 5 
Poznan - Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza - PL POZNAN01 | 1 |  G. Zografidis | ST 1 6 

Portugal 2 12 
Coimbra - Universidade de Coimbra - P  COIMBRA01 | 142 |  G. Zarifis | FST 2 12 

Romania 8 34 
Bucureşti - Universitatea din Bucuresti - RO BUCURES09 | 220 |  S. Delivoyatzis | F 5 25 
Pitesti - Universitatea din Pitesti - RO PITESTI01 | 1 |  G. Zarifis | F 3 9 

Spain 4 26 
Madrid - Universidad Complutense de Madrid - E  MADRID03 | 226 | F. Peonidis | FST 2 8 
Sevilla - Universidad de Sevilla - E  SEVILLA01 | 1 |  G. Zarifis | F 2 18 

Switzerland 2 10 
Zürich - Universität Zürich - CH ZURICH01 | 142 |  G. Zarifis | FST 2 10 

 
*  F= προπτυχιακό, S= μεταπτυχιακό, Τ= διδακτορικό 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ. 

 
 
Όλοι οι φοιτητές/τριες του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη συνδρομή ειδικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή ακόμη 
και να γίνουν 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 κατα-
στήσουν το Πανεπιστήμιο χώρο προσβάσιμο σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας με ιδιαί-
τερη έμφαση στην πρόσβαση των ΑμεΑ, όπου η δυσκολία προσβασιμότητας στον χώρο καθιστά δύ-
σκολη και την προσβασιμότητα στη γνώση. 
 

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

Το Παρατηρητήριο της Ακαδημαϊκής Πορείας των Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές 
Ομάδες έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους: 
  - οι φοιτητές/τριες 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 παρου-
σιάζουν κάποιο ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών τους πρόβλημα. 
 

Επιτροπή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης 

Η Επιτροπή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης έχει ως στόχο την καλύτερη οργάνωση και 
λειτουργία των δομών που προσφέρουν ψυχολογική βοήθεια και συμβουλευτική στήριξη στους φοιτη-
τές/τριες του ΑΠΘ μέσω του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) που 
λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο. 

Οι υπηρεσίες του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ παρέχονται όχι μόνο στους φοιτητές του ΑΠΘ, αλλά και στο προσωπικό του 
Πανεπιστήμιου. Συνεργάζεται στενά με άλλες Επιτροπές συναφούς αντικειμένου και διοργανώνει Ημε-
ρίδες για διάλογο με τους φοιτητές, όπως και με το διοικητικό και λοιπό προσωπικό της πανεπιστημι-
ακής κοινότητας. Στους άμεσους στόχους του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. είναι η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας Ανοι-
χτής 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 πανεπιστημιακής κοινό-
τητας της ιδέας του εθελοντισμού και την καλλιέργειά της ως σύγχρονου αιτήματος. Με βάση τον σκο-
πό αυτό η Επιτροπή Εθελοντισμού, έχοντας και ως κίνητρό της τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων 
όσοι βρίσκονται στο ΑΠΘ –φοιτητές και φοιτήτριες, καθηγητές και εργαζόμενοι– με μικρές αλλά ουσια-
στικές ενέργειες σε τομείς όπως είναι τα φοιτητικά θέματα, το περιβάλλον και η κοινωνική προσφορά, 

http://spc.web.auth.gr/
http://acobservatory.web.auth.gr/
http://acobservatory.web.auth.gr/
http://acobservatory.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=1&lang=el
mailto:vpapadot@ad.auth.gr
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ενθαρρύνει όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας 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 Τμήμα ή Σχολή καταρχάς από έναν καθηγητή και 
έναν φοιτητή, προκειμένου μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων, να δημιουργηθεί σώμα εθελοντών στο 
κάθε Τμήμα/Σχολή του ΑΠΘ. 
Email: vrect-ac-secretary@auth.gr 
 

Σπουδές των φοιτητών με ειδικές ανάγκες 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες στην εκπαι-
δευτική διαδικασία είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν κατά το δυνατόν οι συνθήκες που θα επιτρέ-
πουν στους φοιτητές να παρακολουθούν τα μαθήματα και να αξιολογούνται με τρόπο που δεν έρχεται 
σε σύγκρουση με την αναπηρία τους. Σύμφωνα με Απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση αριθμ. 2760/ 
25.2.2004), για την εξέταση και την αξιολόγηση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες είναι σκόπιμο να τη-
ρούνται τα εξής: 

- Γνωριμία των καθηγητών με τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες και συζήτηση μαζί τους για τις δυσκο-
λίες που συναντούν κατά τη φοίτηση. 
- Έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες για την ύλη και τις απαιτήσεις του μαθήματος. 
- Παροχή βοήθειας κατά την προετοιμασία του φοιτητή μέσω φροντιστηριακών μαθημάτων. 
- Επιλογή του κατάλληλου τρόπου εξέτασης ανάλογα με την αναπηρία του φοιτητή (για παράδειγμα, 
προφορική εξέταση για τους τυφλούς, κινητικά ανάπηρους, δυσλεξικούς, γραπτή για τους κωφούς). 
- Παρουσία διερμηνέα νοηματικής γλώσσας για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η γραπτή εξέταση 
των κωφών φοιτητών. 
- Παροχή χρόνου προετοιμασίας (10΄–15΄) πριν από την εξέταση, ώστε να μπορέσει ο φοιτητής να 
εξοικειωθεί με τα θέματα και να αντισταθμιστεί η χαμηλή ταχύτητα γραφής. 
- Μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου κατά την προφορική ή γραπτή εξέταση, εφόσον αυτή απαιτείται. 
- 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, συμμετοχή σε 
ερευνητικές εργασίες. 
 
Στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των 
φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες στα μαθήματα, παρέχονται, με βάση σχετική απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος, οι ακόλουθες διευκολύνσεις: 

•   Ενημέρωση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες: 
Ο σύμβουλος σπουδών ενημερώνει τους φοιτητές 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 με ειδικές ανάγκες ενημερώνονται από τη 
Γραμματεία ή τον σύμβουλο σπουδών για τυχόν αλλαγές 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 με ειδικές ανάγκες είναι η Μάρω Δόικου, Επί-
κουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής.  
     Υπεύθυνη στη Γραμματεία του Τμήματος για την εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών με ειδικές 
ανάγκες είναι η κ. Βασιλική Σαχινίδου (2310.99.1308). 

 

mailto:vrect-ac-secretary@auth.gr
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Πρόγραμμα 

προπτυχιακών σπουδών 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διάρκεια Σπουδών 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα και η μέγιστη δώδεκα εξάμηνα. Μετά το πέρας της 
περιόδου αυτής οι φοιτητές/τριες μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους 
όρους συνέχισης της φοίτησης που θα καθοριστούν από τον προβλεπόμενο Οργανισμό του ΑΠΘ. 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου ο φοιτητής εγγράφεται στο Τμήμα και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο φοιτητής δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από το 
Τμήμα (Ν.4009/2011, άρθρο 33 §2). 

Για τους φοιτητές παλαιότερων ετών, ο νόμος Ν.4009/2011 (άρθρο 80, §9) προβλέπει τα ακόλουθα, 
εκτός αν οριστεί διαφορετικά στον Οργανισμό του ΑΠΘ: 

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

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

(γ) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011‐2012 φοίτηση 
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 από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής ακολουθούν το Νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 ECTS που αντιστοι-
χούν σε 45 μαθήματα. Σύμφωνα με το ΠΠΣ, όλοι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
δώδεκα (12) κοινά μαθήματα (6 από τα μαθήματα κορμού Φιλοσοφίας και 6 από τα μαθήματα κορμού 
Παιδαγωγικής). Για το ΝΠΣ βλ. παρακάτω σελ. 24. 

Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2003‐04 έως και το ακαδ. έτος 2010-11 
ακολουθούν το Παλαίο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 
244 ECTS στην Κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή 242 ECTS στην Κατεύθυνση Παιδαγωγικής, που αντιστοι-
χούν σε 55 μαθήματα. Σύμφωνα με το ΠΠΣ, όλοι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
δέκα κοινά μαθήματα (5 από τα μαθήματα κορμού Φιλοσοφίας και 5 από τα μαθήματα κορμού 
Παιδαγωγικής).Για το ΠΠΣ βλ. παρακάτω σελ. 28.  

Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2003‐04 ακολουθούν Πρόγραμμα 
Σπουδών, σύμφωνα με το οποίο για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 225 πιστωτικών 
μονάδων (ECTS). Όσοι φοιτητές/τριες επέλεξαν κάποιο μάθημα κορμού βάσει εκείνου του Προγράμ-
ματος Σπουδών, χωρίς να το έχουν κατοχυρώσει, μπορούν να πάρουν αντί αυτού ως αντικατάσταση 
κάποιο μάθημα κατεύθυνσης από το νέο πρόγραμμα σπουδών.  
 
 
Δήλωση μαθημάτων  

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, οι 
φοιτητές/τριες εγγράφονται και υποβάλλουν στην ηλεκτρονική Γραμματεία του Τμήματος: 
http://web.itc.auth.gr (ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών) δήλωση των μαθημάτων που προτίθενται να 
παρακολουθήσουν στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Μετά την κατα-
ληκτική ημερομηνία δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων. Για τους φοιτητές που 
δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ τους/τις δίνεται η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στη νησίδα υπολογιστών 
του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (με ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος). 

Το σύνολο των εξαμηνιαίων μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές είναι οκτώ (8), ανεξαρ-
τήτως του συνολικού αριθμού των πιστωτικών μονάδων ECTS. Οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου και άνω 

http://web.itc.auth.gr/
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μπορούν να δηλώσουν έως και δέκα (10) μαθήματα. Στο ίδιο εξάμηνο μπορούν να δηλωθούν έως και 
δύο (2) Διδακτικές Μεθοδολογίες.  

Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται, αφού τα δηλώσουν, να εξετάζονται σε δύο (2) επιπλέον κατ’ επιλογή 
μαθήματα, ο βαθμός των οποίων θα αντικαταστήσει χαμηλότερους βαθμούς άλλων κατ’ επιλογή μαθη-
μάτων. 

Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται με βάση τον κωδικό τους αριθμό. Φοιτητές/τριες που έχουν 
παρακολουθήσει επιτυχώς μάθημα με κωδικό είτε του παλιού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) είτε του 
νέου Προγράμματος (ΝΠΣ) δεν επιτρέπεται να το δηλώσουν για δεύτερη φορά (α) αν έχει ίδιο 
τίτλο/περιεχόμενο αλλά διαφορετικό κωδικό και (β) αν έχει ίδιο κωδικό αλλά διαφορετικό τίτλο/ 
περιεχόμενο. 

Η επιλογή συγγράμματος γίνεται μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης 
συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», http://eudoxus.gr. Όσοι φοιτητές δεν επιλέξουν συγγράμματα μέσα στην 
προθεσμία των δηλώσεων, δεν θα τα δικαιούνται. 

Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν την Κατεύθυνση σπουδών που επιθυμούν (Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής), 
με δήλωση που καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή του 3ου ή του 5ου εξαμήνου. 
 

Αξιολόγηση μαθημάτων 

Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα και 
την υποχρέωση να αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντές τους, με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας των σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ http://qa.auth.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
 

Εξετάσεις  

Για κάθε μάθημα, είτε διδάσκεται σε ένα εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους (χειμερινό ή εαρινό) 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 συγκεκριμένου εξαμήνου, χειμερινού ή 
εαρινού. Η δεύτερη ορίζεται τον Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, οι 
φοιτητές υποχρεούνται να το επαναλάβουν σε επόμενο εξάμηνο, αφού προηγουμένως το δηλώσουν. 
 

Πτυχιακή εργασία  

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να εκπονήσουν προαιρετικά στο Η΄ εξάμηνο σπουδών πτυχιακή εργασία, 
για την οποία –εφόσον θεωρηθεί επαρκής– πιστώνονται με τις ακόλουθες μονάδες: α) αν ακολουθούν 
την Κατεύθυνση Φιλοσοφίας, 10 ECTS που αντιστοιχούν σε δύο (2) μαθήματα κατεύθυνσης· β) αν ακο-
λουθούν την Κατεύθυνση Παιδαγωγικής, 8 ECTS που αντιστοιχούν στα δύο (2) μαθήματα ελεύθερης 
επιλογής. 

http://eudoxus.gr/
http://qa.auth.gr/
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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (2011–) 
 
Το νέο πρόγραμμα σπουδών (ΝΠΣ) ισχύει από τον Σεπτέμβριο 2013 για όσους/ες φοιτητές/τριες έχουν 
εισαχθεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής*: για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η 
συμπλήρωση 240 ECTS, που αντιστοιχούν σε 45 μαθήματα.   

Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί κατά τα έτη 2011 και 2012, βλ. τις διευκρινήσεις στη σελ. 26. 
  

  
 

Κατηγορία μαθημάτων 
Σύνολο 
μαθημ. 

ECTS/ 
μάθημα 

Σύνολο 
ECTS 

ΚΟΙΝΑ 
(31) 

1 Φιλοσοφία-κορμός (6) 
   1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Φ 101) 
   2. Γνωσιολογία (Φ 103) 
   3. Πολιτική Φιλοσοφία (Φ 106) 
   4. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Φ 111) 
   5. Νεότερη Φιλοσοφία (Φ 112) 
   6. Σύγχρονη Φιλοσοφία (Φ 114) 

6 5 30 

2 Παιδαγωγική-κορμός (6) 
   1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (ΕΙΣΠ 100) [6ECTS] 
   2. Σχολική Παιδαγωγική Ι (ΣΧΠΙ 400) 
   3. Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ (ΣΧΠΙΙ 400) 
   4. Ιστορική Παιδαγωγική (ΙΠ 700) 
   5. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (ΚΕ 800) 
   6. Εκπαιδευτική ψυχολογία (ΕΨ 900) 

6 5/6 31 

3 Φιλοσοφικά κείμενα (3) 
   Κείμενα αρχαίας φιλοσοφίας [ΦΚ] 

3 6 18 

4 Διδακτικές μεθοδολογίες (3) 
  Νεοελληνικής Γλώσσας  (701) 
  Ιστορίας  (702) 
  Αρχαίων Ελληνικών  (703) 

3 6 18 

5 Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (9) 
   Αρχαία ελληνική φιλολογία [ΑΕΦ/ΛΦΙ] (3) 
   Νεοελληνική γραμματεία και γλώσσα [ΝΕΦ/ΜΕΦ] (3) 
   Ιστορία (3) 

  
3 
3 
3 

  
5 
5 
4 

  
15 
15 
12 

6 Πληροφορική (1) 1 5 5 

7 Ξένη γλώσσα (1) 1 4 4 

8 Ελεύθερες επιλογές (2) 2 4 8 

     

ΚΑΤΕΥ- 
ΘΥΝΣΗ 

(14) 

 
Φιλοσοφία (14) 

     Μαθήματα κατεύθυνσης – Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά  
14 6 84 

 
Παιδαγωγική (14) 

     Μαθήματα κατεύθυνσης – Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
14 6 84 

     

   Σύνολο μαθημάτων / ECTS 45   240 

 

                                                           
*
 Εννοούνται οι φοιτητές/τριες που εγγράφηκαν κατά το ακαδ.έτος 2011-12 στο πρώτο έτος σπουδών. 
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Κ ο ι ν ά  μ α θ ή μ α τ α  

1.  Μαθήματα Φιλοσοφίας – Κορμού  (6 μαθήματα x 5 ECTS = 30 ECTS) 
     Σκοπός των έξι μαθημάτων κορμού είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην προβληματική των 
διαφόρων κλάδων της φιλοσοφίας και η επισκόπηση των κυριότερων περιόδων της ιστορίας της φιλο-
σοφίας. Συστήνεται στους/στις φοιτητές/τριες να τα παρακολουθούν στην αρχή των σπουδών τους. 
 
2.  Μαθήματα Παιδαγωγικής –Κορμού  (6 μαθήματα, 31 ECTS) 
 Τα έξι μαθήματα Κορμού καλύπτουν βασικές θεματικές της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Συστήνεται 
στους/στις φοιτητές/τιες η παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων στην αρχή των σπουδών τους.  
 
3.  Φιλοσοφικά κείμενα (3 μαθήματα x 6 ECTS = 18 ECTS – κωδικοί ΦΚ200-399) 
 Επιλέγονται τρία (3) από τα προσφερόμενα μαθήματα (ΦΚ), τα οποία σκοπό έχουν την εξοικείωση 
των φοιτητών/τριών με τα κείμενα της αρχαίας φιλοσοφικής γραμματείας από το πρωτότυπο.  
 
4.  Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας (3 μαθήματα x 6 ECTS = 18 ECTS) 
 Τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας δηλώνονται στα τελευταία εξάμηνα και 
συνίσταται να προηγείται η παρακολούθηση των μαθημάτων φιλολογικής κατάρτισης. 
 
5.  Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (9 μαθήματα, 42 ECTS) 
 Τα μαθήματα επιλέγονται από τα προσφερόμενα ως εξής: 

α. Τρία (3) μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας [x 5 ECTS = 15 ECTS]. 
      Τα μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας και έχουν κωδικό ΑΕΦ ή ΛΦ. 

β. Τρία (3) μαθήματα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας [x 5 ECTS = 15 ECTS]. 
 Μπορεί να δηλωθεί οποιοδήποτε μάθημα με κωδικό ΝΕΦ ή ΜΕΦ. 

γ. Τρία (3) μαθήματα Αρχαίας, Βυζαντινής, Νεότερης ή Σύγχρονης Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή Ιστορίας 
της Τέχνης [x 4 ECTS = 12 ECTS], με κωδικούς ΙΝΕ, ΙΝΧ, ΙΣΕ, ΙΒΥ, ΙΑΕ, ΑΚΛ, ΑΠΡ, ΑΙΤ, ΑΒΥ. Τα 

μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε 
μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 

 
6.  Πληροφορική (1 μάθημα x 5 ECTS = 5 ECTS) 
 Το μάθημα Πληροφορικής προσφέρεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. 
 
7.  Ξένη Γλώσσα (1 μάθημα x 4 ECTS = 4 ECTS) 
 Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ένα (1) μάθημα από τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Α.Π.Θ. 
 
8.  Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2 μαθήματα x 4 ECTS = 8 ECTS) 
     Τα μαθήματα αυτά μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβα-
νομένου και του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος 

αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 

 
Μ α θ ή μ α τ α  Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς  

Κατεύθυνση Φιλοσοφίας  (14 μαθήματα x 6 ECTS = 84 ECTS) 
     Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επιτύχουν σε 14 μαθήματα Κατεύθυνσης από τα προσφερόμενα, τα 
οποία ανανεώνονται κάθε έτος. Στα μαθήματα αυτά υπάρχει η δυνατότητα αναλυτικότερης ενασχόλη-
σης με συγκεκριμένες μορφές, περιόδους και προβλήματα της φιλοσοφικής σκέψης.  
     Στα μαθήματα Κατεύθυνσης περιλαμβάνονται επίσης: (α) Σεμινάρια: σ’ αυτά παρέχεται η δυνατότητα 
εμβάθυνσης σε φιλοσοφικά ζητήματα ή κείμενα και ερευνητικής προσέγγισής τους. Ο ανώτατος αριθ-
μός φοιτητών/τριών ανά σεμινάριο είναι τριάντα (30), η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και αντί 
τελικής εξέτασης εκπονείται γραπτή εργασία. (β) Φιλοσοφικά κείμενα: Όσοι φοιτητές/τριες της Κατεύ-
θυνσης έχουν συμπληρώσει τα τρία (3) απαιτούμενα ΦΚ, μπορούν να δηλώσουν και άλλα ΦΚ, τα οποία 
θα πιστώνονται ως μαθήματα Κατεύθυνσης. 
 
Κατεύθυνση Παιδαγωγικής (14 μαθήματα x 6 ECTS = 84 ECTS) 
     Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επιτύχουν σε 14 μαθήματα Κατεύθυνσης από τα προσφερόμενα. 
Υποχρεωτικό είναι το μάθημα «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα» (Π1000 ). 
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Διευκρινίσεις για τους φοιτητές που εισήχθησαν τα ακαδ. έτη 2011-12 & 2012-13 
 
1. Φιλοσοφικά μαθήματα κορμού για τους φοιτητές Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: Οι φοιτητές/τριες που 
έχουν επιλέξει Κατεύθυνση Φιλοσοφίας και έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από τα υπό κατάργηση 
μαθήματα Κορμού του Τομέα Φιλοσοφίας (Φ102, Φ104, Φ107, Φ109, Φ113), θα κατοχυρώσουν τους 
βαθμούς αυτούς ως βαθμούς μαθημάτων Κατεύθυνσης. 
 
2α. Παιδαγωγικά μαθήματα κορμού για τους φοιτητές Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: Οι φοιτητές/τριες 
που έχουν επιλέξει Κατεύθυνση Φιλοσοφίας και έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από τα υπό κατάργη-
ση μαθήματα Κορμού του Τομέα Παιδαγωγικής (ΙΕΑΙ 500, ΕΙΣΜ 600), θα κατοχυρώσουν τους βαθμούς 
αυτούς ως βαθμούς μαθημάτων που ανήκουν στα έξι (6) μαθήματα κορμού Παιδαγωγικής: το ΙΕΑΙ 500 
αντιστοιχεί στο μάθημα «Ιστορική Παιδαγωγική». Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων κορμού Παιδαγω-
γικής που οφείλουν να περάσουν είναι έξι (6) και μπορεί να συμπληρωθεί με κάποιο/α από τα υπόλοιπα 
μαθήματα αυτής της κατηγορίας. 
  
2β. Παιδαγωγικά μαθήματα κορμού για τους φοιτητές Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής: Οι φοιτητές/τριες 
που έχουν επιλέξει Κατεύθυνση Παιδαγωγικής και έχουν προακτέο βαθμό στα υπό κατάργηση μαθήμα-
τα Κορμού του Τομέα Παιδαγωγικής (ΙΕΑΙ 500, ΙΕΑΙΙ 500, ΨΑΙ 200, ΨΑΙΙ 200, ΚΘΑΙ 300, ΚΘΑΙΙ 300, ΕΙΣΜ 
600), θα κατοχυρώσουν τα μαθήματα αυτά ως εξής: 

 Προακτέος βαθμός σε ΙΕΑΙ 500 ή ΙΕΑΙΙ 500 → ΙΠ 700 Ιστορική Παιδαγωγική 

 Προακτέος βαθμός σε ΚΘΑΙ 300 ή ΚΘΑΙΙ 300 → ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 

 Προακτέος βαθμός σε ΨΑΙ 200 ή ΨΑΙΙ 200 → ΕΨ 900 Εκπαιδευτική ψυχολογία 

 Προακτέος βαθμός σε ΕΙΣΜ 600 → Οποιοδήποτε μάθημα Κορμού (από τα έξι) 
Σημείωση-παράδειγμα: εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια Παιδαγωγικής Κατεύθυνσης έχει περάσει και τα 
δύο μαθήματα (π.χ. ΚΘΑΙ 300 και ΚΘΑΙΙ 300), θα προσμετρηθούν και τα δύο (2) ως Κορμού και θα απο-
μένουν, πλέον, τέσσερα (4) μαθήματα τα οποία θα πρέπει να επιλέξει από τα υπόλοιπα μαθήματα αυτής 
της κατηγορίας. 

Όσοι/όσες φοιτητές/τριες έχουν κατοχυρώσει τα έξι (6) μαθήματα Κορμού Παιδαγωγικής και 
έχουν προακτέους βαθμούς σε επιπλέον παλαιά μαθήματα κορμού, τότε τα τελευταία που πλεονάζουν 
πιστώνονται ως μαθήματα Κατεύθυνσης. 
  
3. Φιλοσοφικά Κείμενα (ΦΚ): Στην κατηγορία αυτή κατοχυρώνονται όλοι οι βαθμοί των μαθημάτων 
που έχουν περαστεί ως ΦΚ. Από το ακαδ. έτος 2013-14 η κατηγορία ΦΚ θα περιλαμβάνει μόνο αρχαία 
ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα.  
  
5α. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ): Τα μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας (και 
έχουν κωδικό ΑΕΦ ή/και ΛΦ). Οι φοιτητές/τριες που έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από 
τρία (3) ΑΕΦ/ΛΦ: (α) Αν έχουν προακτέο βαθμό στα μαθήματα ΑΕΦ 106 και ΑΕΦ 112, αυτά μπορούν να 
τους πιστωθούν ως ΦΚ. (β) Αν έχουν προακτέο βαθμό σε άλλα μαθήματα ΑΕΦ/ΛΦ, αυτά θα τους 
πιστωθούν ως ελεύθερες επιλογές. 
  
5β. Νεοελληνική Γραμματεία και Γλώσσα (ΝΕΦ): Οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν οποιοδήπο-
τε μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ή το Τμήμα Φιλολογίας με κωδικό 
ΝΕΦ ή/και ΜΕΦ. Οι φοιτητές/τριες που έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τρία (3) 
ΝΕΦ/ΜΕΦ θα τους πιστωθούν αυτά ως ελεύθερες επιλογές. 
 
  –. Γλωσσολογία (ΓΛΩ 301, 310): Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από τα 
μαθήματα ΓΛΩ 301 & 310, ο βαθμός αυτός πιστώνεται ως βαθμός μαθήματος ελεύθερης επιλογής. 
   
6. Πληροφορική: Ο τελικός βαθμός της πληροφορικής στο πτυχίο θα είναι ένας (1), και στην περίπτωση 
που ο/η φοιτητής/τρια έχουν επιτύχει σε δύο μαθήματα πληροφορικής θα προκύπτει ως μέσος όρος 
των βαθμών των δύο μαθημάτων. 
 
7. Ξένη γλώσσα: Ο τελικός βαθμός της ξένης γλώσσας στο πτυχίο θα είναι ένας (1) και θα προκύπτει ως 
μέσος όρος των βαθμών όσων μαθημάτων ξένης γλώσσας έχει περάσει ο/η φοιτητής/τρια. 
 



ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  –  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Κατηγορία μαθημάτων 1ο εξ. 2ο εξ. 3ο εξ. 4ο εξ. 5ο εξ. 6ο εξ. 7ο εξ. 8ο εξ. 

Σύνολο 

μαθημ. 

ECTS/ 

μάθημα 

ECTS 

ΚΟΙΝΑ 

  (31) 

Φιλοσοφία: κορμός  (6) 2 (10) 1 (5) 2 (10) 1 (5) - - - - 6 5 30 

Φιλοσοφικά κείμενα  (3) - - 1 (6) - 1 (6) - 1 (6) - 3 6 18 

Παιδαγωγική: κορμός  (6)     2 (11) 1 (5) 2 (10) 1 (5) - - - - 6 5 ή 6 31 

Διδακτικές μεθοδολογίες  (3) - - - - - 1 (6) 1 (6) 1 (6) 3 6 18 

            
Αρχαία ελληνική γραμματεία  (3) 1 (5) 1 (5) - 1 (5) - - - - 3 5 15 

Νεοελληνική γραμματεία / γλώσσα  (3) - 1 (5) - 1 (5) - 1 (5) - - 3 5 15 

Ιστορία  (3) - 1 (4) 1 (4) - 1 (4) - - - 3 5 12 

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

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

 Ελεύθερες επιλογές  (2) - - - - 1 (4)  - 1 (4) 2 4 8 

             

ΚΑΤΕΥ 

ΘΥΝΣΗ 

  (14) 

1. Φιλοσοφία  (14)            

     Μαθήματα κατεύθυνσης κατ’ επιλογήν υποχρεωρικά - - - 2 (12) 3 (18) 3 (18) 3 (18) 3 (18) 14 6 84 

2. Παιδαγωγική  (14)            

     Μαθήματα κατεύθυνσης κατ' επιλογήν υποχρεωτικά  - - - 2 (12) 3 (18) 3 (18) 3 (18) 3 (18) 14 6 84 

 Σύνολο μαθημάτων 6 6 6 6 6 5 5 5 45   

 ECTS 31 28 30 32 32 29 30 28   240 
 
                       Σε παρένθεση οι πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
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ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  (2003-2010) 
 
Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 έως και το 
ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ακολουθούν το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ): για τη λήψη πτυχίου 
απαιτείται η συμπλήρωση 244 ECTS στην Κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή 242 ECTS στην Κατεύθυνση Παι-
δαγωγικής, που αντιστοιχούν σε 55 μαθήματα. Σύμφωνα με το ΠΠΣ, όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν δέκα κοινά μαθήματα (5 από τα μαθήματα κορμού Φιλοσοφίας και 5 από τα μαθή-
ματα κορμού Παιδαγωγικής). Τα μαθήματα αυτά είναι τα εξής: 

Φ 101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 100 ΕΙΣΠ        Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 
Φ 103 Γνωσιολογία 400 ΣΧΠ Ι      Σχολική Παιδαγωγική Ι 
Φ 106 Πολιτική Φιλοσοφία 400 ΣΧΠ ΙΙ    Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ 
Φ 111 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 500 ΙΕΑ Ι         Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής 

    Εκπαίδευσης 
Φ 112 Νεότερη Φιλοσοφία 600  Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας 

Οι φοιτητές επιλέγουν την Κατεύθυνση σπουδών που επιθυμούν (Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής) με 
δήλωση που καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή του 5ου εξαμήνου. 
   

ΔΟΜΗ ΠΠΣ & 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 (4ω/ασκ) 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 
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ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 
Συνοπτική δομή του ΠΠΣ με κατεύθυνση τη Φιλοσοφία: 

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 (8) 

X. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής 2 (8) 

ΣΥΝΟΛΟ 55 (244) 

 

Αναλυτικά: 
Ι. Μαθήματα Φιλοσοφίας – Κορμού (11 μαθήματα, 50 ECTS) 

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) 
 
ΙΙΙ. Μαθήματα Φιλοσοφίας – Κατεύθυνσης (9 μαθήματα x 5 ECTS = 45 ECTS) 
     Όσοι φοιτητές/τριες της Κατεύθυνσης έχουν συμπληρώσει τα τρία (3) απαιτούμενα ΦΚ, μπορούν να 
δηλώσουν πρόσθετα ΦΚ, τα οποία θα πιστώνονται ως μαθήματα Κατεύθυνσης. Επίσης, οι φοιτητές/ 
τριες μπορούν να επιλέξουν αντί δύο (2) μαθημάτων Κατεύθυνσης την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, 
από την οποία πιστώνονται 10 ECTS. 
 
ΙV. Φιλοσοφικά σεμινάρια (2 μαθήματα x 5 ECTS = 10 ECTS – κωδικοί Φ600-699) 
 
V. Μαθήματα Παιδαγωγικής (5 μαθήματα, 22 ECTS) 
  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] 
 
V. Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (14 μαθήματα, 61 ECTS) 
     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]. 
     γ. Τρία μαθήματα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αρχαία Ιστορία, Βυζαντινή Ιστορία, 

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Αρχαιολογία ή Ιστορία Τέχνης) [x 4 ECTS = 12 ECTS], με κωδικούς 
ΙΝΕ, ΙΝΧ, ΙΣΕ, ΙΒΥ, ΙΑΕ, ΑΚΛ, ΑΠΡ, ΑΙΤ, ΑΒΥ. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της 

κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 
      δ. Ένα μάθημα Γλωσσολογίας: ΓΛΩ 301. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία [4 ECTS]. 
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VI. 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 μαθήματα x 3 ECTS = 6 ECTS) 
     Μαθήματα Πληροφορικής Ι και ΙΙ. 
 
X. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2 μαθήματα x 4 ECTS = 8 ECTS) 
     Τα μαθήματα αυτά μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβα-
νομένου και του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθή-
ματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 
 

Μεταβατικές διατάξεις (για όσους εισήχθησαν έως και το ακαδ. έτος 2010-11): 

 Τα παλαιότερα μαθήματα Φ105, Φ108, Φ110, Φ115, Φ116 και Φ197-199 πιστώνονται στην κατηγο-
ρία «Μαθήματα Κατεύθυνσης». 

 Οι φοιτητές/τριες που οφείλουν κάποιο από τα υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης Φ102, Φ104, 
Φ107, Φ109, Φ113, καθώς και από τα δύο (2) Σεμινάρια, μπορούν να τα αντικαταστήσουν με ίσο 
αριθμό προσφερομένων μαθημάτων Κατεύθυνσης. Στο εξής τα παραπάνω πέντε μαθήματα και τα 
σεμινάρια, όταν προσφέρονται και δηλώνονται, θα υπολογίζονται ως μαθήματα κατεύθυνσης. 

o ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν έως και το ακαδ. έτος 2008-9 και οφείλουν 
το Φ114 μπορούν να το αντικαταστήσουν με οποιοδήποτε μάθημα Κατεύθυνσης. 

 Τα καταργούμενα υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού Παιδαγωγικής αντικαθίστανται ως εξής: 
- Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (ΙΕΑΙ 500) →  Ιστορική Παιδαγωγική  (ΙΠ 700) 
- Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας (ΕΙΣΜ600) → Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (ΚΕ 800) ή 
   Εκπαιδευτική ψυχολογία (ΕΨ 900). 

 Το μάθημα Γλωσσολογίας (ΓΛΩ 301), για όσους το χρωστούν, αντικαθίσταται από οποιοδήποτε 
μάθημα που προσφέρουν τα Τμήματα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Φιλολογίας και Ιστορίας & 
Αρχαιολογίας (Απόφαση Γ.Σ. 202/04.10.2012). 

 Το μάθημα της Πληροφορικής ΙΙ (ΠΛ102), για όσους το χρωστούν, αντικαθίσταται από το Π1438. 

 Οι παλιότερες ρυθμίσεις, που περιλήφθηκαν σε παλιότερους Οδηγούς Σπουδών ή αναρτήθηκαν 
κατά καιρούς στους πίνακες ανακοινώσεων ή/και στο Forum του Τμήματος, δεν ισχύουν πλέον. 

Οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει και δεν προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις θα επιλυθεί στην Επιτροπή 
Φοιτητικών Ζητημάτων, μετά από έγγραφο αίτημα του φοιτητή. 
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ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
 
Συνοπτική δομή του ΠΠΣ με κατεύθυνση την Παιδαγωγική: 

Κατηγορίες μαθημάτων Μαθήματα (ECTS) 

Ι. Μαθήματα κορμού Παιδαγωγικής 10 (47) 

ΙΙ. Μαθήματα κορμού Φιλοσοφίας 5 (20) 

ΙΙΙ. Μαθήματα Παιδαγωγικής – κατεύθυνση 10 (50) 

IV. Φιλοσοφικά κείμενα 3 (15) 

V. Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης 15 (65) 

VI. Μάθημα ψυχολογίας 1 (4) 

VII. Διδακτική μεθοδολογία 3 (15) 

VIII. Ξένη Γλώσσα 4 (12) 

IX. Πληροφορική 2 (6) 

X. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής 2 (8) 

ΣΥΝΟΛΟ 55 (242) 

 

Αναλυτικά: 
Ι. Μαθήματα Κορμού Παιδαγωγικής (10 μαθήματα, 47 ECTS) 

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

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

 
ΙΙΙ. Μαθήματα Παιδαγωγικής – Κατεύθυνση (10 μαθήματα, 50 ECTS) 
     Οι φοιτητές πιστώνονται από τα μαθήματα επιστημονικής κατάρτισης (ειδίκευσης) 50 ECTS, τα οποία 
επιλέγουν από τα προσφερόμενα μαθήματα Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής. 
 
ΙV. Φιλοσοφικά κείμενα (3 μαθήματα, 15 ECTS – κωδικοί ΦΚ200-399) 
 
V. Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (15 μαθήματα, 65 ECTS) 
     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]. 
     γ. Τρία μαθήματα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αρχαία Ιστορία, Βυζαντινή Ιστορία, 

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Αρχαιολογία ή Ιστορία Τέχνης) [x 4 ECTS = 12 ECTS] με κωδικούς 
ΙΝΕ, ΙΝΧ, ΙΣΕ, ΙΒΥ, ΙΑΕ, ΑΚΛ, ΑΠΡ, ΑΙΤ, ΑΒΥ. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της 

κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 
     δ. Δύο μαθήματα Γλωσσολογίας: ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 310 [x 4 ECTS = 8 ECTS]. 
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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. Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας (3 μαθήματα x 5 ECTS =  15 ECTS) 
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 μαθήματα x 3 ECTS = 6 ECTS) 
     Μαθήματα Πληροφορικής Ι και ΙΙ. 
 
X. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2 μαθήματα x 4 ECTS = 8 ECTS) 
     Τα μαθήματα αυτά μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβα-
νομένου και του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθή-
ματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 
     Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν αντί των μαθημάτων αυτών την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, 
από την οποία πιστώνονται, επίσης, 8 ECTS. 
 

Μεταβατικές διατάξεις (για φοιτητές/τριες που εισήχθησαν έως και το 2010-11): 

 Φοιτητής/τρια που δεν έχει προακτέο βαθμό στο ΙΕΑΙ500 ή στο ΙΕΑII500 θα πρέπει να δηλώσει το 
ΙΠ700. Εάν δεν έχει προακτέο βαθμό και στα δύο (2), τότε θα πρέπει να δηλώσει το ΙΠ700 και ένα (1) 
οποιοδήποτε μάθημα κατεύθυνσης Παιδαγωγικής.  

 Φοιτητής/τρια που δεν έχει προακτέο βαθμό στο ΚΘΑΙ300 ή στο ΚΘΑΙΙ300 θα πρέπει να δηλώσει το 
ΚΕ800. Εάν δεν έχει προακτέο βαθμό και στα δύο (2), τότε θα πρέπει να δηλώσει το ΚΕ800 και ένα 
(1) οποιοδήποτε μάθημα κατεύθυνσης Παιδαγωγικής.  

 Φοιτητής/τρια που δεν έχει προακτέο βαθμό στο ΨΑΙ200 ή στο ΨΑΙΙ200 θα πρέπει να δηλώσει το 
ΕΨ900. Εάν δεν έχει προακτέο βαθμό και στα δύο (2), τότε θα πρέπει να δηλώσει το ΕΨ900 και ένα 
(1) οποιοδήποτε μάθημα κατεύθυνσης Παιδαγωγικής.  

 Φοιτητής/τρια που δεν έχει περάσει το ΕΙΣΜ600 θα πρέπει να δηλώσει, υποχρεωτικά, το Π1000.  

 Τα μαθήματα Γλωσσολογίας (ΓΛΩ), για όσους τα χρωστούν, αντικαθίστανται από οποιοδήποτε 
μάθημα που προσφέρουν τα Τμήματα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Φιλολογίας και Ιστορίας & 
Αρχαιολογίας (Απόφαση Γ.Σ. 202/04.10.2012). 

 Το μάθημα της Πληροφορικής ΙΙ (ΠΛ102), για όσους το χρωστούν, αντικαθίσταται από το Π1438. 

 

Οποιοδήποτε ζήτημα δεν προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις θα επιλυθεί στην Επιτροπή Φοιτητικών 
Ζητημάτων, μετά από έγγραφο αίτημα του φοιτητή. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 
 
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μέρος της παιδαγωγικής κατάρτισης την οποία προσφέρει το Τμήμα 
στους/στις φοιτητές/τριές του. Οι φοιτητές ασκούνται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 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: 
   • Πρώτος κύκλος: Διοικητική, παιδαγωγική και εκπαιδευτική διάσταση της σχολικής μονάδας. Συνί-
σταται σε δύο εβδομάδες άσκησης των φοιτητών σε σχολεία (μία εβδομάδα στην αρχή του χειμερινού 
και μία του εαρινού εξαμήνου).  
   • Δεύτερος κύκλος: Διδακτική μεθοδολογία φιλολογικών μαθημάτων. Αποτελεί μέρος των υποχρε-
ώσεων που έχουν οι φοιτητές στο πλαίσιο των μαθημάτων Διδακτικής μεθοδολογίας και έχει διάρκεια 
τριών εβδομάδων.  
   • Τρίτος κύκλος: Εργασία σε σχολικές μονάδες. Συνίσταται σε εργασία των φοιτητών σε σχολεία που 
αφορά διοικητικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες και διαρκεί δύο εβδομάδες.  
 
Η συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία. Οι ακριβείς ημερο-
μηνίες της Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνονται από τον Τομέα Παιδαγωγικής. Επίσης, πριν από την 
έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών. 
 
Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2013-14 είναι ο Αν. Καθηγητής Κυριάκος 
Μπονίδης. 
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 
 
 
Φοιτητές/τριες που έχουν επιτύχει σε μάθημα με κωδικό είτε του παλιού Προγράμματος Σπουδών είτε 
του νέου Προγράμματος δεν επιτρέπεται να το δηλώσουν για δεύτερη φορά, (α) αν έχει ίδιο τίτλο/ 
περιεχόμενο αλλά διαφορετικό κωδικό και (β) αν έχει ίδιο κωδικό αλλά διαφορετικό τίτλο/περιεχόμενο. 
 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 
 

Κ ο ι ν ά  μ α θ ή μ α τ α  

ΚΩΔ ECTS Τίτλος Διδάσκων 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Φ 101 5 Εισαγωγή στη φιλοσοφία Γιώργος Ζωγραφίδης 

Φ 103 5 Γνωσιολογία Θεόδωρος Πενολίδης 

Φ 106 5 Πολιτική φιλοσοφία Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Φ 111 5 Αρχαία ελληνική φιλοσοφία Βασίλης Κάλφας 

    

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΕΙΣΠ100 6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  (με ασκήσεις) Δημήτρης Χατζηδήμου  

ΣΧΠ Ι 5 Σχολική Παιδαγωγική Ι: Ο θεσμός του σχολείου Ζωή Παπαναούμ 

ΕΨ 900 5 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάρω Δόικου 

    

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΦΚ 206 * 6 Πλάτων, «Φαίδρος» Παναγιώτης Δόικος 

ΦΚ 234 6 Πλάτων, «Τίμαιος» Βασίλης Κάλφας 

ΦΚ 275 ** 6 Σιμπλίκιος, Περί χρόνου Παντελής Γκολίτσης 
    

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 

701 6 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της 
Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 

Δημήτρης Κόκορης 

702 6 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 

Δημήτρης Μαυροσκούφης 

703 6 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων 
Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με 
εφαρμογές) 

Ειδικός Επιστήμων 
 

    

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΑΕΦ113 ** 6 Σιμπλίκιος, Περί χρόνου Παντελής Γκολίτσης 

Ι. Τα παρακάτω μαθήματα ΑΕΦ και ΛΦΙ προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας. Γίνονται δεκτοί φοιτητές/ 
τριες του Τμήματός μας έως 30 ανά διδάσκοντα στα επιμέρους ακροατήρια. Η διαίρεση του ακροατηρίου 
γίνεται αλφαβητικά ως εξής: στα δύο τμήματα: Α-Μα, Με-Ω, στα τρία τμήματα: Α-Κα, Κε-ΠΑ, Πε-Ω. 
ΙΙ. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν επίσης να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο προσφερόμενο μάθημα 
με κωδικό ΑΕΦ ή ΛΦΙ του Τμήματος Φιλολογίας, ακόμα και ως Ελεύθερη Επιλογή, μόνο στην περίπτωση που 
ο διδάσκων καθηγητής δεχθεί να δηλωθεί το μάθημά του. 

                                                           
*
 Το μάθημα προσφέρεται με διπλό κωδικό ΦΚ206/ΑΕΦ 114 και μπορεί να δηλωθεί μόνο μία φορά, ή ως ΦΚ ή ως ΑΕΦ. 

**
 Το μάθημα προσφέρεται με διπλό κωδικό ΦΚ/ΑΕΦ και μπορεί να δηλωθεί μόνο μία φορά, ή ως ΦΚ ή ως ΑΕΦ. 
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ΑΕΦ 101 5 Ασκήσεις  
     Γραμματική, Συντακτικό, Θεματογραφία, Μετρική 

 
1. Θ. Παπαδοπούλου  (Α–Κα) 
2. Ε. Σιστάκου  (Κε–Πα) 
3.  Δ. Χρηστίδης (Πε–Ω) 

ΑΕΦ 105 5 Αρχαϊκή λυρική ποίηση –ελληνιστική ποίηση 
     Αρχαϊκή λυρική ποίηση 
     Θεόκριτος, «Εἰδύλλια» 
     Χορική λυρική ποίηση  

 
1. Ι. Καζάζης 
2. Ε. Σιστάκου 
3. Ε. Τσιτσιμπάκου-Βασάλου 

ΛΦΙ 125 5 Λατινική Γλώσσα 
     Γραμματική, Συντακτικό, Θεματογραφία 

 
1. Δ. Τσιτσικλή  
2. Χ. Τσίτσιου 
3. Β. Φυντίκογλου 

ΛΦΙ 127 5 Έπος-Δράμα 
     Terentius, “Eunuchus” 
     Ovidius, “Metamorphoses” 

 
1. Θ. Παπαγγελής  (Α–Μα) 
2. Λ. Τρομάρας  (Με–Ω)    

    

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΝΕΦ 202 5 Αισθητικά ρεύματα και ιστορία της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας 

Δημήτρης Κόκορης 

ΝΕΦ 312 5 Αρχαίος μύθος: Φιλοσοφικές διαστάσεις και 
λογοτεχνικές αξιοποιήσεις 

Δημήτρης Κόκορης 

Τα παρακάτω μαθήματα NΕΦ και ΜΕΦ προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας. Γίνονται δεκτοί φοιτητές/ 
τριες του Τμήματός μας έως 25 ανά διδάσκοντα στα επιμέρους ακροατήρια. Η διαίρεση του ακροατηρίου 
γίνεται αλφαβητικά ως εξής: στα δύο τμήματα: Α-Μα, Με-Ω, στα τρία τμήματα: Α-Κα, Κε-ΠΑ, Πε-Ω. 

ΝΕΦ 201 5 Ιστορία της Νεοελληνικής Γραμματείας και  
Εισαγωγή στη Νεοελληνική ΦΙλολογία 
 

1. Μ. Ιατρού 
2. Α. Μαρκομιχελάκη 
3.  Σ. Σταυρακοπούλου 

ΝΕΦ 203 5 Νεοελληνική Ποίηση (1789-1914) 1. Ε. Αραμπατζίδου 
2. Μ. Βασιλειάδη 
3. Αικ. Τικτοπούλου 

ΝΕΦ 204 5 Νεοελληνική Πεζογραφία (1879-1914) 1. Γ. Κεχαγιόγλου 
2. Μ. Μπακογιάννης 
3. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη 

ΜΕΦ 221 5 Ιστορία της Μεσαιωνικής Ελληνικής Γραμματείας  
και Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία 

1. Μ. Αυγερινού 
2. Β. Κατσαρός 
3. Χ. Σιμελίδης 

    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΛ 101 5 Πληροφορική Νικόλαος Φαχαντίδης / 
Θεοδόσιος Σαπουνίδης 

 
Μ α θ ή μ α τ α  Κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ν  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Φ 302 6 Ζητήματα διαλεκτικής Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Φ 328 6 Hume-Bentham-Mill Φιλήμων Παιονίδης 

Φ 371 6 F.W.J. Schelling, «Σύστημα του Υπερβατολογικού 
Ιδεαλισμού» (1800) 

Θεόδωρος Πενολίδης 

Φ 372 6 Το ζήτημα της ύπαρξης στη δυτική και την ανατολική 
σκέψη: συγκλίσεις και αποκλίσεις 

Παναγιώτης Δόικος 
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Φιλοσοφικά σεμινάρια 

Φ 619 6 Προβλήματα βιοηθικής Ελένη Καλοκαιρινού 

    

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

Π1000 
(νέο) 

6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Π 1311 6 Η παιδαγωγική σχέση: αλληλεπίδραση και επικοινωνία 
μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή 

Κωνσταντίνος Μπίκος 

Π 1420 6 Το μάθημα της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Ελένη Χοντολίδου 

Π 1443  6 Μεθόδευση της διδασκαλίας στο πολυπολιτισμικό σχολείο Ζωή Παπαναούμ 

Π 1504  6 Τομές στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: 
διένεξη, πόλωση, σύγκρουση και εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις 

Δημήτρης Μαυροσκούφης 

Π 1505 6 Προσεγγίσεις στην Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: 
Σχολεία και εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης 

Βασίλης Φούκας  

Π 1507 6 Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών 

Βασίλης Φούκας 

Π 1707 6 Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας Ελλάδας και 
Γερμανίας 

Αναστασία Κεσίδου 

Π 1810 6 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διαβίου μάθηση στην 
Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις 
Χώρες Μέλη 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Π 1811 6 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 

Π 1901 6 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
στην εκπαίδευση 

Κωνσταντίνος Μπίκος 

Π 1902 6 Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ με εφαρμογές στις 
κοινωνικές επιστήμες 

Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Π 1904 6 Μικροδιδασκαλίες Δημήτρης Χατζηδήμου 

Π 2201 6 Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση 

Αναστασία Κεσίδου 

Π 2106  6 Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των 
ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

Μάρω Δόικου 

Π 2107  6 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία Σουζάνα Παντελιάδου 

Π 2108  6 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση Σουζάνα Παντελιάδου 

Π 3000 
(νέο) 

6 Η Κριτική και η Οικολογική-Συστημική Παιδαγωγική 
της Ειρήνης 

Κυριάκος Μπονίδης 

Π 3001 
(νέο) 

6 Προγράμματα σπουδών και σχολικό βιβλίο Κυριάκος Μπονίδης 
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ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 
 

Κ ο ι ν ά  μ α θ ή μ α τ α  

ΚΩΔ ECTS Τίτλος Διδάσκων 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Φ 101 5 Εισαγωγή στη φιλοσοφία Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Φ 103 5 Γνωσιολογία Παναγιώτης Δόικος 

Φ 112 5 Νεότερη φιλοσοφία Θεόδωρος Πενολίδης 

Φ 114 5 Σύγχρονη φιλοσοφία Παναγιώτης Θανασάς 

    

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΙΠ 700 5 Ιστορική Παιδαγωγική: Σταθμοί στην Ιστορία της 
Αγωγής και της Εκπαίδευσης 

Δημήτρης Μαυροσκούφης   
& Βασίλης Φούκας 

ΚΕ 800 5 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση – 
διαπολιτισμικότητα) 

Αναστασία Κεσίδου/ 
Κωνσταντίνος Μπίκος/  
Ελένη Χοντολίδου  

ΣΧΠ ΙΙ 5 Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ: Προγράμματα Σπουδών, 
Διδασκαλία, Αξιολόγηση 

Κυριάκος Μπονίδης 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΦΚ 273 6 Αρχαίοι Έλληνες, Κύπριοι και Ρωμαίοι ιατροφιλόσοφοι Ελένη Καλοκαιρινού 

ΦΚ 274 6 Στωική ηθική φιλοσοφία Γιώργος Ζωγραφίδης 

ΦΚ 276 6 Πλωτίνος, «Περί των τριών αρχικών υποστάσεων» Παντελής Γκολίτσης 
    

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 

701 6 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της 
Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 

Δημήτρης Κόκορης 

702 6 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 

Δημήτρης Μαυροσκούφης 

703 6 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων 
Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με 
εφαρμογές) 

Ειδικός Επιστήμων 
 

    

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Ι. Τα παρακάτω μαθήματα ΑΕΦ και ΛΦΙ προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας. Γίνονται δεκτοί φοιτητές/ 
τριες του Τμήματός μας έως 30 ανά διδάσκοντα στα επιμέρους ακροατήρια. Η διαίρεση του ακροατηρίου 
γίνεται αλφαβητικά ως εξής: στα δύο τμήματα: Α-Μα, Με-Ω, στα τρία τμήματα: Α-Κα, Κε-ΠΑ, Πε-Ω. 
ΙΙ. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν επίσης να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο προσφερόμενο μάθημα 
με κωδικό ΑΕΦ ή ΛΦΙ του Τμήματος Φιλολογίας, ακόμα και ως Ελεύθερη Επιλογή, μόνο στην περίπτωση που 
ο διδάσκων καθηγητής δεχθεί να δηλωθεί το μάθημά του. 

ΑΕΦ 102 5 Ομηρικό έπος 
    «Ἰλιάς Ζ» 

    «Ὀδύσσεια» 
    «Ὀδύσσεια», Ἀπόλογοι 

 
1. Ε. Τσιτσιμπάκου-Βασάλου 
2. Μ. Πλαστήρα 
3. Ι. Καζάζης 

ΑΕΦ 103 5 Ιστοριογραφία – Ρητορική  
     Θουκυδίδης – Ισοκράτης 
     Ηρόδοτος – Θουκυδίδης 
     Λυκούργος, «Κατὰ Λεωκράτους» 

 
1. Ε. Αλεξίου 
2. Ι. Τζιφόπουλος 
3. Αι. Μαυρουδής 
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ΑΕΦ 104 5 Τραγωδία 
     Ευριπίδης, «Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις» 

     Σοφοκλής, «Αἴας» 
     Ευριπίδης, «Μήδεια» 

 
1. Π. Κυριάκου 
2. Μ. Νούσια 
3. Ε. Σιστάκου 

ΑΕΦ 106 5 Φιλοσοφία 
     Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία 
     Πλάτων, «Πολιτείας Α»   

 
1. Θ. Κουρεμένος 
2. Αι. Μαυρουδής 

ΛΦΙ 126 5 Λατινική πεζογραφία 
     Κικέρων, “Pro Caelio”  
     Κικέρων, “De finibus” 
     Tacitus, “Annales” 

 
1. Β. Φυντίκογλου 
2. Δ. Τσιτσικλή 
3. Σ. Φραγκουλίδης 

ΛΦΙ 128 5 Λυρική Ποίηση-Ελεγεία-Επίγραμμα-Σάτιρα 
     Horatius, “Carmina” 
     Catullus, “Carmina” 

 
1. Δ. Νικήτας 
2. Λ. Τρομάρας 

    

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΝΕΦ 112 6 Οι απαρχές της νεωτερικότητας : Κ.Π. Καβάφης –  
Κ.Γ. Καρυωτάκης 

Δημήτρης Κόκορης 

    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΛ 101 5 Πληροφορική Νικόλαος Φαχαντίδης/ 
Θεοδόσιος Σαπουνίδης 

[ΠΛ102] 5 Το ΠΛ102, για τους εισαχθέντες έως και το ακαδ. έτος 
2010-11 αντικαθίσταται από το Π 1438 * 

Κωνσταντίνος Μπίκος 

 

Μ α θ ή μ α τ α  Κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ν  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Φ 338 6 Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας Φιλήμων Παιονίδης 

Φ 366 6 Ηθικές θεωρίες του 20ου αιώνα Ελένη Καλοκαιρινού 

Φ 373 6 G.W.F. Hegel, «Κατευθυντήριες γραμμές της 
Φιλοσοφίας του Δικαίου. Το φυσικό δίκαιο και η 
πολιτική επιστήμη εν περιλήψει» (1821) 

Θεόδωρος Πενολίδης 

Φ 374 6 Η διδασκαλία της φιλοσοφίας Γιώργος Ζωγραφίδης 

Φ 375 6 Ο Ελύτης και το ελληνικό υποκείμενο Παναγιώτης Δόικος 

Φ 376 6 Ο κινηματογράφος του ασυνειδήτου Παναγιώτης Δόικος 

Φ 377 6 Πλατωνική και αριστοτελική θεολογία Παντελής Γκολίτσης 

Φ 378 6 Φιλοσοφία του 17ου αιώνα Γεράσιμος Βώκος 
Φιλοσοφικά σεμινάρια 

Φ 615 6 Πολιτικές θεωρίες στον 20ο αιώνα Φιλήμων Παιονίδης 

Φ 621 6 Hegel, «Επιστήμη της λογικής» Παναγιώτης Θανασάς 
    

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

Π1000 (νέο)  6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Π 1312 6 Η σχολική τάξη ως ομάδα συνομηλίκων και η 
κοινωνικοπαιδαγωγική εργασία του εκπαιδευτικού 

 

Κωνσταντίνος Μπίκος 

                                                           
*
 Οι φοιτητές/τριες της Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής (εισαχθέντες έως και το ακαδ. έτος 2010-11) που δεν έχουν 

προακτέο βαθμό στο ΠΛ102 πρέπει να δηλώσουν στη θέση του το Π1438.  Όσοι/όσες έχουν προακτέο βαθμό στο 
ΠΛ102 μπορούν να δηλώσουν το Π1438. 
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Π 1438 * 6 Διδακτικές εφαρμογές της Τεχνολογίας της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

Κωνσταντίνος Μπίκος 

Π 1445  6 Συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης στην 
εκπαίδευση 

Δημήτρης Χατζηδήμου 

Π 1446  6 Διαφοροποιημένη διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές Σουζάνα Παντελιάδου 

Π 1509  6 Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο 
χώρο (19ος αι. – Μεσοπόλεμος) 

Βασίλης Φούκας 

Π 1615 6 Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας: Οι Μέθοδοι της 
Συνέντευξης και Επισκόπησης 

Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Π 1708 6 Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο της Παιδαγωγικής 
Επιστήμης 

Αναστασία Κεσίδου 

Π 1709 6 Συστήματα Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή Σουζάνα Παντελιάδου 

Π 1807 6 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διαβίου μάθηση: 
Θεωρία και Πράξη 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Π 1808 6 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: 
Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Π 1904 6 Μικροδιδασκαλίες Δημήτρης Χατζηδήμου 

Π 2104 6 Δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα 
συμπεριφοράς στο σχολείο 

Μάρω Δόικου 

Π3002 
(νέο) 

6 Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Ελένη Χοντολίδου 

Π3003 (νέο)   6 Ψυχολογία του Εφήβου Μάρω Δόικου 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 
 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 

Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ  (5 ECTS) 
 

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 μεταφυσική και τη 
γνωσιοθεωρία. Γίνεται απόπειρα προσδιορισμού της φιλοσοφίας και των χαρακτηριστικών της φιλο-
σοφικής δραστηριότητας, παρουσιάζονται τα κεντρικά ερωτήματα και οι παραδοσιακοί κλάδοι της 
και οριοθετείται από τις γειτονικές της περιοχές (επιστήμη, τέχνη, θρησκεία). 
     Εξετάζονται αναλυτικά δύο θεμελιώδη ερωτήματα και ορισμένες απαντήσεις που τους έχουν 
δοθεί: το οντολογικό ερώτημα (τι υπάρχει;) και το γνωσιολογικό (πώς μπορώ να γνωρίσω;), με ανα-
φορές στη σύγχρονη συζήτηση και στον μετασχηματισμό τους, καθώς και σε σημαντικές στιγμές της 
ιστορίας της φιλοσοφίας (Πλάτων, Αριστοτέλης, Ντεκάρτ, Λοκ, Καντ). Εξετάζονται, περαιτέρω, τα 
αμφιλεγόμενα ζητήματα της σχέσης ψυχής και σώματος, της ελευθερίας της βούλησης και της 
ύπαρξης θεού. Τέλος, τίθεται και σχολιάζεται το ερώτημα σε τι χρησιμεύει (ακόμη) η φιλοσοφία. 

 

Φ 103 Γνωσιολογία Θεόδωρος Πενολίδης 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην Γνωσιοθεωρία της Αρχαιότητας, η οποία, αφ’ ενός, 
θέτει το ερώτημα για την αλήθεια της κρίσης, και, αφ’ ετέρου, διερευνά τις λογικές αρχές της γνώσης 
εν γένει. 
     Πλάτων: 1. Γνώση και αίσθηση. 2. Γνώση και ορθή κρίση. 2. Γνώση και λόγος. Αριστοτέλης: Οι γνω-
σιοθεωρητικές αρχές της Λογικής. 2. Η θεωρία της κατ’ αίσθησιν παράστασης. 3. Η Νοολογία. Ευκλεί-
δης: Οι γνωσιοθεωρητικές αρχές της γεωμετρίας του Ευκλείδη. 1. Η θεωρία της αξιωματικής παραδο-
χής. 2. Η θεωρία της κατασκευής και της απόδειξης. Στωικοί: Η Λογική και η Γνωσιοθεωρία των 
Στωικών. Επικούρειοι: Η Λογική και η Γνωσιοθεωρία των Επικουρείων. Σκεπτικισμός: Οι δέκα τρόποι 
και οι μέθοδοι αμφισβήτησης της γνώσης. Πλωτίνος: Η Γνωσιοθεωρία και η Νοολογία του Πλωτίνου. 
Cartesius: Οι μαθηματικές προϋποθέσεις της καρτεσιανής θεωρίας περί μεθόδου. 

 

Φ 106 Πολιτική φιλοσοφία Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Αναπτύσσονται και προβληματικοποιούνται τοπικές ή ζητήματα όπως: Φιλοσοφικό υποκείμενο, λό-
γος και γλώσσα της εξουσίας. Φιλοσοφία και πολιτική ή θέαση της ολότητας και τέχνη του διαφορο-
ποιητικού της δράσης. Ο άλλος, η συνείδηση και η ομάδα. Εναντιότητα, ομοιότροπο και ευθύνη. 
Παραγωγή, ανταλλαγή και κοινωνικός δεσμός. Ανάγκη, τάση προς και ωφελιμότητα. Πολυτέλεια, 
ορατό‐αόρατο και σαγήνη. Εργασία, φύση και τεχνική. Ιδιοποίηση, αλλοτρίωση και εκμετάλλευση. 
Ηθική και βία. Κοινωνική τάξη και κοινωνική αταξία. Η παθολογία του πολιτικού και η ανάσχεση του 
φιλοσοφικού. Κράτος, δικαιώματα, θεσμοί, ιδεολογίες, ουτοπίες. Το ανθρώπινο και το μη ανθρώπινο. 
Διαλεκτικο‐ιστορικό τρίπτυχο τύχης, αναγκαιότητας, απόφασης ως επίγονη εκδοχή υπέρβασης παρα-
δοσιακών υποστασιακών παγιώσεων καθολικής ερμηνείας του φιλοσοφικο‐ πολιτικού. Στόχος και 
εσώτερη λογική απόβλεψη 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 παραδείγ-
ματος χάρη, σηματοδοτεί πρακτικές παράστασης και απόκρυψης υπό ένα ερμηνευτικό γίγνεσθαι‐ 
άλλο διαλεκτικού χαρακτήρα. Από τον Πλάτωνα μέχρι τους Marx και Lukács και από τον Θουκυδίδη 
μέχρι τους Schmitt, Foucault, Derrida και Κονδύλη, με ενδιάμεσα τους Machiavelli και Hobbes, το πολι-
τικό ως υπόβαθρο διέπει μια πολιτική θέσμισης που χρωματίζει αντανακλαστικά και την ίδια τη φιλο-
σοφική πράξη στο σύνολό της. 



 

43 

Φ 111 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Βασίλης Κάλφας 

Εξέταση των βασικών περιόδων της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, από τις απαρχές μέχρι τον 
Αριστοτέλη και τις ελληνιστικές σχολές. Η διδασκαλία στηρίζεται στην ανάλυση και τον σχολιασμό  
επιλεγμένων πρωτότυπων φιλοσοφικών κειμένων.  
     1. Γέννηση της φιλοσοφίας τον 6ο αι. π.Χ.  2. Προσωκρατικοί φιλόσοφοι. 3. Σωκράτης και σοφιστές. 
4. Πλάτων 5. Αριστοτέλης. 6. Ελληνιστικά ρεύματα. 

 
 
ΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  (6 ECTS) 
 

ΦΚ 206 Πλάτων, «Φαίδρος» Παναγιώτης Δόικος 

Εξετάζουμε τα δύο κεντρικά θέματα του διαλόγου, τον έρωτα και τον λόγο, καθώς και τη σχέση 
μεταξύ τους, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τη δομή και το περιεχόμενο του έργου. Ο έρωτας 
ορίζεται ως η μανία (η ορμή της κατοχής από το θεϊκό) για το υπερβατικό κάλλος, το οποίο ενεργο-
ποιείται από την αναμνησιακή γνώση και αντανακλάται στην αισθητή ερώμενη μορφή.  Η υπερβατι-
κότητα συνδέεται και με τη λειτουργία του λόγου, στον βαθμό που ο τελευταίος αντλεί την αλήθεια 
του από την έγερση της ιδεατότητας του αντικειμένου του. Ο Φαίδρος υποβάλλει μια δυνατότητα 
εσωτερικής επικοινωνίας του έρωτα με τον λόγο, κυρίως στην παλινωδία, τη δεύτερη εκτενή παρέμ-
βαση του Σωκράτη. Εκεί ο λόγος διεισδύει στον χώρο του ιδεατού έρωτα, προκειμένου να εξηγήσει 
την τροπή των γεγονότων που προκαλεί η αντανάκλαση της υπερβατικής ομορφιάς στο ερώμενο 
πρόσωπο. Συγχρόνως η  δύναμη της σχέσης του αισθησιασμού με τη μανία για το ιδεατό κάλλος συ-
ντονίζεται με την ερωτική  ένταση του λόγου, με αποτέλεσμα την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης σύ-
γκλισης των δύο θεμάτων του κειμένου: ο γραπτός στοχασμός που αφορά στη συσχέτιση της σωμα-
τικής με την υπερβατική όψη της μανίας για το κάλλος απορρέει από μια ενδότερη προσέγγιση του 
έρωτα και εκφράζεται ως μια λογική  δραματικής αφήγησης των κινήσεων της ερωτευμένης ψυχής. 

 

ΦΚ 234 Πλάτων, «Τίμαιος» Βασίλης Κάλφας 

Ανάλυση του διαλόγου Τίμαιος του Πλάτωνα από το αρχαιοελληνικό πρωτότυπο, που αποσκοπεί στην 
εξοικείωση των  φοιτητών με ένα μείζον φιλοσοφικό κείμενο της αρχαι- 
ιότητας.  Ένταξη του διαλόγου στο πλατωνικό έργο και στην αρχαία  
ελληνική επιστημονική παράδοση. Παρουσίαση των κυριοτέρων  
ερμηνειών. 

        
 
 
 

      ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (6 ECTS) 
 

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 βασικές τοπικές που 
χαρακτηρίζουν μια θετικά ενεργοποιημένη διαλεκτική, όπως άρνηση, ολότητα, 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 γί γνεσθαι ή με ένα γίγνεσθαι της διαλεκτικής; 

 

Φ 328 Hume-Bentham-Mill  Φιλήμων Παιονίδης 

Η συνεισφορά αυτών των τριών φιλοσόφων στη νεότερη ηθική φιλοσοφία αναδεικνύεται μέσω της 
ανάλυσης των βασικών θέσεών τους. Υπογραμμίζεται ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της ωφελιμι-
στικής παράδοσης, η οποία συνεχίζει να έχει υποστηρικτές, και επισημαίνονται οι αδυναμίες τους 
αλλά και η επικαιρότητά τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αγνοημένη και αρκετά παρεξηγημένη 
σκέψη του Jeremy Bentham. 
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Φ 371 F.W.J. Schelling, «Σύστημα του Υπερβατολογικού Ιδεαλισμού» (1800) Θεόδωρος Πενολίδης 

Κατά τον F.W.J. Schelling η γνώση του αληθούς έχει δύο περιγραφές. Είτε το αντικειμενικό καθίστα-
ται πρώτο και ερωτάται: Πώς προστίθεται σε αυτό ένα υποκειμενικό, το οποίο συμφωνεί με αυτό; 
Είτε το υποκειμενικό καθίσταται πρώτο και το πρόβλημα είναι: Πώς προστίθεται ένα αντικειμενικό, 
το οποίο συμφωνεί με αυτό; Η πρόταξη του αντικειμενικού ως του πρώτου και η παραγωγή του υπο-
κειμενικού από αυτό είναι έργο της Φιλοσοφίας της Φύσης. Εάν όμως υπάρχει όντως μία Υπερβατο-
λογική Φιλοσοφία της απομένει η αντίθετη κατεύθυνση, να εκκινήσει εκ του υποκειμενικού ως εκ 
του πρώτου και Απολύτου, και να παραγάγει εξ αυτού το αντικειμενικό. Η Φιλοσοφία διαιρείται στις 
δύο αυτές κατευθύνσεις, στην Φιλοσοφία της Φύσης και στην Υπερβατολογική Φιλοσοφία. 
     1.«Το μοναδικό άμεσο αντικείμενο της Υπερβατολογικής Θεώρησης είναι το υποκειμενικό· το 
μοναδικό όργανο αυτού του τρόπου του φιλοσοφείν είναι όμως η εσωτερική αίσθηση, και το αντικεί-
μενό της είναι τέτοιου είδους ώστε δεν δύναται καν, όπως συμβαίνει με το αντικείμενο των μαθημα-
τικών, να καταστεί αντικείμενο της εξωτερικής εποπτείας. – Το αντικείμενο των μαθηματικών δεν 
υπάρχει βεβαίως εκτός της γνώσης, όπως και το αντικείμενο της φιλοσοφίας. Η όλη ύπαρξη των 
μαθηματικών βασίζεται στην εποπτεία. Τα μαθηματικά υπάρχουν μόνο στην εποπτεία, αλλ’ αυτή η 
ιδία η εποπτεία είναι εν προκειμένω εξωτερική. Επί πλέον, ο μαθηματικός δεν έχει ποτέ άμεση σχέση 
με την ίδια την εποπτεία (την κατασκευή), αλλά μόνον με το κατασκευαζόμενο, το οποίο βεβαίως 
εκτίθεται εξωτερικώς, ενώ ο φιλόσοφος έχει εστραμμένη την προσοχή του αποκλειστικώς και μόνον 
στο ενέργημα της ιδίας της κατασκευής, το οποίο είναι απολύτως εσωτερικό. 
     2. Τα αντικείμενα της Υπερβατολογικής Φιλοσοφίας δεν υφίστανται παρά μόνο καθ’ όσον 
παράγονται ελεύθερα. Αυτή η παραγωγή δεν μπορεί να επιβληθεί δι’ εξαναγκασμού, όπως μπορεί να 
ασκηθεί εξαναγκασμός μέσω της σχεδίασης ενός μαθηματικού σχήματος, ώστε το ίδιο να εποπτευθεί 
εσωτερικώς. Εν τούτοις όπως ακριβώς η ύπαρξη ενός μαθηματικού σχήματος βασίζεται στην 
εξωτερική αίσθηση, έτσι και η σύνολη πραγματικότητα μιας φιλοσοφικής έννοιας βασίζεται μόνον 
στην εσωτερική αίσθηση. Το όλο αντικείμενο αυτής της φιλοσοφίας δεν είναι άλλο παρά το πράττειν 
της νόησης συμφώνως προς καθορισμένους νόμους. Αυτό το πράττειν μπορεί να κατανοηθεί  μόνον 
μέσω μιας αυτενέργητης, άμεσης εσωτερικής εποπτείας, και αυτή πάλι είναι δυνατή μόνον διά μέσου 
της παραγωγής. Αλλ’ αυτό δεν αρκεί. Ως φιλοσοφών, δεν είναι κανείς απλώς και μόνον το αντικεί-
μενο, αλλά πάντοτε συγχρόνως το υποκείμενο της θεώρησης. Για την κατανόηση της φιλοσοφίας 
απαιτούνται συνεπώς δύο προϋποθέσεις, πρώτον να διατελεί κανείς σε μία συνεχή εσωτερική 
ενέργεια, σε μία συνεχή παραγωγή εκείνων των πρωταρχικών πράξεων της νόησης, και δεύτερον να 
διατελεί σε συνεχή επιστρεπτικό λογισμό εν σχέσει προς αυτή την παραγωγή, ενί λόγω να είναι 
πάντοτε συγχρόνως το εποπτευόμενο (παράγον) και το εποπτεύον.  
     3. Διά μέσου αυτής της συνεχούς δυαδικότητας του παράγειν και του εποπτεύειν πρέπει να κατα-
στεί αντικείμενο αυτό που διαφορετικά επ’ ουδενί καθίσταται θέμα επιστρεπτικού λογισμού. – Δεν 
είναι δυνατόν εδώ να αποδειχθεί, ίσως όμως εφ’ εξής αποδειχθεί ότι αυτή η κατ’ επιστροφήν νόηση 
του απολύτως ασυνείδητου και μη αντικειμενικού είναι δυνατή μόνον μέσω ενός αισθητικού ενεργή-
ματος της φαντασίας. Ωστόσο από αυτά που έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα είναι προφανές ότι σύνολη η 
φιλοσοφία είναι παραγωγική. Η φιλοσοφία βασίζεται συνεπώς, ακριβώς όπως και η τέχνη, στην παρα-
γωγική δύναμη και η διαφορά μεταξύ των δύο στηρίζεται μόνον στην διαφορετική κατεύθυνση της 
παραγωγικής δύναμης. Διότι ενώ η παραγωγή στην τέχνη στρέφεται προς τα έξω προκειμένου να 
διαλογίζεται (κατ’ επιστροφήν) διά μέσου παραγώγων το ασυνείδητο, η φιλοσοφική παραγωγή στρέ-
φεται προς τα έσω προκειμένου να διαλογίζεται (κατ’ επιστροφήν) το ασυνείδητο στον ορίζοντα της 
νοητικής εποπτείας.  
     Η κυρίως έννοια υπό την οποία πρέπει να γίνει αντιληπτός αυτός ο τρόπος της φιλοσοφίας είναι 
άρα η αισθητική και ακριβώς ένεκα τούτου η φιλοσοφία της τέχνης είναι το αληθινό όργανο της 
φιλοσοφίας» (F.W.J. Schelling, Σύστημα του Υπερβατολογικού Ιδεαλισμού, Εισαγωγή §4). 

 

Φ 372 Το ζήτημα της ύπαρξης στη δυτική και την ανατολική σκέψη: 
συγκλίσεις και αποκλίσεις  

Παναγιώτης Δόικος 

Σε αυτό το μάθημα επιχειρούνται τόσο η διερεύνηση κρίσιμων σημείων σύμπνοιας και διαφοράς 
μεταξύ της ανατολικής φιλοσοφίας, όσο και η διατύπωση μιας τρίτης (συν)ευρετικής πρότασης, με 
πεδίο αναφοράς το κεντρικό ζήτημα της ύπαρξης, όπως αυτό συλλαμβάνεται από τους δύο αντί-
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στοιχους θεμελιωτές του, τον Δανό Sören Kierkegaard (1813-1855) και τον Ιρανό Mollâ Sadrâ (1571-1640). 
     Ξεκινούμε από την παραγωγική οντολογική αντίθεση που υπαγορεύεται από την ετυμολογία του 
ρήματος "υπ-άρχω": προσδιορίζω την κίνηση και τη σημασία του εαυτού μου και των σχέσεών του 
με το(ν) άλλο [άρχειν], ενόσω ιδιαιτεροποιώ ένα (κοινό) καταγωγικό στοιχειό, το οποίο με υπερβαίνει 
αλλά και με αφορά [υπό: υπό-άρχω].  
     Στην περίπτωση του Kierkegaard, η κύμανση της δύναμης του προσδιορισμού και της ιδιαιτερο-
ποίησης είναι η ένταση της σχέσης ανάμεσα στα στοιχεία του περατού και του απείρου στο εσωτε-
ρικό της υποκειμενικής φύσης του συγκεκριμένου: η τελευταία προκαλεί την αφηρημένη σκέψη, 
χωρίς να συλλαμβάνεται από αυτήν. Έτσι ο εντασιακός  χαρακτήρας της ύπαρξης σημαδεύει μια 
επαναστατική τροπή της συνάντησης της θνητότητας με την τάση για εξύψωση: τα όρια της τραγι-
κότητας δοκιμάζονται μέσα στην αγωνία της διακινδύνευσης, όπου η ελευθερία είναι το άλλο πρό-
σωπο της αναμέτρησης με τον ίλιγγο της δυνατότητας. 
     Στη φιλοσοφία του Mollâ Sadrâ, αυτό το πρόσωπο αναπτύσσει τις ποιότητές του σύμφωνα με τη 
λογική μιας κλιμάκωσης του πραγματικού, σύμφυτης με την κίνηση της ύπαρξης. Προωθώντας τον 
εαυτό μας μέσα στη σχέση με το(ν) άλλο, υποκειμενοποιώντας τα γνωρίσματα του Είναι που μας 
αφορούν, επιχειρώντας να αντισταθούμε στο καθεστώς της θνητότητας μέσα στον αγώνα της αναζή-
τησης του προσωπικού μας στίγματος, προκαλούμε εντάσεις της ύπαρξής μας σε αντίστοιχες τροπές 
των επιπέδων πραγματικότητας: του αισθητού, του νοητού, του φαντασι(α)κού. 
     Η φύση αυτών των εντάσεων θα συγκεντρώσει ένα κρίσιμο μέρος της προσοχής μας. Οι τελευ-
ταίες, λειτουργώντας κεντρικά και στις δύο φιλοσοφικές κατευθύνσεις που μας ενδιαφέρουν, διακρί-
νονται μεταξύ τους (συν)εκφράζοντας αντίστοιχες δυνατότητες μιας σύνθετης ευρετικής προοπτικής. 
Έτσι, αφενός, στη σκέψη του Kierkegaard η ύπαρξη εντείνεται υποβάλλοντας μια ετοιμότητα κινητο-
ποίησης των ποιοτήτων της, αλλά όχι ακόμα πραγμάτωσης των μορφών τους. Αφετέρου, στη φιλο-
σοφία του Mollâ Sadrâ συλλαμβάνεται η μοναδικότητα –η  λογική και η φύση– της υπαρξικής έντασης, 
δηλαδή η οντολογική συχνότητα της απελευθέρωσης του ορατού μέσα από την αναπνοή του 
αοράτου. 
     Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι  ανοιχτή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των άλλων Τμημάτων του 
Α.Π.Θ., καθώς και στο μη πανεπιστημιακό κοινό. 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  (6 ECTS) 
 

Φ 619 Προβλήματα βιοηθικής Ελένη Καλοκαιρινού 

Μετά από μια γενική εισαγωγή στις απαρχές της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής στην αρχαιότητα, 
στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται και συζητούνται ορισμένα σοβαρά ζητήματα τα οποία εγεί-
ρονται με την αλματώδη ανάπτυξη των ιατρικών επιστημών και τεχνολογιών και την εφαρμογή τους 
στην καθημερινή ζωή. 'Ετσι  ερευνάται διεξοδικώς το κατά πόσον οι διάφορες σύγχρονες τεχνολογίες 
όπως είναι οι τεχνικές της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή οι βελτιωτικές γενετικές 
παρεμβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωμα, ωφελούν μακροπρόθεσμα ή προσβάλλουν θεμελιώδεις 
ανθρώπινες αξίες όπως είναι η αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός προς τη ζωή. 
Μετά από μια διεξοδική διερεύνηση και εξέταση των ερωτημάτων αυτών καθίσταται σαφές ότι 
θεμελιώδη ρόλο στον τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά παίζουν οι μεταφυσικές 
προϋποθέσεις από τις οποίες εκκινεί ο καθένας από εμάς.   
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Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ  (5 ECTS) 
 

Φ 101 Εισαγωγή στη φιλοσοφία Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Τι είναι η φιλοσοφία. Ι. Η προέλευση του όρου «φιλοσοφία» και η σημασία του στην αρχαιότητα. ΙΙ. Η 
αρχή της φιλοσοφίας. ΙΙΙ. Η προβληματική του ορισμού της φιλοσοφίας. ΙV. H ιστορικότητα της φιλοσο-
φίας και η ιστορία της φιλοσοφίας. V. Οριοθέτηση της φιλοσοφίας: 1. Φιλοσοφία και επιστήμη. 2. Φιλο-
σοφία και Ιδεολογία. 3. Φιλοσοφία και Θρησκεία. Η φιλοσοφία ως οντολογία. Ι. Οι έννοιες του «είναι» και 
του «γίγνεσθαι» στην προσωκρατική φιλοσοφία. ΙΙ. Το οντολογικό πρόβλημα στον Πλάτωνα. ΙΙΙ. Ο 
Αριστοτέλης και η θεμελίωση της φιλοσοφίας ως μεταφυσικής. IV. Θεμελιώδη προβλήματα της μεσαι-
ωνικής φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία ως γνωσιοθεωρία. Ι. Από τη μεσαιωνική στη νεότερη φιλοσοφία. ΙΙ. Ο 
ορθολογισμός: 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 εμπειρισμού. V. 
Ο Θετικισμός: Η φιλοσοφία ως επιστημολογία. VI. Ο Nietzsche και η μετακριτική της γνωσιοθεωρίας. Η 
φιλοσοφία ως κριτική της γλώσσας. 

 

Φ 103 Γνωσιολογία Παναγιώτης Δόικος 

Θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τη δυναμική σχέση ανάμεσα στην αντικειμενική και την υποκει-
μενική διάσταση της γνώσης, συναρτώντας αυτή την εξέταση με κεντρικά παραδείγματα θεώρησης 
της γνωσιακής διεργασίας. 
     Στην περίπτωση της αντικειμενικής διάστασης, ο υπεύθυνος φορέας της γνώσης είναι η αποδει-
κτική νόηση. Η τελευταία, καθιστώντας αντικείμενό της το εμπειριακό στοιχείο, επιχειρεί να συλλαμ-
βάνει την αλήθεια διαγιγνώσκοντας και εξηγώντας το περιεχόμενο της εμπειρίας. Η διάγνωση και η 
εξήγηση βασίζονται στη θεώρηση, από μέρους της νόησης, των αισθητών παραστάσεων και, κυρίως, 
του αναπαραστασιακού υλικού των εικόνων - ιδεών της φαντασίας. Ως θεμελιακά παραδείγματα της 
αντικειμενικής διάστασης του γνωσιακού φαινομένου μπορούν να λειτουργήσουν η αριστοτελική 
θεωρία της γνώσης και το δεύτερο είδος της γνώσης [ο ορθός λόγος] στη φιλοσοφία του Spinoza. 
     Στην περίπτωση της υποκειμενικής διάστασης της γνώσης, ο φορέας της τελευταίας ενεργεί στο 
εσωτερικό της εμπειρίας: το γνωσιακό αντικείμενο συμπεριφέρεται ως νοούσα μορφή μέσα στη φα-
ντασία, η οποία το συλλαμβάνει ενόσω το καθιστά παρόν μέσα μας. Εδώ η εξωτερικότητα της αναπα-
ράστασης διαρρηγνύεται, εφόσον το αντικείμενο της γνώσης τρέπεται σε γεγονός: η αντικειμενικό-
τητά του, χωρίς να εξαλείφεται, συναντά την εσωτερικότητά μας. Ανάλογα με τη δυναμική της 
συνάντησης, το ίδιο το αντικείμενο μας απευθύνει τη σημασία και την παρουσία του, και έτσι γνωρί-
ζεται από εμάς. Σε αυτή τη γνώση πρωταγωνιστεί η λογική της στοχαστικής φαντασίας: στο εσωτε-
ρικό της τελευταίας η σχέση του υποκειμένου με το γνωσιακό αντικείμενο μορφοποιεί, συγκεκριμε-
νοποιώντας το, το νόημά της. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα της υποκειμενικής διάστασης της 
γνώσης μπορούν να λειτουργήσουν η θεωρία του φαντασικού (l'imaginal) του γάλλου ανατολιστή 
φιλοσόφου Henry Corbin και οι θεωρίες της γνώσης των μεγάλων ανατολικών ιρανών φιλοσόφων  
Sohravardî (1155-1191) και Mollâ Sadrâ (1571-1640). 
     Σε μια τρίτη ενότητα θα αναφερθούμε ειδικότερα σε αυτή καθεαυτή τη σχέση ανάμεσα στην 
υποκειμενική και την αντικειμενική διάσταση της γνώσης. Θα επιχειρήσουμε να δείξουμε ότι δεν εί-
ναι απλώς θεωρητική αλλά  προπάντων οντο-λογική και, αφετέρου, υπαγορεύει μια εκ προοιμίου, 
αινιγματική συγγένεια μεταξύ του αφηρημένου και του μορφικού στοιχείου. Εδώ θα προβούμε σε 
έναν πρώτο, ενδεικτικό σχολιασμό της πλατωνικής γνώσης, της θεωρίας του  Kant για τη φαντασία 
και της σχέσης της φαντασιακής λογικής με την κβαντική φυσική. 

 

Φ 112 Νεότερη φιλοσοφία Θεόδωρος Πενολίδης 

Με τον όρο Νεότερη Φιλοσοφία εννοούμε την φιλοσοφία του 17ου, του 18ου και του 19ου αιώνα, η 
οποία, εν συνόλω λαμβανόμενη, έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την ανεξαρτησία από κάθε καθιερω-
μένη θεολογική και φιλοσοφική αυθεντία. Η κριτική που ασκεί ο Friedrich Nietzsche στη μεταφυσική 
εν γένει κατά τα τέλη του 19ου αιώνα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί την ολοκλήρωση της νεότε-
ρης φιλοσοφίας. 
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       Ο 17ος αιώνας εισηγείται συστήματα ετεραρχίας, δηλαδή προσκόλλησης της ανθρώπινης νόησης 
σε αντικειμενικές περιγραφές της αλήθειας. Ο 18ος αιώνας θέτει στο επίκεντρο του φιλοσοφικού 
ενδιαφέροντος μία έννοια αλήθειας, η οποία δεν εδράζεται στην αντιστοιχία του νοείν προς ένα 
αντικειμενικό πράγμα αλλά στην συνθέτουσα πράξη της ίδιας της αυτοσυνείδησης. Στον 19ο αιώνα 
κυριαρχεί η φιλοσοφία του Γερμανικού Ιδεαλισμού, οι έρευνες του οποίου επικεντρώνονται σε μία 
έννοια ελευθερίας που αίρει την διάσταση μεταξύ του νοείν και του πράττειν. 

 

Φ 114 Σύγχρονη φιλοσοφία Παναγιώτης Θανασάς 

Θέμα του μαθήματος αυτό το εξάμηνο θα είναι ένα από τα κεντρικότερα ζητήματα της φιλοσοφίας 
του εικοστού αιώνα: η κριτική «αποδόμηση» της μεταφυσικής από τον Χάιντεγκερ και η απόπειρά 
του για υπέρβασή της. Η πρόσβαση στο έργο του Χάιντεγκερ δυσχεραίνεται συχνά τόσο από την 
ένοχη πολιτική στάση του (για την οποία ευθύνεται ο ίδιος), όσο και από την ανάγνωση και (παρ)ερ-
μηνεία του υπό το πρίσμα του γαλλικού “υπαρξισμού” (για την οποία δεν έχει ευθύνη). Με οδηγό το 
ερώτημα για τη σχέση της σκέψης του με τη μεταφυσική, θα προσπαθήσουμε να παρακολουθή-
σουμε το σύνολο της στοχαστικής πορείας του φιλοσόφου πίσω από αυτές τις “σκιές” και να συλλά-
βουμε την πολλαπλότητα των κατευθύνσεων που ακολούθησε η σκέψη του. Το μάθημα θα επικε-
ντρωθεί 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 αυτής 
της διάλεξης. 
     Κείμενο: Martin Heidegger, Τι είναι μεταφυσική; Αθήνα: Πατάκης. 
     Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων. Η παρακολούθη- 
σή του δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κρίνεται 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). Δεν επιτρέπεται  
να επιλέξουν το μάθημα με τον κ. Θανασά όσοι στο παρελθόν επέλεξαν και πέρασαν το μά- 
θημά του «Χάιντεγκερ και μεταφυσική». 

 
 

    ΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  (6 ECTS) 
 

ΦΚ 273 Αρχαίοι Έλληνες, Κύπριοι και Ρωμαίοι ιατροφιλόσοφοι Ελένη Καλοκαιρινού 

Στόχος μας στην παράδοση αυτή είναι να αναζητήσουμε τις απαρχές της Ιατρικής Ηθικής και της 
Βιοηθικής, και να ερευνήσουμε κατά πόσον αυτές μπορούν να αναχθούν στην ελληνική αρχαιότητα. 
Για τον λόγο αυτό γίνεται μια συστηματική μελέτη των αντιπροσωπευτικότερων ιατροφιλοσοφικών 
κειμένων της αρχαίας ελληνικής, κυπριακής και ρωμαϊκής γραμματείας σε μια προσπάθεια την οποία 
κάνουμε να εντοπίσουμε τις απαρχές της Ιατρικής Ηθικής και της Βιοηθικής στην αρχαιότητα.  

 

ΦΚ 274 Στωική ηθική φιλοσοφία Γιώργος Ζωγραφίδης 

Σκοπός της παράδοσης είναι η συστηματική ανάγνωση και ερμηνεία κειμένων της νεότερης στωικής 
φιλοσοφίας, η οποία εξετάζεται ως απόπειρα απάντησης στο κεντρικό για την ελληνορωμαϊκή εποχή 
ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα και τους όρους επίτευξης μιας ευτυχισμένης ζωής. Ο νεότερος  
Στωικισμός (Επίκτητος, Μουσώνιος Ρούφος, Σενέκας, Μάρκος Αυρήλιος), λιγότερο αυστηρός από 
την ασυμβίβαστη αρχαία Στοά και χωρίς θεωρητικές καινοτομίες, είναι περισσότερο πρακτικά προ-
σανατολισμένος και ο λόγος του έχει τη μορφή ηθικών στοχασμών και παραινέσεων.  
     Εκτός από γενικότερα θέματα, όπως η θέση της ηθικής στο στωικό φιλοσοφικό σύστημα και η 
θεωρία της οἰκειώσεως, εξετάζονται επιμέρους θεματικές: το αγαθό, οι αρετές, τα πάθη, η ηθική 
πρόοδος, ο υποδειγματικός έλλογος βίος του σοφού, η κοινωνική ζωή, η ελευθερία του ανθρώπου 
και η κοσμική ειμαρμένη, ο θάνατος –μέσα από τον σχολιασμό των σχετικών κειμένων και τη συζή-
τηση της πρόσληψής τους από τη μεταγενέστερη φιλοσοφική παράδοση, καθώς και των 
 σύγχρονων ερμηνειών τους (J. Cooper, M. Nussbaum, J. Annas, B. Inwood,  
R. Sorabji, T. Brennan).  
     Θα αναλυθούν τα κείμενα: Επίκτητος, Ἐγχειρίδιον και Μάρκος Αυρήλιος,  
Τὰ εἰς ἑαυτόν (επιλογή). 
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ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (6 ECTS) 
  

Φ 338 Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας Φιλήμων Παιονίδης 

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην άτυπη λογική, δηλαδή στην αξιολόγηση και ανάλυση 
επιχειρημάτων που εκφράζονται σε μια φυσική γλώσσα. Στα θέματα που θα συζητηθούν εντάσ-
σονται: η αναγνώριση και η ανασυγκρότηση των επιχειρημάτων, η διάκριση μεταξύ παραγωγικών 
και επαγωγικών επιχειρημάτων, ορθότητα και εγκυρότητα, ορισμοί, σοφίσματα καθώς και κάποιες 
χαρακτηριστικές μορφές φιλοσοφικής επιχειρηματολογίας. Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη προσπάθεια 
καταβάλλεται στην αναίρεση της δημοφιλούς αλλά προβληματικής λογικής που υπόκειται των θεω-
ριών συνωμοσίας και άλλων ψευδοεπιστημονικών θεωριών. Εξαιτίας της φύσης του μαθήματος οι 
φοιτητές/τριες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε τεστ που θα διεξάγονται κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος.  

 

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 αποδοκιμασία, εξετάζο-
νται οι βασικότερες ηθικές θεωρίες του 20ού αιώνα. Όπως καθίσταται σαφές από τη μελέτη των θε-
ωριών αυτών, δεν μπορεί κανείς να αποτιμήσει την εγκυρότητα των κριτηρίων που εκάστη προβάλ-
λει, εάν προηγουμένως δεν αντιληφθεί τις οντολογικές, γνωσιολογικές, λογικές/σημασιολογικές και 
ψυχολογικές θέσεις τις οποίες προϋποθέτουν. Με τον τρόπο αυτό η ηθική διερεύνηση του 20ού και 
του 21ου αιώνα καθίσταται περισσότερο μετα‐ηθική παρά ηθική με τη συνήθη σημασία του όρου. 

 
Φ 373 G.W.F. Hegel, «Κατευθυντήριες γραμμές της Φιλοσοφίας  

του Δικαίου. Το φυσικό δίκαιο και η πολιτική επιστήμη    
εν περιλήψει» (1821) 

Θεόδωρος Πενολίδης 

Α. Το αντικείμενο της Φιλοσοφίας του Δικαίου είναι κατά τον Hegel η Ιδέα του δικαίου, τουτέστιν η 
Ελευθερία. Ήδη στην Επιστήμη της Λογικής η ιδέα ορίζεται ως η ενότητα της Έννοιας και του 
Ενθαδικού-Είναι ή ως η ενότητα της μορφής και του περιεχομένου. Η μορφή της ιδέας της ελευθερίας 
αντιστοιχεί προς την έννοια της Βούλησης· το περιεχόμενό της αντιστοιχεί, απεναντίας, προς τις 
ενεργεία πραγματικές μορφές του δικαίου, τις οποίες η βούληση προσδίδει στον εαυτό της. 
      Β. Η βούληση εμφανίζεται, πρώτον, ως η άμεση, αφηρημένη ταυτότητα του Προσώπου, το οποία 
ενθέτει τον εαυτό του στο εξωτερικό, άμεσο Πράγμα (Ιδιοκτησία) και συσχετίζεται προς το άλλο πρό-
σωπο μόνο μέσω αυτού του πράγματος (Συμβόλαιο). Το δίκαιο της βούλησης είναι εδώ το Αφηρημέ-
νο Δίκαιο. Δεύτερον, η βούληση, καθώς εγκαταλείπει την αφηρημένη πραγματικότητα, επιστρέφει 
στον εαυτό της ή ενεικονίζεται εντός του εαυτού της. Η εν εαυτή ενεικονιζόμενη βούληση ιδρύει 
πρωτογενώς την διάσταση της υποκειμενικότητας. Αφού η βούληση έχει επιστρέψει εντός του εαυ-
τού της, δεν είναι ο εαυτός της ΚΑΙ το έτερο του εαυτού της.  Αυτό το ΚΑΙ διαχωρίζεται τώρα από την 
υποκειμενική βούληση, εκθέτοντας την έλλογη φύση της με διαφορικό τρόπο. Έτσι, η ενότητα της 
βούλησης εκτίθεται ως διαφορά, είναι δηλαδή τόσο το Αγαθό, ως το ενδιάθετο Ιδεώδες του Βούλε-
σθαι, όσο και ένα εξωτερικό προς αυτό Αντικείμενο.   
     Εδώ ολοκληρώνεται η αντίφαση της Ηθικότητας. Ο Σκοπός ορίζεται περαιτέρω ως η συνένωση 
της εν λόγω διαφοράς και συνυφαίνεται με την ιδιάζουσα μερικότητα της βούλησης, η οποία μεταβι-
βάζει την υποκειμενικότητα του βούλεσθαι στο αντικειμενικό. Στον ορίζοντα της Ηθικότητας η ενό-
τητα της βούλησης και του Ενθαδικού-Είναι παραμένει όμως ψιλό αίτημα ή μόνον διαφορά που οφεί-
λει να είναι ενότητα. Τρίτον, η ενότητα του βούλεσθαι μεθ’ εαυτού αποκαθίσταται μόνον, όταν το ίδιο 
αρνείται την ουσιακή εσωτερικότητα του εαυτού του. Η απελευθέρωση από την ιδεατότητα της 
ηθικότητας συντελείται στην σφαίρα της πολιτικής Ηθικότητας, στην οποία η βούληση αποκτά διά  
μέσου της αυτοσυνείδησης Ενθαδικό-Είναι, υλοποιώντας την Ιδέα της Ελευθερίας στο πλαίσιο ενός 
ολοκληρώματος Αυτοσυνείδησης                                                                 και Πολιτικής Κοινωνίας, το οποίο 
δεν είναι άλλο από το Κράτος. 
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Φ 374 Η διδασκαλία της φιλοσοφίας Γιώργος Ζωγραφίδης 

Είναι η διδασκαλία της φιλοσοφίας δυνατή; Αρκεί ως απάντηση το γεγονός ότι υπάρχουν φιλοσοφικά 
τμήματα, προγράμματα σπουδών, καθηγητές; Η γνωστή ρήση του Καντ ότι η φιλοσοφία δεν διδάσκε-
ται αποτελεί επαρκές αντίθετο επιχείρημα; ποιος είναι ο σκοπός της διδασκαλίας της φιλοσοφίας; Να 
μάθουμε τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα μιας αυστηρής επιστημονικής πρακτικής; Να φτιάξου-
με τη δική μας φιλοσοφία; Να ενταχθούμε στην παρέα των φιλοσόφων και στη συζήτησή τους; Να 
γίνουμε φιλόσοφοι; Να ζήσουμε φιλοσοφικά; Το αν και πώς διδάσκεται η φιλοσοφία συνδέεται άμε-
σα με την αντίληψη για τη φύση και το έργο της φιλοσοφίας και υπήρξαν στιγμές που η ίδια η φύση 
της φιλοσοφίας καθορίστηκε από (ή κάποτε ταυτίστηκε με) τον τρόπο που διδάχθηκε.  
     Σκοπός του μαθήματος είναι η φιλοσοφική και ιστορικο-φιλοσοφική κατανόηση του ζητήματος 
της διδασκαλίας της φιλοσοφίας, και όχι κατ’ αρχήν η πρόταση μιας ειδικής ‘διδακτικής’. Στην προο-
πτική αυτή: (α) θα συζητηθούν τα ευρύτερα ερωτήματα: αν και γιατί διδάσκεται η φιλοσοφία, με 
αναφορά σε ορισμένους φιλοσόφους και παραδόσεις, (β) θα γίνει ιστορική επισκόπηση της διδασκα-
λίας της φιλοσοφίας (το πώς, πότε, από ποιους έχει διδαχθεί), επισκόπηση που προϋποθέτει –και 
προχωρεί παράλληλα με– την ίδια την ιστορία της φιλοσοφίας, και (γ) θα προταθούν και θα παρου-
σιαστούν πιθανοί τρόποι διδασκαλίας της φιλοσοφίας (θεματοκεντρικοί και κειμενοκεντρικοί). 

 

Φ 375 Ο Ελύτης και το ελληνικό υποκείμενο Παναγιώτης Δόικος 

Έχοντας ως ισχυρή αφορμή τον υπαρξιακό χαρακτήρα της κρίσης που διανύουμε –διεθνώς και στη 
χώρα μας–, θα επιχειρήσω σε αυτό το μάθημα να αναπτύξω και να συζητήσω μια φιλοσοφική πρότα-
ση σχετικά με το ελληνικό υποκείμενο, με αφετηρία κυρίως το Άξιον Εστί και τα δοκιμιακά κείμενα 
του ποιητή (Ανοιχτά χαρτιά και Εν λευκώ). 
     Το ελληνικό υποκείμενο χαρακτηρίζεται από την οπτική οξύτητα της έντασης ανάμεσα στα αντίθετα 
στοιχεία που αναδύονται από το υπαρξιακό του όριο: το φως της υπόσχεσης που αναπτύσσεται μέσα 
στη ζωή και το σκότος της αδιαπέραστης φύσης του θανάτου. Από αυτή την άποψη, πρόκειται για 
έναν κατεξοχήν οριακό υποκείμενο. Αυτή η οριακότητα αφορά στην ένταση της τροπής του ενός 
στοιχείου στο αντίθετό του: του φωτεινού στο σκοτεινό, και αντιστρόφως. Η  οξύτητα του οριακού 
βιώματος προκαλεί μια ρήξη ανάμεσα στις αντίθετες δυνάμεις που το συνθέτουν, με αποτέλεσμα η 
επαφή μεταξύ τους να καθίσταται συχνά εκρηκτική ή / και να αναστέλλεται μέσα σε ένα αγεφύρωτο 
διάστημα μεταξύ της σφοδρής τάσης για εξύψωση και της καταστροφικότητας. Τότε το ελληνικό 
υποκείμενο εισέρχεται στην οικειότερη και κρισιμότερη δοκιμασία: είτε θα παρασυρθεί από τη 
δυσκολία της είτε θα επιχειρήσει να την αντέξει. 
     Στην πρώτη περίπτωση το ίδιο υποκείμενο εκδηλώνει τη διαχρονική, θεμελιακή αδυναμία του: 
υπάρχει με το να μάχεται τον εαυτό του. Τα  συμπτώματα τούτης της αδυναμίας αναγνωρίζονται σε 
κάθε περίοδο δεινών, όπως και στη σημερινή υπαρξιακή του κρίση: είναι το βαθύ πλήγμα της αυτο-
πεποίθησης, η ανεξέλεγκτη αγωνία, η αυτοαμφισβήτηση, το σύμπλεγμα της κατωτερότητας, η παρά-
δοση στην απουσία νοήματος (δηλαδή ο ενστερνισμός της "λογικής" του αδιεξόδου), η διχόνοια, η 
προδοσία, η εμφύλια σύγκρουση και, φυσικά, η αδρανοποίηση κάθε αντίστασης. 
     Στη δεύτερη περίπτωση –τη σπανιότερη και, βέβαια, την πιο ξεχωριστή– το ελληνικό υποκείμενο 
τείνει να αντέξει τη δοκιμασία, θέλοντας να δια-περάσει την απειλή των δεινών κατά την αναμέτρηση 
με τον εαυτό του με όρους φωτός, δηλαδή με την ορμή της διαφάνειας.  Η τελευταία είναι καταλυτικά 
παρούσα στο έργο του Ελύτη –το ποιητικό, το δοκιμιακό και το εικαστικό. Διερευνώντας τη σχέση 
της με το ελληνικό υποκείμενο, θα συζητήσουμε τα ακόλουθα κεντρικά της γνωρίσματα: 
     Η φθογγολογική σύνθεση, η αντίστοιχη άρθρωση και η γραμματολογική δομή της ελληνικής γλώσ-
σας σωματοποιούν σε γραπτά και προφορικά σύμβολα υψηλής καθαρότητας τη σύνδεση της χροιάς 
των φυσικών φαινομένων στο ελληνικό τοπίο με την υπαρξιακή  σχέση της γέννησης με τον θάνατο. 
Στο μέτρο που αντέχεται, αυτή η καθαρότητα προκαλεί τη διαυγή εννόηση του αφηρημένου μέσα 
στην αίσθηση του συγκεκριμένου. 
     Μια τέτοια πρόκληση διαπνέεται από ένα διορατικό πόθο, που η λογική του διερμηνεύει ένα διαν-
θρώπινο ιδανικό αγαθού και κάλλους και η πραγματοποίησή του συντελεί στην υλοποίηση ενός προνο-
μιακού χωροχρόνου: εκεί μπορεί να αδρανοποιηθεί ή και να αχρηστευθεί το υλικό της άρνησης, από 
την ένταση της επαναστροφής ενός δικαίου που μας αφαιρέθηκε, της επιμονής που παράγει λάμψη 
μέσα στην εμπειρία του πόνου και της διαπέρασης –μέσα στη διαφάνεια– του μηδενός του θανάτου 



 

50 

από την περιπετειώδη αλήθεια του έρωτα. Πάνω στα δεδομένα αυτών των θέσεων, ο προσανα-
τολισμός του μαθήματος αφορά στην εξέταση της ακόλουθης πρότασης: η προοπτική απελευθέρω-
σης της προαναφερόμενης τριπλής έντασης προσδιορίζει το διακύβευμα του ελληνικού υποκειμένου. 
     Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι  ανοιχτή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των άλλων Τμημάτων του 
Α.Π.Θ., καθώς και στο μη πανεπιστημιακό κοινό. 

 

Φ 376 Ο κινηματογράφος του ασυνειδήτου Παναγιώτης Δόικος 

Σύμφωνα με τη λογική του ασυνειδήτου, ορισμένες από τις κρισιμότερες ψυχικές μας κινήσεις, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο που επηρεάζουν το σώμα, παραμένουν σε ετοιμότητα στον ενδότερο 
χωροχρόνο του αοράτου, προπάντων εξαιτίας του αρχέγονου, του κατεξοχήν κρίσιμου –τρομακτικού 
ή ελκυστικού– νοήματός τους. Ο κινηματογράφος, δίνοντας από τη φύση του βλέμμα στην κίνηση –
τόσο την εξωτερική όσο και την εσωτερική–, είναι εγγενώς προσανατολισμένος στην απόδοση της 
ποιητικής ορμής μιας λανθάνουσας συνειδητότητας (βουλήσεων, επιθυμιών, συναισθημάτων), σε 
έργα όπου η γοητεία συναντά το αίνιγμα, η αγωνία τον πόθο για τη γαλήνη, η ανησυχία το δέλεαρ 
μιας κρυφής ευφορίας και το παράδοξο την ένταση της λαχτάρας για την ελευθερία. Τέτοια έργα 
είναι –μεταξύ άλλων– τα ακόλουθα: Τα πουλιά του Alfred Hitchcock, Αποστροφή του Roman Polanski, 
H ωραία της ημέρας του Luis Buñuel, Ο καθρέφτης του Andrei Τarkovsky, Seven του David Fincher, Cat 
people  του Jacques Tourneur, Laura του Otto Preminger, Ο εφιάλτης του Ερρίκου Ανδρέου και Ο δολο-
φόνος με το αγγελικό πρόσωπο του Jean-Pierre Melville. 
     Παράλληλα με τις παραδόσεις θα πραγματοποιηθεί σειρά προβολών με τις προαναφερόμενες ταινίες [θα 
ανακοινωθεί το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα]. 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  (6 ECTS) 
 

Φ 615 Πολιτικές θεωρίες στον 20ο αιώνα Φιλήμων Παιονίδης 

Το σεμινάριο αυτό έχει διπλό στόχο: αφενός να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες  στη μεθοδολογία 
συγγραφής επιστημονικών εργασιών, αφετέρου στο να παρουσιάσει βασικές θέσεις πολιτικών θεω-
ριών του 20ού αιώνα, όπως ο φιλελευθερισμός, ο σοσιαλισμός, ο συντηρητισμός, ο φασισμός, ο 
αναρχισμός κ.ά. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να συμμετάσχουν σε ασκήσεις κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος και να γράψουν σύντομες κριτικές εργασίες σε ζητήματα που άπτονται των ανωτέρω 
πολιτικών θεωριών, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που έχουν διδαχτεί. 

 

Φ 621 Hegel, «Επιστήμη της λογικής» Παναγιώτης Θανασάς 

Η Επιστήμη της Λογικής δεν έχει ως θέμα της ό,τι παραδοσιακά εκλαμβάνεται ως λογική: δεν περιο-
ρίζεται να αναλύσει τη μορφή της σκέψης (έννοιες, κρίσεις, συλλογισμοί κ.λπ.), αδιαφορώντας για το 
περιεχόμενο. Το έργο αποτελεί την κορυφαία εκδίπλωση της εγελιανής οντολογίας, θέλοντας να 
δείξει ότι η δομή της πραγματικότητας (ή της αντικειμενικότητας) εντέλει συμπίπτει με τη δομή της 
νόησης (ή της υποκειμενικότητας). Θα μελετήσουμε εντατικά και εκ του σύνεγγυς, σε νέα μετάφραση 
του διδάσκοντος, τους δύο Προλόγους, την Εισαγωγή και το μεταβατικό απόσπασμα με τίτλο ««Ποια 
πρέπει να είναι η αφετηρία της επιστήμης;».  
     Το μάθημα έχει τη μορφή σεμιναρίου, δηλαδή παρέχει τη δυνατότητα εμβάθυνσης και ερευνητικής 
προσέγγισης του θέματος που θα μας απασχολήσει. Οι φοιτητές αξιολογούνται βάσει γραπτής εργασίας που 
εκπονούν και θα παραδώσουν τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.  
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
 
 

Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ  (5 ECTS) 
 

ΕΙΣΠ 100 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  (με ασκήσεις)    [6 ECTS] Δημήτρης Χατζηδήμου 

Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο, γίνεται λόγος για το αντικείμενο, τις μεθό-
δους έρευνας και την αυτοτέλεια της επιστήμης της Παιδαγωγικής, τίθενται και συζητούνται βασικά 
προβλήματα, ερωτήματα και ζητήματα της και, τέλος, παρουσιάζονται και αναπτύσσονται θέσεις, 
αντιθέσεις και προβληματισμοί για θέματα, σχετικά με την Παιδαγωγική. Στο δεύτερο μέρος, κατα-
βάλλεται 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 ενημερωθούν σχετικά με την επιστημονική τεχνογραφία, γι’ αυτό και 
υλοποιούνται επισκέψεις ανά ομάδες σε σπουδαστήρια της Φιλοσοφικής Σχολής, τηρούνται πρακτι-
κά στις συναντήσεις και παρουσιάζονται εργασίες από την πλευρά των φοιτητών/τριών ενώπιον των 
συμφοιτητών/τριών τους. 

 

ΣΧΠ Ι Σχολική Παιδαγωγική Ι: Ο θεσμός του σχολείου Ζωή Παπαναούμ 

Το μάθημα αυτό δίνει ένα πλέγμα γνώσεων και προβληματισμού: α) για τον θεσμό του σχολείου: λει-
τουργίες στις σύγχρονες κοινωνίες, δείκτες αποτελεσματικότητας (ποιότητα, ίσες ευκαιρίες), β) για το 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τη σχολική μονάδα ειδικότερα και γ) για τους κύριους συντελε-
στές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Η θεματική του 
μαθήματος είναι η εξής:  

 Ο θεσμός του σχολείου: λειτουργίες και κριτική  

 Η αποτελεσματικότητα του σχολείου σήμερα 

 Στοιχεία διοίκησης του σχολείου  

 Στοιχεία κοινωνιολογίας του σχολείου  

 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: φιλοσοφία, δομή και οργάνωση  

 Οι εκπαιδευτικοί ως επαγγελματίες: ρόλοι, επάρκεια, επιμόρφωση 

 Μαθητές- Σχολική ζωή  
Σημειώνεται ότι το μάθημα αυτό συνδέεται στενά με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε σχολεία 
και ειδικότερα με τον Α΄ και Γ΄ κύκλο. 

 

ΕΨ 900 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάρω Δόικου 

Κληρονομικότητα και περιβάλλον –ωρίμανση και μάθηση. Νοημοσύνη (θεωρίες, μέτρηση, ανάπτυξη, 
νοημοσύνη και σχολική επίδοση, νοημοσύνη και κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες). Συναισθηματι-
κή νοημοσύνη. Μάθηση: μορφές, θεωρίες, μεταβίβαση μάθησης, εφαρμογές στην εκπαιδευτική πρά-
ξη, δυσκολίες μάθησης). Κίνητρα: Η θεωρία του Maslow. Γνωστική ασυμφωνία, ενίσχυση και κίνητρα, 
κίνητρα μάθησης. Μνήμη και λήθη. Προβλήματα αγωγής και διδασκαλίας κατά εξελικτικές βαθμίδες. 

 
 
ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ  (6 ECTS) 
 

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

Δημήτρης Κόκορης 

Αντικείμενο διδασκαλίας και έρευνας είναι ο τρόπος της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Προσφέρονται γνωστικά στοιχεία για τη διδασκαλία της γλώσσας 
και παρουσιάζεται η μέθοδος "Project" και το πλαίσιο του μαθητοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας. 
Οι φοιτητές/φοιτήτριες παρακολουθούν και διδάσκουν μαθήματα της νεοελληνικής γλώσσας σε 
γυμνάσια και λύκεια. 
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702 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας 
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. Ανάλυ-
ση της διδακτικής διαδικασίας με παραδείγματα. 

 

703 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων 
Ελληνικών  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 

Ειδικός Επιστήμων  

 
 
 
ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (6 ECTS) 
  

Π1000 
(νέο) 

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Το μάθημα αυτό έχει τρία μέρη: (α) Επιστημολογικές προϋποθέσεις της Μεθοδολογίας της Έρευνας, 
(β) Μεθοδολογία και (γ) Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Στατιστικής.  
     (α) Επιστημολογικές προϋποθέσεις της Μεθοδολογίας: Στο πρώτο μέρος θα γίνει εισαγωγή στις 
επιστημολογικές προϋποθέσεις της επιστημονικής έρευνας, όπως έννοια και σκοπός της επιστήμης, 
γενίκευση, επιστημονική εξήγηση και πρόγνωση, διατύπωση και έλεγχος υποθέσεων, εμπειρικό 
περιεχόμενο των υποθέσεων και θεωριών, διεύρυνση της γνώσης και επιστημονική πρόοδος. 
Διαφορές και ομοιότητες των Φυσικών και των Κοινωνικών Επιστημών: νομοθετικές και ιδιογραφι-
κές επιστήμες.  
     (β) Μεθοδολογία: Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν οι κυριότερες μέθοδοι συλλογής δεδομέ-
νων, όπως η συνέντευξη, επισκόπηση, παρατήρηση, κοινωνιομετρία κλπ. και θα αναλυθούν οι δια-
φορετικές λειτουργίες των ποσοτικών και των ποιοτικών μεθόδων στο πλαίσιο της λογικής της 
επιστημονικής έρευνας.  
     (γ) Εισαγωγή στη Στατιστική: Εδώ θα εξηγηθούν οι βασικές έννοιες της Περιγραφικής Στατιστικής, 
όπως οι δείκτες κεντρικής τάσης, δείκτες διασποράς, κατανομές συχνότητας των μεταβλητών, δια-
σταύρωση μεταβλητών σε πίνακες διπλής εισόδου, δείκτες στατιστικής συνάφειας, απλή ανάλυση 
δεδομένων. Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν ορισμένες βασικές έννοιες της Επαγωγικής Στατι-
στικής, όπως η κανονική κατανομή, τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας, τα διαστήματα εμπι-
στοσύνης και ο στατιστικός έλεγχος των υποθέσεων. Επισημαίνεται ότι η κατανόηση της θεματικής 
τόσο της Μεθοδολογίας όσο και της Στατιστικής απαιτεί ουσιαστικά την παρακολούθηση του μαθή-
ματος. Οι εξετάσεις γίνονται με γραπτές δοκιμασίες και με εκπόνηση μικρών εργασιών. 

 

Π 1311 Η παιδαγωγική σχέση: αλληλεπίδραση και επικοινωνία 
μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή 

Κωνσταντίνος Μπίκος 

Θεματοποιούνται σημαντικές πλευρές της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού – μαθητή με αφετηρία την 
παραδοχή ότι η ποιότητα αυτής της σχέσης επιδρά στην ανάπτυξη του μαθητή και ειδικότερα στο 
σχηματισμό της προσωπικής ταυτότητας και της αυτοεικόνας του. Τονίζεται ο συμβολικός χαρακτή-
ρας της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας, αναλύονται οι αιτίες και οι συνέπειες από προβλημα-
τικές καταστάσεις που προκύπτουν στη ζωή της τάξης και δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διαχείριση προβλημάτων στη σχολική τάξη. Αναλύεται επιπλέον το μη λεκτικό επίπεδο της επικοινω-
νίας, όπως και η επίδραση των προσδοκιών του εκπαιδευτικού στην αυτοαντίληψη και τη συμπερι-
φορά του μαθητή. 

 

Π 1420 Το μάθημα της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ελένη Χοντολίδου 

Θεωρητικός προβληματισμός σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση. Έννοιες κλειδιά για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Σκοποί του μαθήματος, περιεχόμενο και 
μεθόδευση διδασκαλίας, αξιολόγηση των μαθητών. Άσκηση στο σχεδιασμό εναλλακτικών δραστη-
ριοτήτων και μορφών αξιολόγησης. 
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Π 1443  Μεθόδευση της διδασκαλίας στο πολυπολιτισμικό σχολείο Ζωή Παπαναούμ 

Μια σημαντική πρόκληση για το ελληνικό σχολείο σήμερα αποτελεί η πολυπολιτισμική πραγματικό-
τητα της κοινωνίας και κατ’ επέκταση και του σχολείου. Αυτή η πραγματικότητα επιτείνει το φαινό-
μενο της σχολικής αποτυχίας, και καθιστά αναγκαία την ανάλογη προσαρμογή της διδακτικής και 
παιδαγωγικής διαδικασίας. Στο φροντιστήριο αυτό εξετάζονται θέματα όπως η διάγνωση της ετερό-
τητας, η διαφοροποίηση και η μεθόδευση της σχολικής εργασίας, καθώς και ο ρόλος του εκπαιδευτι-
κού. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου προβλέπεται πρακτική άσκηση των φοιτητών σε σχολεία. 

 

Π 1504  Τομές στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: 
διένεξη, πόλωση, σύγκρουση και εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις 

Δημήτρης Μαυροσκούφης 

Θα επιχειρηθεί η ανατομία συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προβλημάτων και παιδαγωγικών θεμάτων 
με βάση εισηγήσεις του διδάσκοντος, ανασκόπηση και συζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Τέτοια 
θέματα μπορεί να είναι η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1964-65, το κίνημα του Εκπαιδευτικού 
Δημοτικισμού, οι προσπάθειες για αναμόρφωση της ιστορικής εκπαίδευσης κ.λπ. 

 

Π 1505 Προσεγγίσεις στην Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία:  
Σχολεία και εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης 

Βασίλης Φούκας  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να γνωρίσουν την Τοπική Εκ-
παιδευτική Ιστορία, τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο όσο και σε επίπεδο εφαρμογών.  
Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε τέσσερις βασικές ενότητες:  
Α΄ ενότητα. Θεωρητικό πλαίσιο: Η Τοπική Ιστορία – Ιστορική Επισκόπηση: α) Αντικείμενο μελέτης, 
εμφάνιση ενδιαφέροντος και εξέλιξη. β) Η Τοπική Ιστορία ως επιστήμη: Προβλήματα αποδοχής, 
επιστημολογικά 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. Παραδείγματα μελέτης Θεμάτων Τοπικής Εκπαιδευτικής Ιστορίας: Ιστορία σχολείων της 
Μακεδονίας ευρύτερα και της Θεσσαλονίκης ειδικότερα: Μεθοδολογία και δεδομένα έρευνας, 
σχολιασμός πηγών.  
Γ΄ ενότητα. Επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς φορείς και Ιστορικά Αρχεία: Το ενδιαφέρον θα επικεντρω-
θεί σε ‘παραδείγματα’ από την Εκπαιδευτική Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου 
αυτού οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα επισκεφτούν φορείς της Θεσσαλονίκης, που διαθέτουν 
ιστορικό εκπαιδευτικό υλικό (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Δήμου Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Μελετών Χερσο-
νήσου Αίμου, Εβραϊκό Μουσείο, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Μουσείο Λευκού Πύργου, Ελληνικό 
Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο 
θα παρουσιάσουν πρωτόκολλο από την επίσκεψή τους.  
Δ΄ ενότητα. Ομαδικές εργασίες. Μικρής κλίμακας έρευνα από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με θέμα 
«Η Εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη (1912-2012)» 

 

Π 1507 Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: 
Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών 

Βασίλης Φούκας 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μελετήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες σε αυτό τη διαχρονική εξέλιξη 
της ελληνικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από το 1837, έτος ίδρυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
έως τη Μεταπολίτευση (1974). Η έμφαση θα δοθεί στις Φιλοσοφικές Σχολές των δύο Πανεπιστημίων, 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης.  
     Οι επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:  
α) να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν οι συμμετέχοντες/ουσες στο σεμινάριο τις ιδιαίτερες συνθή-
κες ίδρυσης και λειτουργίας των δύο Πανεπιστημίων (1837 και 1926 αντίστοιχα), β) να μελετήσουν τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διδακτικού προσωπικού των δύο Σχολών, διαχρονικά και συγκρι-
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τικά, γ) να μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών και να ερμηνεύσουν κάθε φορά τον προσανατο-
λισμό τους (επιστημονικός ή/και επαγγελματικός), δ) να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν την κοινω-
νική φυσιογνωμία των δύο Σχολών, ε) να παρουσιάσουν και να ερμηνεύσουν το περιεχόμενο των 
παιδαγωγικών σπουδών στις δύο Σχολές, διαχρονικά και συγκριτικά.  
     Στο σεμινάριο αυτό οι φοιτητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με πολλαπλές πηγές (νομοθετικά κείμε-
να, αρχειακό υλικό: πρακτικά συνεδριάσεων, εκθέσεις πεπραγμένων, επετηρίδες, εφημερίδες και 
ημερολόγια κ.λπ.) για την αναπαράσταση του ιστορικού φαινομένου, τις οποίες θα κληθούν να προ-
σεγγίσουν με δύο, κυρίως, μεθοδολογικά ‘παραδείγματα’ ανάλυσης και ερμηνείας, την ιστορική-
ερμηνευτική μέθοδο και την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, με κριτήριο κάθε φορά τη μορφή του 
προς εξέταση υλικού. 

 

Π 1707 Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας Ελλάδας και Γερμανίας Αναστασία Κεσίδου 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες διεθνείς 
τάσεις ανάπτυξης προγραμμάτων διδασκαλίας, να συγκρίνουν βασικές διαστάσεις του γερμανικού 
και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, να ανιχνεύσουν την εκπαιδευτική πολιτική που αφορά 
την ανάπτυξη και την εφαρμογή των προγραμμάτων διδασκαλίας στις δύο χώρες και να ασκηθούν 
στην ανάλυση των προγραμμάτων διδασκαλίας (curriculum analysis). 
Περιεχόμενο μαθήματος: Σύγκριση, προγράμματα διδασκαλίας, εκπαίδευση στην Ελλάδα και τη 
Γερμανία: εισαγωγή στη θεματική (1ο μάθημα), Διεθνείς συγκριτικές μελέτες επίδοσης των μαθητών 
και προγράμματα διδασκαλίας (2ο μάθημα), Τύποι προγραμμάτων διδασκαλίας (περιεχομένου, στο-
χοκεντρικό, διαδικασίας, αποτελέσματος) - ομάδα σχεδιασμού του προγράμματος διδασκαλίας (3ο 
μάθημα), Σκοποί και στόχοι, περιεχόμενα, μέθοδοι, μέσα διδασκαλίας και μάθησης, αξιολόγηση προ-
γραμμάτων διδασκαλίας (4ο, 5ο και 6ο μάθημα), «Γιατί σύγκριση;» Στόχοι και κατευθύνσεις της Συγκρι-
τικής Παιδαγωγικής (7ο μάθημα), H εκπαίδευση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (8ο 
μάθημα), Από τα Αναλυτικά Προγράμματα (1985) στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) (2003) (9ο μάθημα), Νέα πιλοτι-
κά Προγράμματα Σπουδών (2011) (10ο μάθημα), Προγράμματα Διδασκαλίας στη Βάδη-Βυρτεμβέργη: 
οι μεταρρυθμίσεις του 1994 και του 2004 (11ο μάθημα), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας στην 
Ελλάδα (12ο μάθημα), Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Ιστορίας στη Βάδη-Βυρτεμβέργη (13ο μάθημα). 

 

Π 1810 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διαβίου μάθηση 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 λειτουργία προγραμμάτων εκπαίδευ-
σης ενηλίκων κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης. Γίνεται αναφορά σε έναν στοχαστή 
και εκπαιδευτή της περιόδου –τον Δανό [Nikolaj Frederik Severin] Grundtvig (1783‐1872)– και στις 
αντιλήψεις του (ενίοτε ριζοσπαστικές) για τον τρόπο οργάνωσης της εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται ο 
τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η επαγγελματική κατάρτιση από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου μέχρι σήμερα στην Ευρώπη –και ιδιαίτερα μετά την πτώση του σοσιαλισμού– και γίνεται 
ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη για σύγκλιση 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 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το 1980 και έπειτα. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση στα σεμινάρια θα δοθεί 
στο οργανωτικό (θεσμικό και πρακτικό) πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε όλα τα κράτη 
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 συγκεκριμένες 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 οργάνωση δομών που αφορούν στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 
και στην ενίσχυση της αντίληψης για τη Δια βίου Μάθηση στην Ευρώπη σήμερα. 
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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 

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 συνθηκών εκείνων με 
βάση τις οποίες οργανώνεται η σχετική θεωρία που αφορά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ο κριτι-
κός στοχασμός συνδέεται ‐ως διαδικασία‐ με τον μετασχηματισμό της προοπτικής (perspective 
transformation), τη χειραφέτηση, την ενδυνάμωση και την αλλαγή. Στο μάθημα γίνεται αρχικά εκτε-
νής ανάλυση και συζήτηση της έννοιας του κριτικού στοχασμού ως ex post facto συνθήκη διαμόρ-
φωσης μιας θεωρίας μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, με βάση προσεγγίσεις διαφόρων θεωρητι-
κών όπως οι Dewey, Freire, Kolb & Fry, Mezirow, Brookfield, Boyd, Dirkx, Merriam & Heuer, Cranton 
και πολλών άλλων. Στη συνέχεια γίνεται σύνδεση της έννοιας ‘νοηματοδότηση’ (meaning making), ως 
διαδικασία που οδηγεί σε μια νέα αναθεωρημένη ερμηνεία της εμπειρίας και στοχεύει στην εξατο-
μικευμένη διερεύνηση του συστήματος νοημάτων (εμπειρικού συστήματος) και κατ’ επέκταση στην 
ανάπτυξη του. Επίσης αναφορά γίνεται και στον δυναμικό συσχετισμό της έννοιας του κριτικού 
στοχασμού με τις έννοιες της ‘κριτικής συνειδητοποίησης’ (conscientização) και της ‘μετασχηματι-
στικής μάθησης’ (transformative learning), ως διαδικασίες οι οποίες προοιωνίζουν 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 μεταξύ των στοχαστών για το ρόλο του στη διαμόρφωση 
μιας θεωρίας μάθησης ενηλίκων, το μάθημα ασχολείται και με ζητήματα ενίσχυσης του κριτικού 
στοχασμού σε πρακτικό επίπεδο, 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 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και  των Επικοινωνιών 
στην εκπαίδευση 

Κωνσταντίνος Μπίκος 

Εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και η θέση τους στην κοινωνική 
και επαγγελματική ζωή. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως εργαλείο της νόησης και η θέση του στο 
σύγχρονο σχολείο. Νέες απαιτήσεις στον κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο: computer literacy. Η 
εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση: ανάγκη αναμόρφωσης του ισχύοντος Αναλυτι-
κού Προγράμματος. Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών ως διδακτικών μέσων: τεχνητή νοημοσύνη. Οι 
στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες. Επιπτώσεις στη διαμόρφωση του ελεύ-
θερου χρόνου: δραστηριότητες παιδιών και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Στερεότυπα του φύλου και Νέες 
Τεχνολογίες. Ηθικά, νομικά και πολιτικά προβλήματα που ανακύπτουν. 

 

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

Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Το μάθημα περιέχει μία συνοπτική εισαγωγή στις προϋποθέσεις της χρήσης του Η/Υ και επικεντρώ-
νεται στις βασικές εντολές του λογισμικού PASW/SPSS, οι οποίες εφαρμόζονται παραδειγματικά 
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 μικρής εμπειρίας στην ανάλυση ερευνητι-
κών δεδομένων. Η παρουσία είναι υποχρεωτική, καθώς και η διεκπεραίωση και παράδοση μικρών 
εργασιών που γίνονται κατά την διάρκεια των συναντήσεων. 

 

Π 1904 Μικροδιδασκαλίες Δημήτρης Χατζηδήμου 

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού επισημαίνεται ο ρόλος και η σημασία της μικροδιδασκαλίας στην 
εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Αναφέρονται οι δυνατότητες που προσφέρει για το 
μελλοντικό τους επάγγελμα και ασκούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σε συγκεκριμένες παιδαγωγι-
κές, κοινωνικές και διδακτικές δεξιότητες , διδάσκοντας στους συμφοιτητές και συμφοιτήτριές τους 
προκαθορισμένες διδακτικές ενότητες από μαθήματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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Π 2201 Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση  Αναστασία Κεσίδου 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να ευαισθητοποιηθούν ως μελλοντικοί 
εκπαιδευτικοί σχετικά με την ετερότητα στην κοινωνία και την εκπαίδευση, να κατανοήσουν τη 
φιλοσοφία της διαπολιτισμικής προσέγγισης σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής 
πράξης και να εφαρμόσουν τη διαπολιτισμική θεωρία σε βασικά πεδία της μειονοτικής εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα.  
Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στη θεματική (1ο μάθημα), Ο Μαρσίντ, μαθητής αλβανικής κατα-
γωγής της Α΄ Γυμνασίου σε σχολείο της Κεντρικής Μακεδονίας: μια μελέτη περίπτωσης (2ο μάθημα), 
Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαίδευση (αφομοίωση, ενσωμάτωση, πολυπολιτισμικό, 
αντιρατσιστικό): τί δεν είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση (3ο μάθημα), Αξιώματα, αρχές και στόχοι 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης- η διαχείριση της εκπαιδευτικής ετερότητας στην Ελλάδα, την 
Ευρώπη και αλλού (4ο και 5ο μάθημα), Στερεότυπα, προκαταλήψεις, ρατσισμός (6ο και 7ο μάθημα), Η 
ένταξη των Ελληνοποντίων στην ελληνική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας (8ο μάθημα), Η μειονο-
τική εκπαίδευση στη Δυτική Θράκη (9ο μάθημα), Διγλωσσία και εκπαίδευση (10ο μάθημα), Διαπολι-
τισμική εκπαίδευση, προγράμματα διδασκαλίας και σχολικά εγχειρίδια (11ο μάθημα), Η διαπολιτισμι-
κή εκπαίδευση στα Βαλκάνια (12ο μάθημα), Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση (13ο μάθημα). 

 

Π 2106  Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις  
των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

Μάρω Δόικου 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών/ φοιτητριών των μαθησια-
κών, γνωστικών και ψυχοκοινωνικών παραμέτρων των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Το μάθη-
μα εστιάζει στις μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση, την ορθογραφημένη γραφή και την παρα-
γωγή γραπτού λόγου. Καταρχήν επιχειρείται η εννοιολογική διασαφήνιση της σχετικής ορολογίας 
και συζητούνται ζητήματα ορισμού. Γίνεται παρουσίαση των αιτιολογικών παραγόντων των ειδι-
κών μαθησιακών δυσκολιών και των χαρακτηριστικών που εμφανίζουν οι συγκεκριμένοι μαθητές 
στο μαθησιακό και το γνωστικό τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυσκολίες που βιώνουν οι 
μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε συναισθηματικό επίπεδο καθώς και στην αλληλεπί-
δρασή τους με τους συνομηλίκους τους σε συνάρτηση με το σχολικό πλαίσιο στο οποίο φοιτούν και 
τις στάσεις των εκπαιδευτικών 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  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 αγωγής, στις δομές της ειδικής αγωγής 
καθώς επίσης και πληροφορίες για κάθε κατηγορία ειδικών αναγκών. Με βάση τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των παιδιών σε κάθε κατηγορία, παρουσιάζονται ερευνητικά τεκμηριωμένες παρεμ-
βάσεις, μέθοδοι και τεχνικές σε τέσσερις άξονες: α) οργάνωση χώρου και μαθησιακού περιβάλ-
λοντος, β) προσαρμοσμένου και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού, γ) στρατηγικών και τεχνικών 
διδασκαλίας και δ) σύγχρονων τάσεων και προβληματισμού. 

 

Π 2108  Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση Σουζάνα Παντελιάδου 

Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι Μαθησιακές Δυσκολίες προσεγγίζονται από την εκπαιδευτική οπτική, 
με στόχο την σε βάθος κατανόηση των σχολικών δυσκολιών που προκαλούνται από τα βασικά γνω-
στικά και κοινωνικο-συναισθηματκά χαρακτηριστικά των μαθητών. Επιπλέον, συζητώνται ζητήματα 
που αφορούν στην αναγνώριση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στο σχολείο και τη συμμετοχή 
του/της εκπαιδευτικού στη διαγνωστική διαδικασία. Έμφαση δίνεται στις κατάλληλες προσεγγίσεις 
για την εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες καθώς επίσης και στη θεωρητική και 
εμπειρική τεκμηρίωση κάθε προσέγγισης. Η σε βάθος κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών υπο-
στηρίζεται από τη μελέτη της οπτικής των ίδιων των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους. 
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Π 3000 
(νέο) 

Η Κριτική και η Οικολογική-Συστημική Παιδαγωγική  
της Ειρήνης 

Κυριάκος Μπονίδης 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξεταστεί ‐από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες‐ η Κριτι-
κή Παιδαγωγική της Ειρήνης και η Οικολογική-Συστημική Παιδαγωγική της Ειρήνης, σε θεωρητικό 
και πρακτικό επίπεδο. 
Περιεχόμενα μάθησης, χρονοδιάγραμμα 
Εισαγωγή: Οριοθέτηση του αντικειμένου, βασική ορολογία. Το «διδακτόν» της ειρήνης. Η ‘προδρο-
μική’ περίοδος της Παιδαγωγικής της ειρήνης. Επιστημολογικός προσδιορισμός και η εξέλιξη της 
Παιδαγωγικής της Ειρήνης. (1ο και 2ο σεμινάριο). 
Ενότητα πρώτη: Η Κριτική Παιδαγωγική της Ειρήνης 
Α) Θεωρητικά ερείσματα: H Κριτική Θεωρία, η Κριτική Έρευνα της Ειρήνης και η Κριτική Παιδαγω-
γική. Β) Ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα Κριτικής Έρευνας της Ειρήνης και της Κριτικής Παιδαγωγι-
κής της Ειρήνης διεθνώς, σχετική βιβλιογραφία και περιοδικά. Γ) Βασικές οντολογικές, ανθρωπολο-
γικές, ηθικές, επιστημολογικές και παιδαγωγικές παραδοχές και κατηγορίες ανάλυσης της Κριτικής 
Παιδαγωγικής της Ειρήνης. Το τρίγωνο της βίας (άμεση, δομική και πολιτισμική βία) και η «θετική» 
ειρήνη. Γ) Χώρος, χρόνος, κείμενα και εκπαιδευτικές πρακτικές της ειρηνιστικής κριτικής εκπαίδευ-
σης. Δ) Εφαρμογές και ασκήσεις. Ε) Κριτική της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης. (3ο , 4ο , 5ο και 6ο 
σεμινάριο) 
Ενότητα δεύτερη: Η Οικολογική-Συστημική Παιδαγωγική της Ειρήνης 
Α) Τα παγκόσμια οικολογικά προβλήματα. Β) Θεωρητικά ερείσματα της Οικολογικής-Συστημικής 
Παιδαγωγική της Ειρήνης: H Οικολογική Φιλοσοφία, το κίνημα της «Νέας Εποχής», η θεωρία και 
πράξη της μη βίας του Γκάντι και του Κινγκ, η «Οικολογική» Έρευνα της Ειρήνης, η «Ανθρωπιστική 
Ψυχολογία» του Maslow, η δράση της Λέσχης της Ρώμης, η συστημική θεωρία και η Συστημική 
Παιδαγωγική. Β) Σχετικά Ινστιτούτα και ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα διεθνώς, βιβλιογραφία 
και περιοδικά. Γ) Βασικές οντολογικές, ανθρωπολογικές, ηθικές, επιστημολογικές και παιδαγωγικές 
παραδοχές και κατηγορίες ανάλυσης της Οικολογικής-Συστημικής Παιδαγωγική της Ειρήνης. Το «νέο 
παράδειγμα» της «αλληλεγγύης, της αντίστασης χωρίς τη χρήση βίας και του «οικολογικού αυτοπεριορι-
σμού». Γ) Χώρος, χρόνος, κείμενα και εκπαιδευτικές πρακτικές της οικολογικής-συστημικής ειρηνι-
στικής εκπαίδευσης. Η «νεωτεριστική μάθηση». Δ) Εφαρμογές και ασκήσεις. Ε) Κριτική της Οικολο-
γικής-Συστημικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης. (7ο , 8ο , 9ο και 10ο σεμινάριο) 
Ενότητα τρίτη: Προοπτικές της Κριτικής και της Οικολογικής-Συστημικής Παιδαγωγικής της 
Ειρήνης  
Προς μια μετα-κριτική Οικολογική Παγκόσμια Παιδαγωγική (11ο και 12ο σεμινάριο) 
Ενότητα τέταρτη: Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες αναπτύσ-
σουν και αξιολογούν ομαδικά ένα κριτικό και ένα οικολογικό-συστημικό ειρηνιστικό πρόγραμμα 
διαδικασίας, εάν είναι εφικτό σε σχολεία.  
Παρουσίαση των τελικών προϊόντων του σε ημερίδα με ανοικτό ακροατήριο. 
Αξιολόγηση του σεμιναρίου. (13ο σεμινάριο) 

 

Π 3001 
(νέο) 

Προγράμματα σπουδών και σχολικό βιβλίο Κυριάκος Μπονίδης 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες/ουσες, αφενός, να γνωρίσουν τη θεωρία, τα πεδία 
έρευνας και τα κριτήρια αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών και του σχολικού βιβλίου και, 
αφετέρου, να εφαρμόσουν τις κυριότερες σχετικές ερευνητικές τεχνικές και τα κριτήρια αξιολόγησής 
τους, καθώς και να παραγάγουν σχετικό υλικό.  
Περιεχόμενα μάθησης, χρονοδιάγραμμα 
Εισαγωγή στη θεματική του σεμιναρίου. Προσδιορισμός των όρων: πρόγραμμα σπουδών, σχολικό 
βιβλίο, έντυπο και ψηφιακό, έρευνα, αξιολόγηση και αξιολογική έρευνα των προγραμμάτων σπου-
δών και των σχολικών βιβλίων (1ο σεμινάριο). 
Ενότητα πρώτη: Θεωρία των προγραμμάτων σπουδών και του σχολικού βιβλίου, έντυπου και 
ηλεκτρονικού):  
1. Θεωρητικά ερείσματα, ιδεολογίες και μοντέλα σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών με έμφα-
ση στο πρόγραμμα «σκοπών και στόχων», στο εποικοδομητικό και στο κριτικό πρόγραμμα διαδικα-
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σίας. Η θεωρία του ενιαιοποιημένου προγράμματος σπουδών, διεπιστημονικού και «θεματοκε-
ντρικού/διαθεματικού. 
2. Ιστορία, ρόλος, χαρακτηριστικά και λειτουργίες του σχολικού βιβλίου.  
3. Εκπαιδευτικός, μαθητής/τρια - πρόγραμμα σπουδών και σχολικό βιβλίο (2ο και 3ο σεμινάριο). 
Ενότητα δεύτερη: Η ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών και η συγγραφή των σχολικών 
βιβλίων):  
1. Η διαδικασία ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών «σκοπών και στόχων» και των προγραμμά-
των διαδικασίας. Η συγγραφή και οι «πολιτικές» των βιβλίων διεθνώς. Η εισαγωγή των προγραμ-
μάτων σπουδών και των βιβλίων στη σχολική πράξη. Η χρήση του προγράμματος σπουδών και του 
σχολικού βιβλίου.  
2. Η ανάπτυξη προγραμμάτων διαδικασίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας και τάξης και η παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού από τον/την εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/τριες. Διαδικασίες παραγωγής 
εκπαιδευτικού υλικού και παραδείγματα (με ασκήσεις στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και 
συγγραφή ενοτήτων σχολικών βιβλίων-εργασία σε ομάδες) (4ο, 5ο, 6ο, 7ο και 8o σεμινάριο). 
Ενότητα τρίτη: Η έρευνα και η αξιολογική έρευνα των προγραμμάτων σπουδών και των 
σχολικών βιβλίων:  
1. Σύντομο ιστορικό της έρευνας, «συστηματικής» και αξιολογικής.  
2. Στόχοι και (ιδεολογικές) κατευθύνσεις της σχετικής έρευνας.  
4. Πεδία έρευνας και ερευνητική διαδικασία: η έρευνα της διαδικασίας παραγωγής και της εισαγωγής 
τους στην εκπαίδευση, η έρευνά τους ως ‘προϊόντων’, η έρευνα του τρόπου χρήσης τους και της 
άποψης των ομάδων αποδοχής.  
5. Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησής τους. 
6. Ερευνητικές τεχνικές και «παραδείγματα» ανάλυσης της Ερμηνευτικής, της Εμπειρικής, της Κριτι-
κής και της Μετα-κριτικής έρευνας των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων (με 
ασκήσεις στην έρευνα εν χρήσει προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων-εργασία σε ομάδες) 
(9ο , 10ο , 11ο και 12ο σεμινάριο). 
7. Η σχετική έρευνα στην Ελλάδα (μελέτη των χαρακτηριστικότερων ερευνών).  
Αξιολόγηση του σεμιναρίου (13ο σεμινάριο). 

 
 

Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ  (5 ECTS) 
 

ΙΠ 700 Ιστορική Παιδαγωγική: Σταθμοί στην Ιστορία  
της Αγωγής και της Εκπαίδευσης 

Δημήτρης Μαυροσκούφης  
& Βασίλης Φούκας 

Ι. Οι όροι «Αγωγή» και «Εκπαίδευση»: σημασιολογικές αποχρώσεις και οπτικές, ιστορικότητα, εξέλιξη. 
ΙΙ. Σταθμοί στην Ιστορία της Αγωγής. 

1. Η διαμόρφωση των «συστημάτων» Αγωγής κατά την Αναγέννηση και το Διαφωτισμό (ανα-
φορές στους: Ratke, Comenius, Locke, Rousseau, Fröbel, Pestalozzi, Fellenberg κ.λπ.). Το παιδα-
γωγικό σύστημα του Herbart. 

2. Το κίνημα της «Νέας Αγωγής»/ του «Νέου Σχολείου»: Dewey, Γερμανική Μεταρρυθμιστική 
Παιδαγωγική (Kerschensteiner, Lietz κ.λπ.). 

3. Η ανανέωση της παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης: Decroly, Montessori, Makarenko, Cousi-
net, Neill κ.λπ. 

4. Νεοελληνικός Διαφωτισμός και παιδαγωγικές θεωρίες (Βούλγαρης, Μοισιόδαξ, Κοραής, 
Κούμας κ.λπ.).  

5. Έλληνες παιδαγωγοί (19ος και 20ος αι.): οι πηγές, οι αρχές και το έργο τους (Παπαμάρκου, 
Μωραΐτης, Ζαγγογιάνης, Εξαρχόπουλος, Δελμούζος, Κάστανος κ.λπ.). 

ΙΙΙ. Σταθμοί στην Ιστορία της (Νεοελληνικής) Εκπαίδευσης. 
1. Το εκπαιδευτικό σύστημα: η έννοια της τυπικής εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστή-

ματος, η θεμελίωση και η εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ζητήματα «μεταρρύθ-
μισης» των εκπαιδευτικών συστημάτων. 
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2. Η θεμελίωση και η εξέλιξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος κατά το 19ο αιώνα (1821 
– 1870): εκπαιδευτική πολιτική και ιδεολογία, διάρθρωση συστήματος, προβλήματα και δυσ-
λειτουργίες. 

3. Η αμφισβήτηση του εκπαιδευτικού συστήματος: το αίτημα για αλλαγές, οι μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες και η εμφάνιση του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. 

4. Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και βενιζελικές μεταρρυθμίσεις (1911 – 1932).  
5. Το εκπαιδευτικό σύστημα από τη δικτατορία του Μεταξά (1936) έως το μεταρρυθμιστικό 

εγχείρημα του 1964-65. Η υπονόμευση της μεταρρύθμισης του 1964-65 από τις κυβερνήσεις 
των «αποστατών» και η ανατροπή της από τη δικτατορία του 1967. 

6. Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις κατά τη μεταπολίτευση (1976 κ.ε.).  
Συνόψιση – Συμπεράσματα. 

 

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  
(κοινωνικοποίηση – διαπολιτισμικότητα) 

Αναστασία Κεσίδου/ 
Κωνσταντίνος Μπίκος/ 

Ελένη Χοντολίδου  

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της 
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης καθώς και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση 
να κατανοούν την κοινωνική διάσταση διαφόρων εκπαιδευτικών ζητημάτων. 
Περιεχόμενο του μαθήματος: Εισαγωγή στη θεματική-εννοιολογική προσέγγιση (1ο μάθημα), Η 
εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας και οι μεταβολές της (2ο μάθημα), Ο θεσμός του σχολείου στη 
σύγχρονη κοινωνία (3ο μάθημα), Θεωρίες-μοντέλα κοινωνικοποίησης (4ο μάθημα), Ομάδες και 
φορείς κοινωνικοποίησης (5ο μάθημα), Η κοινωνική αναγνώριση της παιδικής ηλικίας (6ο μάθημα), 
Κοινωνική ανισότητα-οικογένεια και υπόβαθρο-ανισότητες στην εκπαίδευση. Επίδοση στο σχολείο 
και κοινωνική προέλευση - γλωσσικοί κώδικες (7ο μάθημα), Πολιτική της εκπαίδευσης (8ο μάθημα), 
Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη - κοινωνική κινητικότητα (9ο μάθημα), Μετανάστευση και 
διαπολιτισμική εκπαίδευση (10ο μάθημα), Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτήτων (11ο μάθημα), Ελληνι-
κή πραγματικότητα και διεθνής εικόνα (12ο μάθημα), Γενικές διαπιστώσεις-προετοιμασία για τις 
εξετάσεις (13ο μάθημα). 

 

ΣΧΠ ΙΙ Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ:  
Προγράμματα Σπουδών, Διδασκαλία, Αξιολόγηση 

Κυριάκος Μπονίδης 

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν τα μοντέλα, ο σχεδιασμός/η ανάπτυξη και η ανάλυση των 
προγραμμάτων σπουδών, η θεωρία και η παραγωγή των μέσων διδασκαλίας και μάθησης (του σχο-
λικού βιβλίου, του υπόλοιπου έντυπου και ψηφιακού υλικού) και η προετοιμασία, η μεθόδευση και η 
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο του παραδοσιακού, του συμπεριφοριστικού, 
του εποικοδομητικού και του κριτικού «παραδείγματος».  
Περιεχόμενα μάθησης, χρονοδιάγραμμα  
Εισαγωγή στη Σχολική Παιδαγωγική: Επιστημολογικός προσδιορισμός, αντικείμενο, κατευθύνσεις, 
έρευνα (πεδία της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικά ‘παραδείγματα’). Θεωρίες του σχολείου, το εκ-
παιδευτικό σύστημα και η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (1ο μάθημα) 
Ενότητα πρώτη: Το παραδοσιακό σχολείο 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, χρόνος, κεί-
μενα και εκπαιδευτικές πρακτικές στο «παραδοσιακό» σχολείο. Η ακαδημαϊκή ιδεολογία του προ-
γράμματος σπουδών (το πρόγραμμα των περιεχομένων ως μοντέλου σχεδιασμού των προγραμμά-
των σπουδών, διάταξη των περιεχομένων διδασκαλίας και μάθησης, ο ρόλος του σχολικού βιβλίου, η 
εκπαιδευτική διαδικασία και η παραδοσιακή διδακτική, μορφές και μέθοδοι διδασκαλίας, η πορεία 
της διδασκαλίας, η εξέταση του μαθητή και της μαθήτριας). Δ) Κριτική του παραδοσιακού «παρα-
δείγματος» (2ο μάθημα). 
Ενότητα δεύτερη: Το συμπεριφοριστικό εκπαιδευτικό «παράδειγμα» και η εξέλιξή του 
Α) Θεωρητικά ερείσματα: Ο συμπεριφορισμός και η εμπειρική Παιδαγωγική. Η ιδεολογία της 
κοινωνικής αποτελεσματικότητας του προγράμματος σπουδών. Β) Το πρόγραμμα «σκοπών και 
στόχων» ως μοντέλο σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών: 1) Σκοποί και στόχοι. Ταξινομίες 
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διδακτικών στόχων. 2) Περιεχόμενα μάθησης, 3) Μεθόδευση της διδασκαλίας: Το συμπεριφοριστικό 
διδακτικό μοντέλο. Η διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας. 4) Οι διδακτικές μηχανές και ο Η/Υ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 5) «Αντικειμενικού» τύπου αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης: (Ι) διαγνω-
στική αξιολόγηση, (ΙΙ) διαμορφωτική αξιολόγηση και (ΙΙΙ) συνολική αξιολόγηση. Γ) Κριτική του συμπε-
ριφοριστικού «παραδείγματος» (3ο, 4ο και 5ο μάθημα). 
Ενότητα τρίτη: Το εποικοδομητικό «παράδειγμα»  
Α) Θεωρητικά ερείσματα: Εποικοδομισμός και εποικοδομητική Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικός 
πραγματισμός και η παιδοκεντρική ιδεολογία του προγράμματος σπουδών Β) Το εποικοδομητικό 
πρόγραμμα διαδικασίας ως μοντέλο σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών: 1) Το ενιαιοποιημένο 
πρόγραμμα σπουδών: τα διεπιστημονικά και τα «θεματοκεντρικά/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) Στοχα-
στική και διερευνητική/βιωματική εκπαιδευτική διαδικασία: η μαιευτική μέθοδος, το μοντέλο των 
τριών κύκλων, η μέθοδος του προβλήματος, η μέθοδος project. 4) Πολυγραμματισμοί. 5) Αυθεντική 
αξιολόγηση. Γ) Κριτική του εποικοδομητικού «παραδείγματος» (6ο, 7ο και 8ο μάθημα).  
Ενότητα τέταρτη: Το κριτικό «παράδειγμα»  
Α) Θεωρητικά ερείσματα: Οι κριτικές θεωρίες, η αναδομιστική θεωρία αγωγής και η αντίστοιχη ιδεο-
λογία του προγράμματος σπουδών. Η κριτική Παιδαγωγική. Β) Το κριτικό πρόγραμμα διαδικασίας ως 
μοντέλο σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών: 1) Αφετηρία και ανάπτυξη του κριτικού προ-
γράμματος σπουδών. 2) Επιλογή των περιεχόμενων μάθησης, 3) Κριτική αναστοχαστική εκπαιδευτι-
κή 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: Πρόγραμμα σπουδών, μέσα διδασκαλίας και μάθησης, εκπαιδευτική διαδικα-
σία και τα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική της Ειρήνης: Α) Η 
Έρευνα της Ειρήνης και η Παιδαγωγική της Ειρήνης. Β) Σκοποί και περιεχόμενα της Παιδαγωγικής 
της Ειρήνης (εκπαιδευτικά κείμενα και πρακτικές στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής, αντιρατσιστικής, 
διαπολιτισμικής και οικολογικής εκπαίδευσης). (11ο και 12ο μάθημα). 
Συγκεφαλαίωση των περιεχομένων και αξιολόγηση του μαθήματος (13ο μάθημα) 

 
 

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ  (6 ECTS) 
 

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

Δημήτρης Κόκορης 

Αντικείμενο διδασκαλίας και έρευνας είναι ο τρόπος της διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Προσφέρονται γνωστικά στοιχεία για τη διδασκαλία της γλώσσας και πα-
ρουσιάζεται η μέθοδος "Project" και το πλαίσιο του μαθητοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας. Οι φοιτη-
τές/τριες παρακολουθούν και διδάσκουν μαθήματα της νεοελληνικής γλώσσας σε γυμνάσια και λύκεια. 

 

702 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας 
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. Ανάλυ-
ση της διδακτικής διαδικασίας με παραδείγματα. 

 

703 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων 
Ελληνικών  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 

Ειδικός Επιστήμων  
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ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (6 ECTS) 
  

Π1000 (νέο) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Το μάθημα αυτό έχει τρία μέρη: (α) Επιστημολογικές προϋποθέσεις της Μεθοδολογίας της Έρευνας, 
(β) Μεθοδολογία και (γ) Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Στατιστικής.  
     (α) Επιστημολογικές προϋποθέσεις της Μεθοδολογίας: Στο πρώτο μέρος θα γίνει εισαγωγή στις επι-
στημολογικές προϋποθέσεις της επιστημονικής έρευνας, όπως έννοια και σκοπός της επιστήμης, γενί-
κευση, επιστημονική εξήγηση και πρόγνωση, διατύπωση και έλεγχος υποθέσεων, εμπειρικό περιεχό-
μενο των υποθέσεων και θεωριών, διεύρυνση της γνώσης και επιστημονική πρόοδος. Διαφορές και 
ομοιότητες των Φυσικών και των Κοινωνικών Επιστημών: νομοθετικές και ιδιογραφικές επιστήμες.  
     (β) Μεθοδολογία: Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν οι κυριότερες μέθοδοι συλλογής δεδομέ-
νων, όπως η συνέντευξη, επισκόπηση, παρατήρηση, κοινωνιομετρία κλπ. και θα αναλυθούν οι δια-
φορετικές λειτουργίες των ποσοτικών και των ποιοτικών μεθόδων στο πλαίσιο της λογικής της 
επιστημονικής έρευνας.  
     (γ) Εισαγωγή στη Στατιστική: Εδώ θα εξηγηθούν οι βασικές έννοιες της Περιγραφικής Στατιστικής, 
όπως οι δείκτες κεντρικής τάσης, δείκτες διασποράς, κατανομές συχνότητας των μεταβλητών, δια-
σταύρωση μεταβλητών σε πίνακες διπλής εισόδου, δείκτες στατιστικής συνάφειας, απλή ανάλυση 
δεδομένων. Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν ορισμένες βασικές έννοιες της Επαγωγικής Στατι-
στικής, όπως η κανονική κατανομή, τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας, τα διαστήματα εμπι-
στοσύνης και ο στατιστικός έλεγχος των υποθέσεων. Επισημαίνεται ότι η κατανόηση της θεματικής 
τόσο της Μεθοδολογίας όσο και της Στατιστικής απαιτεί ουσιαστικά την παρακολούθηση του μαθή-
ματος. Οι εξετάσεις γίνονται με γραπτές δοκιμασίες και με εκπόνηση μικρών εργασιών. 

 

Π 1312  Η σχολική τάξη ως ομάδα συνομηλίκων και η 
κοινωνικοπαιδαγωγική εργασία του εκπαιδευτικού 

Κωνσταντίνος Μπίκος 

Η σχολική τάξη ως ομάδα συνομηλίκων: τυπική και άτυπη δομή της. Η σημασία των κοινωνικών σχέ-
σεων για τη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Η προτεραιότητα 
των συναισθηματικών παραγόντων κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου. Η κοινωνιομετρία 
και η κοινωνικοπαιδαγωγική αποστολή του σχολείου. Παιδαγωγική αξιοποίηση εκ μέρους του εκπαι-
δευτικού των δυνατοτήτων που προσφέρει η κοινωνιομετρία. Ο εκπαιδευτικός ως εμψυχωτής και 
συντονιστής της ομάδας συνομηλίκων της σχολικής τάξης. Παιδαγωγικοί χειρισμοί για τη βελτίωση 
της τάξης ως ομάδας. Το σχολείο και η σχολική τάξη ως «οικοσυστήματα ανάπτυξης» του μαθητή. 

 

Π 1438 Διδακτικές εφαρμογές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών 

Κωνσταντίνος Μπίκος 

Πρόκειται για εργαστηριακό μάθημα που δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να δοκιμάσει στην πράξη 
διδακτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αρχικά θεματοποι-
ούνται οι εφαρμογές των βασικών θεωριών μάθησης στο εκπαιδευτικό λογισμικό: μπιχεβιορισμός, 
εποικοδομισμός, κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, θεωρία της επεξεργασίας πληροφοριών. Στη συνέ-
χεια δοκιμάζονται στην πράξη εφαρμογές που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη διδασκαλία φιλολο-
γικών μαθημάτων, όπως η ανάπτυξη σεναρίου διδασκαλίας, η αξιοποίηση της ιστοεξερεύνησης και η 
δημιουργία σημασιολογικού χάρτη με τη βοήθεια των των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών. 
     Φοιτητές/τριες της Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής που εισήχθησαν έως και το 2010 και χρωστούν το μάθημα 
ΠΛ102 μπορούν, στη θέση του, να δηλώσουν το Π1438 (εφόσον δεν το έχουν ήδη περάσει). 

 

Π 1445  Συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης 
στην εκπαίδευση 

Δημήτρης Χατζηδήμου 

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού συζητούνται οι διάφορες συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και 
μάθησης, όπως η εταιρική, η ομαδική και η μέθοδος project (σχέδιο εργασίας), επιχειρώντας 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 δια-
προσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές μεταξύ τους, ανάμεσα στους μαθητές και στους 
εκπαιδευτικούς, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς μεταξύ τους, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, 
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στους γονείς και στον διευθυντή της σχολικής μονάδας κ.λπ. Για τον λόγο αυτό, καθώς και για να 
καταδειχθεί η δυναμική των ομάδων εργασίας στην επικοινωνία των διδασκομένων (ανήλικων μα-
θητών και ενηλίκων), γίνεται θεωρητική και βιωματική προσέγγιση του θέματος. 

 

Π 1446  Διαφοροποιημένη διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές Σουζάνα Παντελιάδου 

Η έντονη διαφοροποίηση του σχολικού πληθυσμού σε συνδυασμό με την αντίληψη ενός ενιαίου σχο-
λείου για όλους, δημιουργούν την ανάγκη για την προσαρμογή της διδασκαλίας από τους/τις εκπαι-
δευτικούς. Στο πλαίσιο του μαθήματος η προσαρμογή αυτή γίνεται μέσα από το μοντέλο της Διαφο-
ροποιημένης Διδασκαλίας, το οποίο περιλαμβάνει προσαρμογές στο περιεχόμενο, την επεξεργασία 
και το τελικό προϊόν της διδασκαλίας, ανάλογα με το επίπεδο, τις μαθησιακές προτιμήσεις και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών. Ειδικότερα, μελετώνται προσεγγίσεις της διδακτικής αξιολόγησης, η 
διδασκαλία σε επίπεδα, η οργάνωση υλικού και δραστηριοτήτων καθώς επίσης και συγκεκριμένες 
πρακτικές και τεχνικές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση των διδακτικών εφαρμογών των 
ευρημάτων της γνωστικής έρευνας για τη μάθηση. 

 

Π 1509  Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη  
στον ελληνόφωνο χώρο (19ος αι. – Μεσοπόλεμος) 

Βασίλης Φούκας 

Η θεσμοποίηση της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην Ευρώπη αρχίζει με την εμφάνιση έντονου ενδια-
φέροντος για την πειραματική έρευνα και υλοποιείται μέσω της ίδρυσης εργαστηρίων, ιδρυμάτων 
και συνδέσμων καθώς και μέσω της δημιουργίας μιας σειράς εξειδικευμένων εντύπων (περιοδικών) 
και της διοργάνωσης εθνικών και διεθνών συνεδρίων.  
     Στο σεμινάριο αυτό θα μελετήσουμε την εξέλιξη της παιδαγωγικής θεωρίας και τα πρώτα στάδια 
της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην Ελλάδα από το 18ο έως τα μέσα του 20ού αιώνα.  
     Ειδικότερα, θα εξετάσουμε:  
α) την εξέλιξη της παιδαγωγικής θεωρίας κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με βάση 
παιδαγωγικά κείμενα των σημαντικότερων εκπροσώπων του κινήματος του Νεοελληνικού Διαφωτι-
σμού (Ιώσ. Μοισιόδακα, Κ. Κούμα), β) τις νομοθετικές ρυθμίσεις (νόμοι, νομοσχέδια, υπουργικές από-
φάσεις) αναφορικά με την αναγκαιότητα παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας και Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το 1834 έως το Μεσοπόλεμο, γ) τα προγράμματα 
σπουδών των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη θέση της Παιδαγωγικής ως γνωστικού αντικειμένου, από τη μια, στα 
Διδασκαλεία αρρένων και θηλέων του κράτους και του εξωκρατικού ελληνισμού, και, από την άλλη, 
στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, αρχικά, και στην αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης, από το 1926 και 
εξής, δ) τους σημαντικότερους παιδαγωγούς – διδάσκοντες μαθήματα Παιδαγωγικής στα Διδασκα-
λεία αρρένων και θηλέων του κράτους και του εξωκρατικού ελληνισμού (Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Φι-
λιππούπολη, Κωνσταντινούπολη) και στις Φιλοσοφικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ε) το περι-
εχόμενο και τις επιδράσεις των σημαντικότερων Εγχειριδίων Παιδαγωγικής που εκδόθηκαν και κυ-
κλοφόρησαν στο ελληνικό κράτος (Ι. Κοκκώνη, Γ. Παγώντος, Λ. Μελά, Αρ. Σπαθάκη, Χρ. Παπαδόπου-
λου, Χ. Παπαμάρκου, Βλ. Σκορδέλη, Ι. Πανταζίδη, Δ. Ζαγγογιάννη, Ν. Εξαρχόπουλου, Αλ. Δελμούζου) 
και στον εξωκρατικό ελληνισμό (Κ. Ξανθόπουλου, Κ. Κεχαγιά, Σ. Λεοντιάδος), στ) το ρόλο και τη 
συμβολή του παιδαγωγικού περιοδικού τύπου στην «επαφή» των Ελλήνων και των Ελληνίδων εκπαι-
δευτικών με παιδαγωγικές απόψεις της Ευρώπης και στη διάχυση των απόψεων αυτών (Παιδαγωγός, 
Εκπαίδευσις, Εθνική Αγωγή, Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου), ζ) το ρόλο των Πρώτων Εκπαιδευτικών 
και Παιδαγωγικών Συνεδρίων (1904 και 1930), η) το ρόλο και τη συμβολή των Πειραματικών 
Σχολείων (Αθηνών και Θεσσαλονίκης) στην εφαρμογή των παιδαγωγικών θεωριών στην Ελλάδα. 
     Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες θα αναλάβουν την εκπόνηση ομαδικών εργασιών τις 
οποίες θα παρουσιάσουν, με τη μορφή γραπτών εργασιών. 

 

Π 1615 Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας:  
Οι Μέθοδοι της Συνέντευξης και Επισκόπησης 

Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις μεθόδους της επισκόπησης και της συνέντευξης. 
Μετά από μία σύντομη επιστημολογική και μεθοδολογική εισαγωγή θα εξεταστούν αναλυτικά τα 
επιμέρους προβλήματα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων αυτών, 
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που είναι οι συχνότερα εφαρμοζόμενες στην Παιδαγωγική. Εκτός των βασικών διαλέξεων σε σημα-
ντικά 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 έρευνες 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 διαδικασίας, από τα πρώτα στάδια της διατύπωσης του προβλήμα-
τος και των ερευνητικών υποθέσεων ως τα τελευταία στάδια της ανάλυσης των δεδομένων και της 
συναγωγής των ερευνητικών πορισμάτων. 

 

Π 1708 Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης Αναστασία Κεσίδου 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να κατανοήσουν τη θέση και τη σημασία 
της Συγκριτικής Παιδαγωγικής στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής Επιστήμης, να εξοικειωθούν με τη 
συγκριτική ερευνητική διαδικασία, να κατανοήσουν τις διεθνείς εκπαιδευτικές τάσεις και τον τρόπο 
με τον οποίο επηρεάζουν τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς και θέματα πολιτισμικού πλου-
ραλισμού και διεθνοποίησης στην εκπαίδευση. 
Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στη θεματική: οριοθέτηση της Συγκριτικής Παιδαγωγικής ως 
κλάδου της Παιδαγωγικής Επιστήμης και αναγκαιότητα (1ο μάθημα), Η εξέλιξη της Συγκριτικής Παι-
δαγωγικής: ιστορική θεώρηση (2ο μάθημα), Στόχοι και κατευθύνσεις της Συγκριτικής Παιδαγωγικής 
(συγκριτική ανάλυση, Διεθνής Παιδαγωγική) (3ο μάθημα), Συγκριτική μέθοδος, επιστημολογικές 
τάσεις της Συγκριτικής Παιδαγωγικής (4ο μάθημα), Ένα παράδειγμα εφαρμογής της συγκριτικής 
μεθόδου: η εκπαίδευση στην Ελλάδα και τη Φινλανδία (5ο και 6ο μάθημα), Το εκπαιδευτικό σύστημα 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (7ο μάθημα), Το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας 
(8ο μάθημα), Το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας (9ο μάθημα), Οι διεθνείς συγκριτικές μελέτες επί-
δοσης των μαθητών (PISA, TIMMS) (10ο μάθημα), Η Παιδαγωγική των Διεθνών Οργανισμών (11ο 
μάθημα), Η Παιδαγωγική των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (12ο μάθημα), Διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση (13ο μάθημα). 

 

Π 1709 Συστήματα Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή Σουζάνα Παντελιάδου 

Στόχος στο μάθημα είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα διαφορετικά μοντέλα παροχής 
ειδικής αγωγής που εφαρμόζονται σε χώρες από όλες τις ηπείρους και η κατανόηση των παραμέ-
τρων που συνδιαμορφώνουν την επιλογή κάθε συστήματος. Τα συστήματα εξετάζονται μέσα από 
την ιστορική τους εξέλιξη και αναλύονται παράγοντες όπως το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, η φιλο-
σοφία της εκπαίδευσης, οι αντιλήψεις για την αναπηρία, η υπάρχουσα νομοθεσία, οι οικονομικές 
συνθήκες και το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο αναφοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Ευρωπαϊκά 
συστήματα ειδικής αγωγής σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα και τις κυρίαρχες αντιλήψεις 
για την ειδική αγωγή καθώς και στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. 

 

 Π 1807 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διαβίου μάθηση:  
Θεωρία και Πράξη 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Το μάθημα αυτό έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με εκείνα 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 περιορίζεται μόνο σε αυτήν. Συγκε-
κριμένα 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 εκπαιδευτικών διαδικασιών αλλά και μέσω άτυπων διαδικα-
σιών μάθησης. Εξετάζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι δύο αυτές έννοιες εξελίσσονται ιστορικά 
καθώς και πως διαφοροποιούνται 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 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 ερμηνεύονται και συνδια-
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μορφώνονται ανταποκρινόμενες κυρίως στις απαιτήσεις των σύγχρονων 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 κύ-
κλων 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 
ανδραγωγική προσέγγιση του Malcolm Knowles, η σημασία της κριτικής σκέψης στη μάθηση των 
ενηλίκων και η προσέγγιση του Paulo Freire που ενισχύει την αντίληψη για τη μάθηση ως χειραφε-
τητική διαδικασία, καθώς και οι αντιλήψεις των Jack Mezirow, Stephen Brookfield και Donald Schön 
για τη σημασία του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαίδευση των ενηλίκων, 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 οργανισμό. Στο μάθημα θα γίνει επίσης ανάλυση 
συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν στην πρόσβαση και συμμετοχή των ενηλίκων σε οργανω-
μένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (με ιδιαίτερες αναφορές στις προσεγγίσεις των Miller, Tough, 
Rubenson και Cross), σε επιθυμητές μεθόδους διδασκαλίας ενηλίκων (με ιδιαίτερη αναφορά στις 
προσεγγίσεις των Long, Knox, Brunner, Dewey, Illich, Freire, Knowles, Illeris και Rogers) και σε ζητή-
ματα μεθόδευσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους ενηλίκους κατά τον Cyril O’ Houle. Τέλος θα 
γίνει αναφορά 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 οργανισμού 
μάθησης στην ανάπτυξη και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, στη διευκόλυνση της μαθη-
σιακής διαδικασίας και στο ρόλο και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων. 

 

Π 1808 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση:  
Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι διπλός. Από τη μία στοχεύει στην κατανόηση της 
σημασίας της επαγγελματικής κατάρτισης ως μέρος της τυπικής εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην 
προετοιμασία των καταρτιζομένων για την είσοδο τους στο επάγγελμα. Από την άλλη στοχεύει και 
στον προσδιορισμό των συνθηκών εκείνων (μη τυπικών ή άτυπων) οι οποίες θα βοηθήσουν τον 
καταρτιζόμενο να αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί ευκολό-
τερα στο εργασιακό του περιβάλλον και να αναπτύξει την επαγγελματική του ταυτότητα. Το μάθημα 
πέρα από τα θεωρητικά ζητήματα στα οποία αναφέρεται και τα οποία αφορούν στις διάφορες μορ-
φές κατάρτισης, στη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης στις σύγχρονες οικονομίες της γνώσης 
και στον τρόπο με τον οποίο η εξέλιξη στην εργασία επηρεάζει και την εξέλιξη στον τρόπο ανάπτυξης 
των επαγγελματικών δεξιοτήτων, εστιάζει κυρίως στο σχεδιασμό και στην οργάνωση προγραμμά-
των επαγγελματικής κατάρτισης και στις συνθήκες που την επηρεάζουν (όπως εργασιακό περιβάλ-
λον, συνθήκες μάθησης, ομάδες αναφοράς, τύπος εργασίας και σχεσιακό κλίμα). Πιο συγκεκριμένα 
παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα δομικά στοιχεία ενός τυπικού προγράμματος επαγγελματικής 
κατάρτισης (τρόπος χρηματοδότησης, υλικοτεχνικές υποδομές, ομάδα στόχος, διάγνωση και κατά-
γραφή μαθησιακών αναγκών, μαθησιακοί και διδακτικοί στόχοι, περιεχόμενα μάθησης, διδακτική 
μεθοδολογία, τρόποι αποτίμησης της μάθησης και μέσα συνολικής αξιολόγησης των προγραμμάτων, 
πιστοποίηση και συνεχής παρακολούθηση‐follow up), από τη σκοπιά του εκπαιδευτή. Πέρα από την 
ανάλυση των παραπάνω στοιχείων, γίνεται εκτενής αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα σχεδι-
ασμού και οργάνωσης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία στο-
χεύουν στην ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού – κυρίως στο πλαίσιο του σύγχρο-
νου οργανισμού μάθησης (όπως τρόποι διάγνωσης και καταγραφής των μαθησιακών αναγκών των 
καταρτιζομένων, προσδιορισμός και τρόποι ανοίγματος των στόχων μάθησης, συνθήκες επιλογής 
των περιεχομένων μάθησης και διδασκαλίας, εφαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών μεθόδων για 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας π.χ. δομημένες εμπειρίες‐structured 
experiences, υποθέσεις εργασίας, παίξιμο ρόλων, παιχνίδια προσομοίωσης, κυκλική εργασία‐job 
rotation). Τέλος γίνεται ιδιαίτερος λόγος και για τα μέσα εκείνα τα οποία διευκολύνουν τόσο τη 
μαθησιακή διαδικασία όσο και τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (όπως επαγγελματική καθοδήγηση‐guidance και συμβουλευτική‐ 
counselling, αποτίμηση της μάθησης με τη χρήση χαρτοφυλακίων‐portfolios, τρόποι συνεχούς 



 

65 

παρακολούθησης της απόδοσης των καταρτιζομένων στο εργασιακό περιβάλλον). 
 

Π 1904 Μικροδιδασκαλίες Δημήτρης Χατζηδήμου 

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού επισημαίνεται ο ρόλος και η σημασία της μικροδιδασκαλίας στην 
εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Αναφέρονται οι δυνατότητες που προσφέρει για το 
μελλοντικό τους επάγγελμα και ασκούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σε συγκεκριμένες παιδαγω-
γικές, κοινωνικές και διδακτικές δεξιότητες , διδάσκοντας στους συμφοιτητές και συμφοιτήτριές τους 
προκαθορισμένες διδακτικές ενότητες από μαθήματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Π 2104 Δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα συμπεριφοράς 
στο σχολείο 

Μάρω Δόικου 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τα ποικίλα προ-
βλήματα 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 υιοθετούνται για τη διάκριση της προβληματικής 
από την ομαλή συμπεριφορά. Παρουσιάζονται η αιτιολογία και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων 
δυσκολιών προσαρμογής και προβλημάτων συμπεριφοράς και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις 
ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που παρουσιάζουν 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 αντιμετώ-
πιση των παραπάνω δυσκολιών. 

 

Π 3002 
(νέο) 

Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Ελένη Χοντολίδου 

Στο μάθημα επιχειρείται η ανάδειξη και αναγνώριση της σημασίας της διδασκαλίας του Ολοκαυτώ-
ματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θα εξεταστούν ιστορικά στοιχεία, πολυτροπικό υλικό κάθε 
είδους (φωτογραφίες, αφίσες, σκίτσα…), λογοτεχνικά κείμενα και ταινίες. Το μάθημα πλαισιώνεται 
από επισκέψεις στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στη Συναγωγή. Γίνεται χρήση μαρτυριών 
του Shoah Foundation Institute Visual History Archive, που εδράζει στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ. 

 

Π 3003 (νέο) Ψυχολογία του Εφήβου Μάρω Δόικου 

Γνωστική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη στην εφηβεία. Η κρίση ταυτότητας. Αυτοαντίληψη και 
αυτοεκτίμηση. Η ανάπτυξη της ηθικότητας. Ο έφηβος και το οικογενειακό του περιβάλλον. Οι σχέσεις 
με τους συνομηλίκους στην εφηβεία. Ο έφηβος στο χώρο του σχολείου: δυσκολίες μάθησης, 
διαταραχές συμπεριφοράς, ψυχικά προβλήματα. Ο εκπαιδευτικός και ο έφηβος: προβλήματα αγωγής 
της εφηβικής ηλικίας. Ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην εφηβεία: κατάθλιψη, παραβατικότητα. 
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ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
 
Ι.  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ  (5 ECTS) 

 
Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  

 

ΝΕΦ 202 Αισθητικά ρεύματα και ιστορία της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας 

Δημήτρης Κόκορης 

Θα προσεγγιστούν παλαιότερα και νεότερα ποιητικά και πεζογραφικά έργα της νεοελληνικής λογοτε-
χνίας με όρους αλληλοσυσχέτισης και χρονικής διαδοχής. Θα μελετηθούν οι επιδράσεις των αισθητι-
κών θεωριών στα λογοτεχνικά έργα και η κατηγοριοποίηση των συγγραφέων σε αισθητικά ρεύματα 
και σε λογοτεχνικές γενιές. 

 

ΝΕΦ 312 Αρχαίος μύθος: φιλοσοφικές διαστάσεις και 
λογοτεχνικές αξιώσεις 

Δημήτρης Κόκορης 

Θα μελετηθούν χρήσεις των αρχαίων μύθων στη νεότερη λογοτεχνία, με στόχο να διακριβωθεί το 
φιλοσοφικό και ιδεολογικό περιεχόμενο των μύθων, καθώς και οι δύο βασικοί τρόποι της λογοτε-
χνικής τους αξιοποίησης: ο παραδοσιακός, κατά τον οποίο το θεματικό περίγραμμα του μύθου καλύ-
πτει ολικά το λογοτεχνικό πεδίο και ο νεωτερικός, κατά τον οποίο ο μύθος  ανατρέπεται και εμπλου-
τίζεται με στοιχεία της σύγχρονης πραγματικότητας. 

 
Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  

 

ΝΕΦ 112 Οι απαρχές της νεωτερικότητας: Κ.Π. Καβάφης –  
Κ.Γ. Καρυωτάκης 

Δημήτρης Κόκορης 

Ο Κ.Π. Καβάφης και ο Κ.Γ. Καρυωτάκης δεν είναι καθ’ ολοκληρίαν νεωτερικοί ποιητές, όμως θεωρού-
νται πρόδρομοι του ποιητικού μοντερνισμού. Θα μελετηθεί η τεχνοτροπικά ανατρεπτική ποιητική 
τους, η οποία ήταν επαναστατική για τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα και επηρέασε σε 
μεγάλο βαθμό την ποιητική εξέλιξη σε επίπεδο στιχουργίας και θεματικής. 

 
 
ΙΙ.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  (5 ECTS) 
 

ΠΛ 101 Πληροφορική Νικόλαος Φαχαντίδης 
/Θεοδόσης Σαπουνίδης 

Πρόκειται για εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα που προσφέρεται τόσο στο χειμερινό όσο και στο 
εαρινό εξάμηνο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα για εκπαίδευση του συνόλου των φοιτητών του 
πρώτου έτους σε ολιγομελή και πιο λειτουργικά τμήματα. Προσφέρει τη δυνατότητα στον/στην 
φοιτητή/τρια να εξοικειωθεί στην πράξη με λογισμικά, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες, αφού εξοικειωθούν με 
βασικές λειτουργίες, δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιώντας, κατά κύριο λόγο, λογισμικά 
της Microsoft. Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει ιδέες και κατευθύνσεις για το πώς 
κοινά λογισμικά μπορούν να αποτελέσουν διδακτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών. 
     Η παρουσία στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος είναι υποχρεωτική, καθώς και η διεκπεραί-
ωση και παράδοση εργασιών που γίνονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Φιλοσοφίας 
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Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Φιλοσοφίας παρέχει εξειδικευμένες φιλοσοφικές 
σπουδές εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε επιμέρους φιλοσοφικούς κλάδους. Απονέμει Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε δύο κατευθύνσεις, στις οποίες διδάσκουν οι καθηγητές: 

Ιστορία της Φιλοσοφίας Συστηματική Φιλοσοφία 

Γιώργος Ζωγραφίδης  
Παναγιώτης Θανασάς  
Βασίλης Κάλφας  
Δημήτριος Κόκορης  
Φιλήμων Παιονίδης 

Σωκράτης Δεληβογιατζής  
Παναγιώτης Δόικος  
Ελένη Καλοκαιρινού  
Θεόδωρος Πενολίδης 
 

Στις δύο κατευθύνσεις μπορούν επίσης να προσφέρονται μαθήματα από ομότιμους ή αφυπηρετή-
σαντες καθηγητές, καθώς και από άλλους διδάσκοντες. 
  
•  Διευθυντής ΠΜΣ Φιλοσοφίας: Φιλήμων Παιονίδης 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 
 
 
ΚΩΔ ECTS Τίτλος Διδάσκων Ώρες διδ. 

Χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΦΙΜ 100 12 Αριστοτέλης, «Μετά τα φυσικά» Α  Β. Κάλφας ΠΑ 6-9 

ΦΙΜ 101 12 Ύστερη μεσαιωνική πολιτική θεωρία Φ. Παιονίδης ΔΕ 3-6 

ΦΙΜ 102 12 Αισθητική και πολιτική Γ. Ζωγραφίδης ΤΕ 3-6 

ΤΡ 2-5 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΦΣΜ 100 12 F.W.J. Schelling, «Σύστημα του Υπερβατολογικού 
Ιδεαλισμού» (1800) 

Θ. Πενολίδης Δε 6-9 

ΦΣΜ 101 12 Η θεμελίωση των ηθικών αρχών. Από την Ηθική 
φιλοσοφία στη Βιοηθική 

Ε. Καλοκαιρινού ΤΡ 6-9 

ΦΣΜ 102 12 Spinoza και Mοllâ Sadrâ: Το πρόβλημα της γνώσης 
και η ανατολική σκέψη 

Π. Δόικος ΠΕ 6-9 

     
Εαρινό εξάμηνο 2013-2014 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΦΙΜ 103 12 Hegel, «Επιστήμη της Λογικής» Π. Θανασάς ΠΕ 6-9 

ΦΙΜ 104 12 Φιλοσοφικά προτάγματα της λογοτεχνικής κριτικής Δ. Κόκορης ΔΕ 6-9 

ΦΙΜ 105 12 Αριστοτέλης, «Φυσικά» Δ.Σφενδόνη-Μέντζου ΤΡ 3-6 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΦΣΜ 103 12 Πολιτική Φιλοσοφία Ι Σ. Δεληβογιατζής ΤΡ 6-9 

ΦΣΜ 104 12 G.W.F. Hegel, «Κατευθυντήριες γραμμές της 
Φιλοσοφίας του Δικαίου. Το φυσικό δίκαιο και η 
πολιτική επιστήμη εν περιλήψει» (1821) 

Θ. Πενολίδης ΠΑ 6-9 

ΦΣΜ 105 12 Ελευθερία και μηδενισμός ΙΙ (2οός αι.) Α. Δεληγιώργη ΤΡ 3:30-
6:30 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 

ΦΙΜ 100 Αριστοτέλης, «Μετά τα φυσικά» Α Βασίλης Κάλφας 

Ερμηνεία και σχολιασμός του πρώτου βιβλίου των Μετά τα φυσικά  του Αριστοτέλη από το αρχαιοελ-
ληνικό πρωτότυπο. Από το κείμενο προκύπτουν τρία βασικά ζητήματα, που θα αποτελέσουν το 
επίκεντρο της ανάλυσης: 1. Η πρόσβαση στις αρχές της Πρώτης Φιλοσοφίας. 2. Ο Αριστοτέλης ως 
ιστορικός της φιλοσοφίας.  3. Η κριτική της πλατωνικής θεωρίας των Ιδεών. 

 

ΦΙΜ 101 Ύστερη μεσαιωνική πολιτική θεωρία Φιλήμων Παιονίδης 

Το σεμινάριο αυτό ασχολείται με ένα θέμα που δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την ακαδημαϊκή 
νεοελληνική φιλοσοφική σκέψη: τη μελέτη της ύστερης μεσαιωνικής πολιτικής φιλοσοφίας. Θα 
συζητήσουμε τρία έργα τα οποία μεταφράστηκαν πρόσφατα από το λατινικό πρωτότυπο από την Επ. 
Καθηγ. κ. Ελένη Τούντα, το De Regno ad Regem Cypri του Ακινάτη, το Defensor Pacis του Μαρσίλιου 
της Πάντοβα και το De Regimine Civitatis του Μπάρτολου του Σαξοφεράτου. Η ανάγνωση αυτών των 
κειμένων αναμένεται να διαλύσει κάποιες προκαταλήψεις που υπάρχουν ως προς τη σημασία αυτής 
της περιοχής της δυτικής πολιτικής σκέψης. 

 

ΦΙΜ 102 Αισθητική και πολιτική Γιώργος Ζωγραφίδης 

Η φιλοσοφία από την ιδρυτική στιγμή της θεωρητικοποίησε την αμφίθυμη σχέση της με την τέχνη, 
με την κατασκευή αισθητικών θεωριών, ερμηνεύοντας την τέχνη μέσα από τη φιλοσοφική αξιολογία 
και υπό το πρίσμα του πραγματικού ή ιδεατού ρόλου της στην κοινωνία, την πολιτική ή την εκπαί-
δευση.  
     Στο σεμινάριο θα εξετάσουμε το πεδίο της ιδιάζουσας σχέσης της αισθητικής με την πολιτική προς 
δύο κυρίως κατευθύνσεις: τα κοινά προβλήματα και προϋποθέσεις της αισθητικής και της πολιτικής 
ως κλάδων της αξιολογίας και τα πολιτικά ζητήματα στην αισθητική. Τα σχετικά ερωτήματα που 
διατυπώθηκαν και επιχειρήθηκε να απαντηθούν είναι πολλά: υπάρχει και ποιο νόημα μπορεί να έχει 
η αντικειμενικότητα στα δύο πεδία, υπάρχουν και πώς θεμελιώνονται οι αισθητικές και πολιτικές 
αλήθειες, ποια είναι η σχέση των αισθητικών αξιών με τις πολιτικές καθώς και η δυνατότητα αυτονο-
μίας τους, ποιες είναι οι πολιτικές πλευρές της καλλιτεχνικής δραστηριότητας και της αισθητικής 
ζωής (κατά τη δημιουργία, εκτέλεση, διανομή, κριτική και κατανάλωση των έργων τέχνης), πώς 
δικαιολογείται ο προπαγανδιστικός ρόλος της τέχνης ή η λογοκρισία, είναι δυνατή μια τέχνη αισθητι-
κώς αποδεκτή αλλά πολιτικά ακραία;  
     Από την ιστορία της φιλοσοφίας και της αισθητικής θα επιμείνουμε σε στιγμές που θεματοποιούν 
την πολιτικοποίηση του αισθητικού ή την αισθητικοποίηση του πολιτικού, όπως η πλατωνική κριτική 
της τέχνης, οι εικονομαχικές διαμάχες του μεσαίωνα και της νεωτερικότητας, οι ριζοσπαστικές 
προσεγγίσεις που ξεκινούν από την παράδοση της κριτικής θεωρίας (W. Benjamin, T. Adorno, J. 
Rancière, T. Eagleton), αλλά και η διερώτηση για τη δυνατότητα της αντίληψης της τέχνης ως δημόσι-
ου αγαθού στο πλαίσιο του φιλελευθερισμού (J. Rawls, R. Dworkin). 
     Συμπληρωματικά θα προσφέρεται δίωρη άσκηση για μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής. 

 

ΦΙΜ 103 Hegel, «Επιστήμη της Λογικής» Παναγιώτης Θανασάς 

Η Επιστήμη της Λογικής δεν έχει ως θέμα της ό,τι παραδοσιακά εκλαμβάνεται ως λογική: δεν περι-
ορίζεται να αναλύσει τη μορφή της σκέψης (έννοιες, κρίσεις, συλλογισμοί κ.λπ.), αδιαφορώντας για 
το περιεχόμενο. Το έργο αποτελεί την κορυφαία εκδίπλωση της εγελιανής οντολογίας, θέλοντας να 
δείξει ότι η δομή της πραγματικότητας (ή της αντικειμενικότητας) εντέλει συμπίπτει με τη δομή της 
νόησης (ή της υποκειμενικότητας). Θα μελετήσουμε εντατικά και εκ του σύνεγγυς, σε νέα μετάφραση 
του διδάσκοντος, τους δύο Προλόγους, την Εισαγωγή και το μεταβατικό απόσπασμα με τίτλο ««Ποια 
πρέπει να είναι η αφετηρία της επιστήμης;». – Αυτονοήτως, η παρακολούθηση του μαθήματος είναι 
υποχρεωτική. 
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ΦΙΜ 104 Φιλοσοφικά προτάγματα της λογοτεχνικής κριτικής Δημήτρης Κόκορης 

Θα εξεταστεί το κριτικό έργο των Γ. Αποστολάκη, Φ. Πολίτη, Κ. Βάρναλη, Αλ. Αλαφούζου, Κ. 
Τσάτσου, Ν. Κάλα, Μ. Αυγέρη κ. ά. Θα δοθεί έμφαση σε κριτικά κείμενα που θεμελιώνονται σε φιλο-
σοφικές βάσεις, ώστε να διερευνηθούν τα φιλοσοφικά γνωρίσματα κειμένων λογοτεχνικής κριτικής. 

 

ΦΙΜ 105 Αριστοτέλης, «Φυσικά» Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου 

Η Αριστοτελική Φυσική Φιλοσοφία περιλαμβάνει, εκτός από την πραγματεία με τον τίτλο Φυσικά, ή 
Περὶ φύσεως, και πολλές άλλες ιδιαίτερα σημαντικές πραγματείες, όπως το Περὶ Οὐρανοῦ, το Περὶ 
γενέσεως καὶ φθορᾶς και τα Μετεωρολογικά, καθώς και τα βιολογικά και ψυχολογικά έργα του 
Σταγειρίτη. Όλα αυτά προσφέρουν ένα θαυμάσιο υλικό για να μελετήσουμε σε βάθος τη συμβολή 
του φιλοσόφου στις επιστήμες και στην επιστημονική σκέψη. Αυτή ακριβώς την πτυχή του Αριστοτε-
λικού έργου θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε, ώστε να αναδείξουμε τα βασικά χαρακτηριστικά 
του δυναμικού μοντέλου του φυσικού κόσμου. Η μελέτη μας θα επικεντρωθεί κυρίως στα Φυσικὰ και 
θα επιλέξουμε ως ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παράδειγμα την Αριστοτελική θεωρία της “πρώτης 
ὕλης”, η οποία έχει προκαλέσει μακροχρόνιες συζητήσεις στους αρχαίους και μεσαιωνικούς 
σχολιαστές του, αλλά και στους μεταγενέστερους μελετητές του Σταγειρίτη έως σήμερα, εξαιτίας της 
ποικιλίας και του είδους των ορισμών με τους οποίους επέλεξε για να προσδιορίσει την ύλη. Το 
ερώτημα, λοιπόν, παραμένει: Τι εννοούσε ο Αριστοτέλης όταν χαρακτήριζε την “πρώτη ύλη” ως το 
“ἔσχατον ὑποκείμενον τῆς μεταβολῆς”; Με έναυσμα το ερώτημα αυτό, θα αναζητήσουμε τις βασικές 
συντεταγμένες του Αριστοτελικού μοντέλου του φυσικού κόσμου, όπως προκύπτουν από τη μελέτη 
κυρίως των Φυσικῶν. Εν συνεχεία θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα σχετικά με το 
περιεχόμενο της Αριστοτελικής πρώτης ύλης μέσα από μία κριτική συζήτηση πάνω στα Αριστοτελικά 
κείμενα καθώς και σ’αυτά των σχολιαστών και μελετητών του. Η αναζήτηση αυτή θα ολοκληρωθεί 
με μία προσπάθεια συσχέτισης της Αριστοτελικής θεωρίας με τις ανακαλύψεις στη σύγχρονη Φυσική. 

 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 

ΦΣΜ 100 F.W.J. Schelling, «Σύστημα του Υπερβατολογικού 
Ιδεαλισμού» (1800) 

Θεόδωρος Πενολίδης 

Κατά τον F.W.J. Schelling η γνώση του αληθούς έχει δύο περιγραφές. Είτε το αντικειμενικό καθίστα-
ται πρώτο και ερωτάται: Πώς προστίθεται σε αυτό ένα υποκειμενικό, το οποίο συμφωνεί με αυτό; 
Είτε το υποκειμενικό καθίσταται πρώτο και το πρόβλημα είναι: Πώς προστίθεται ένα αντικειμενικό, 
το οποίο συμφωνεί με αυτό; Η πρόταξη του αντικειμενικού ως του πρώτου και η παραγωγή του υπο-
κειμενικού από αυτό είναι έργο της Φιλοσοφίας της Φύσης. Εάν όμως υπάρχει όντως μία Υπερβατο-
λογική Φιλοσοφία της απομένει η αντίθετη κατεύθυνση, να εκκινήσει εκ του υποκειμενικού ως εκ 
του πρώτου και Απολύτου, και να παραγάγει εξ αυτού το αντικειμενικό. Η Φιλοσοφία διαιρείται στις 
δύο αυτές κατευθύνσεις, στην Φιλοσοφία της Φύσης και στην Υπερβατολογική Φιλοσοφία. 
     1.«Το μοναδικό άμεσο αντικείμενο της Υπερβατολογικής Θεώρησης είναι το υποκειμενικό· το 
μοναδικό όργανο αυτού του τρόπου του φιλοσοφείν είναι όμως η εσωτερική αίσθηση, και το αντικεί-
μενό της είναι τέτοιου είδους ώστε δεν δύναται καν, όπως συμβαίνει με το αντικείμενο των μαθημα-
τικών, να καταστεί αντικείμενο της εξωτερικής εποπτείας. – Το αντικείμενο των μαθηματικών δεν 
υπάρχει βεβαίως εκτός της γνώσης, όπως και το αντικείμενο της φιλοσοφίας. Η όλη ύπαρξη των 
μαθηματικών βασίζεται στην εποπτεία. Τα μαθηματικά υπάρχουν μόνο στην εποπτεία, αλλ’ αυτή η 
ιδία η εποπτεία είναι εν προκειμένω εξωτερική. Επί πλέον, ο μαθηματικός δεν έχει ποτέ άμεση σχέση 
με την ίδια την εποπτεία (την κατασκευή), αλλά μόνον με το κατασκευαζόμενο, το οποίο βεβαίως 
εκτίθεται εξωτερικώς, ενώ ο φιλόσοφος έχει εστραμμένη την προσοχή του αποκλειστικώς και μόνον 
στο ενέργημα της ιδίας της κατασκευής, το οποίο είναι απολύτως εσωτερικό. 
     2. Τα αντικείμενα της Υπερβατολογικής Φιλοσοφίας δεν υφίστανται παρά μόνο καθ’ όσον 
παράγονται ελεύθερα. Αυτή η παραγωγή δεν μπορεί να επιβληθεί δι’ εξαναγκασμού, όπως μπορεί να 
ασκηθεί εξαναγκασμός μέσω της σχεδίασης ενός μαθηματικού σχήματος, ώστε το ίδιο να εποπτευθεί 
εσωτερικώς. Εν τούτοις όπως ακριβώς η ύπαρξη ενός μαθηματικού σχήματος βασίζεται στην εξωτε-
ρική αίσθηση, έτσι και η σύνολη πραγματικότητα μιας φιλοσοφικής έννοιας βασίζεται μόνον στην 
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εσωτερική αίσθηση. Το όλο αντικείμενο αυτής της φιλοσοφίας δεν είναι άλλο παρά το πράττειν της 
νόησης συμφώνως προς καθορισμένους νόμους. Αυτό το πράττειν μπορεί να κατανοηθεί  μόνον 
μέσω μιας αυτενέργητης, άμεσης εσωτερικής εποπτείας, και αυτή πάλι είναι δυνατή μόνον διά μέσου 
της παραγωγής. Αλλ’ αυτό δεν αρκεί. Ως φιλοσοφών, δεν είναι κανείς απλώς και μόνον το αντικεί-
μενο, αλλά πάντοτε συγχρόνως το υποκείμενο της θεώρησης. Για την κατανόηση της φιλοσοφίας 
απαιτούνται συνεπώς δύο προϋποθέσεις, πρώτον να διατελεί κανείς σε μία συνεχή εσωτερική ενέρ-
γεια, σε μία συνεχή παραγωγή εκείνων των πρωταρχικών πράξεων της νόησης, και δεύτερον να δια-
τελεί σε συνεχή επιστρεπτικό λογισμό εν σχέσει προς αυτή την παραγωγή, ενί λόγω να είναι πάντοτε 
συγχρόνως το εποπτευόμενο (παράγον) και το εποπτεύον.  
     3. Διά μέσου αυτής της συνεχούς δυαδικότητας του παράγειν και του εποπτεύειν πρέπει να κατα-
στεί αντικείμενο αυτό που διαφορετικά επ’ ουδενί καθίσταται θέμα επιστρεπτικού λογισμού. – Δεν 
είναι δυνατόν εδώ να αποδειχθεί, ίσως όμως εφ’ εξής αποδειχθεί ότι αυτή η κατ’ επιστροφήν νόηση 
του απολύτως ασυνείδητου και μη αντικειμενικού είναι δυνατή μόνον μέσω ενός αισθητικού ενεργή-
ματος της φαντασίας. Ωστόσο από αυτά που έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα είναι προφανές ότι σύνολη η 
φιλοσοφία είναι παραγωγική. Η φιλοσοφία βασίζεται συνεπώς, ακριβώς όπως και η τέχνη, στην παρα-
γωγική δύναμη και η διαφορά μεταξύ των δύο στηρίζεται μόνον στην διαφορετική κατεύθυνση της 
παραγωγικής δύναμης. Διότι ενώ η παραγωγή στην τέχνη στρέφεται προς τα έξω προκειμένου να 
διαλογίζεται (κατ’ επιστροφήν) διά μέσου παραγώγων το ασυνείδητο, η φιλοσοφική παραγωγή στρέ-
φεται προς τα έσω προκειμένου να διαλογίζεται (κατ’ επιστροφήν) το ασυνείδητο στον ορίζοντα της 
νοητικής εποπτείας. 
     Η κυρίως έννοια υπό την οποία πρέπει να γίνει αντιληπτός αυτός ο τρόπος της φιλοσοφίας είναι 
άρα η αισθητική και ακριβώς ένεκα τούτου η φιλοσοφία της τέχνης είναι το αληθινό όργανο της 
φιλοσοφίας» (F.W.J. Schelling, Σύστημα του Υπερβατολογικού Ιδεαλισμού, Εισαγωγή §4). 

 

ΦΣΜ 101 Η θεμελίωση των ηθικών αρχών. Από την Ηθική 
φιλοσοφία στη Βιοηθική 

Ελένη Καλοκαιρινού 

Στο σεμινάριο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να δειχθεί πως θεμελιώνονται οι βασικές ηθικές αρχές. 
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι πιο αντιπροσωπευτικές ηθικές θεωρίες, όπως είναι η αρεταϊκή 
ηθική, η καντιανή ηθική, ο ωφελιμισμός, η θεωρία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο φεμινισμός 
κ.λπ. Τέλος, ερευνάται με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό η καθεμία από τις ηθικές θεωρίες ή μεθοδο-
λογίες αυτές μπορεί να αντιμετωπίσει τα ποικίλα ηθικά ερωτήματα τα οποία εγείρει η εφαρμογή των 
ιατρικών επιστημών και τεχνολογιών. 

 

ΦΣΜ 102 Spinoza και Mοllâ Sadrâ: Το πρόβλημα της γνώσης 
και η ανατολική σκέψη 

Παναγιώτης Δόικος 

Επιχειρούμε μια διερεύνηση της λογικής της γνωσιακής διεργασίας στην ανατολική και τη δυτική 
φιλοσοφία. Εξετάζεται η ιδιαιτερότητα δύο μεγάλων θεωριών της αλήθειας, οι οποίες συλλαμβάνουν 
και εκφράζουν αντίστοιχους τρόπους χειρισμού τόσο της σχέσης ανάμεσα στη φαντασία και τη 
νόηση, όσο και του διφορούμενου - προσωπικού ή ουδέτερου - χαρακτήρα της συνάντησης του υπο-
κειμένου με το αντικείμενο της γνώσης. 
     Από  τη μια πλευρά, ο Spinoza (1632-1677) επισημαίνει ότι η φαντασία, χωρίς αυτή καθεαυτή να 
πλανάται, είναι απλώς η αφορμή για την πρόκληση της πλάνης (πρώτο είδος της γνώσης). Πράγματι, 
μια απροκάλυπτη, προσεκτική ανάγνωση των σχετικών σπινοζικών κειμένων -στην Ηθική, τη Θεολο-
γικο-πολιτική πραγματεία και την Επιστολή προς τον Balling- δείχνει ότι η πρωταρχική φαντασιακή ιδέα 
(imaginatio), ως νοούσα απεικονιστικότητα, αφενός συνιστά ένα ξεχωριστό είδος γνώσης και, 
αφετέρου, μπορεί να συνδέεται εξωτερικά με τον ορθό λόγο. Έτσι η αποδεικτική νόηση, δρώντας στο 
πλαίσιο μιας παράξενης, εξωτερικής συνεργίας με τη φαντασία, θεωρεί το περιεχόμενο των απεικο-
νιστικών ιδεών (imaginationes) και συνακόλουθα, διαγιγνώσκει τις ιδιότητες του αντικειμένου της 
γνώσης (δεύτερο είδος). Σε στιγμές προνομιακής της εγρήγορσης, η νόηση, ενεργοποιώντας κατευ-
θείαν τα δεδομένα αυτής της διάγνωσης, συναντά και συλλαμβάνει μέσα τους την ουσία του 
γνωριζόμενου αντικειμένου. Πρόκειται για την πράξη της νοητικής ένωσης με το τελευταίο, δηλαδή 
για την εμπειρία της ενορατικής επιστήμης (scientia intuitiva) (τρίτο είδος της γνώσης). Ωστόσο 
παραμένει ανοιχτό το ακόλουθο ερώτημα: πώς συνδέεται η εγγενής ικανότητα των ιδεών της 
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φαντασίας να αφουγκράζονται τη συνάντηση του σώματός μας με τα άλλα σώματα και να καθιστούν 
παρόν μέσα μας το αντικείμενο της γνώσης, με τη νοητική -και όχι, όπως φαίνεται, φαντασιακή- 
σύλληψη της ουσίας του εν λόγω αντικειμένου; 
     Από την άλλη πλευρά, ο μεγάλος ιρανός φιλόσοφος Mollâ Sadrâ (1571-1640) δείχνει πώς η ένταση της 
προαναφερόμενης παρουσίας, όπως και εκείνης του υποκειμένου στο αντικείμενο της γνώσης, χαρα-
κτηρίζει τη φύση της νοούσας απεικονισικότητας, ως φαντασίας που σκέπτεται, που γνωρίζει. Μέσα 
στην τελευταία, το αφηρημένο νόημα του αντικειμένου της γνώσης αποκτά σωματικότητα, συνα-
ντώντας την τάση του γνωριζόμενου πράγματος να εξυψώνει την αισθητή του ποιότητα. Με αυτή τη 
διττή διεργασία ενεργοποιείται μια λανθάνουσα, ενδιάμεση -μεταξύ του αισθητού και του νοητού, 
δηλαδή μεταξύ της εξωτερικής αίσθησης και του αφηρημένου νοήματος- συνυποκειμενική πραγμα-
τικότητα, που διαπνέεται από την ένταση της προσωπικής σχέσης του υποκειμένου με το αντικείμενο. 
Έτσι το εγχείρημα της γνώσης συναρτάται προπάντων με την ένταση μιας πράξης αμοιβαίας παρου-
σίας, όπου η κύμανση της επαφής ανάμεσα στη μορφή και το νόημα τείνει να παράγει διαφάνεια. 

 

ΦΣΜ 103 Πολιτική Φιλοσοφία Ι Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Εξετάζεται το πολιτικό στοιχείο υπό το πρίσμα μιας φιλοσοφίας που, απαγκιστρωμένη από παρωχη-
μένες προσεγγίσεις υποστασιακού χαρακτήρα, λαμβάνει χώρα σε ένα επίπεδο εμμένειας: δεν προϋ-
ποθέτει τόσο το ρίζωμα σε μια γη, παραδείγματος χάρη την αρχαιοελληνική, όσο μια σχέση –έκκε-
ντρη, μεταμορφωτική– που μεταστρέφει ή μετακινεί δυνατότητες στο εσωτερικό μιας ορισμένης 
απόβλεψης και στρατηγικής. Μελετάται ο τρόπος που προετοιμάζεται, εμφανίζεται και αποσύρεται 
μια ορισμένη ιδέα ή μια πλησμονή και συσσώρευση σημασιών· 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 αλληλο-
εισχώρηση του φιλοσοφικού και του πολιτικού, αυτό που προβληματικοποιείται είναι η πραγμάτωση 
του πρώτου ως του δευτέρου, η γενίκευση και η παγκοσμιοποίηση του φιλοσοφικού ως του πολιτι-
κού. Μένει να διαλογιστούμε 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, αποσύρ-
σεις και (επαν)ενσωματώσεις της σε εγκάρσια κλίμακα άσκησης εξουσίας. Οι πλατωνικο‐αριστο-
τελικές ιδέες τόσο όσο και οι επιγενόμενες απόψεις και θέσεις της νεωτερικής και μετανεωτερικής 
πρόσληψης του συμπλέγματος πολιτικού‐πολιτικής στο εύρος και το βάθος του διαφορικού τους 
ίδιου (όπως Spinoza, Hegel, Marx, Gramsci, Habermas, Foucault) τροφοδοτούν ανελλιπώς τη σειρά 
αυτή των αναλύσεων. 

 

ΦΣΜ 104 G.W.F. Hegel, «Κατευθυντήριες γραμμές της 
Φιλοσοφίας του Δικαίου. Το φυσικό δίκαιο και η 
πολιτική επιστήμη εν περιλήψει» (1821) 

Θεόδωρος Πενολίδης 

Α. Το αντικείμενο της Φιλοσοφίας του Δικαίου είναι κατά τον Hegel η Ιδέα του δικαίου, τουτέστιν η 
Ελευθερία. Ήδη στην Επιστήμη της Λογικής η ιδέα ορίζεται ως η ενότητα της Έννοιας και του 
Ενθαδικού-Είναι ή ως η ενότητα της μορφής και του περιεχομένου. Η μορφή της ιδέας της ελευθερίας 
αντιστοιχεί προς την έννοια της Βούλησης· το περιεχόμενό της αντιστοιχεί, απεναντίας, προς τις 
ενεργεία πραγματικές μορφές του δικαίου, τις οποίες η βούληση προσδίδει στον εαυτό της. 
      Β. Η βούληση εμφανίζεται, πρώτον, ως η άμεση, αφηρημένη ταυτότητα του Προσώπου, το οποία 
ενθέτει τον εαυτό του στο εξωτερικό, άμεσο Πράγμα (Ιδιοκτησία) και συσχετίζεται προς το άλλο πρό-
σωπο μόνο μέσω αυτού του πράγματος (Συμβόλαιο). Το δίκαιο της βούλησης είναι εδώ το Αφηρημέ-
νο Δίκαιο. Δεύτερον, η βούληση, καθώς εγκαταλείπει την αφηρημένη πραγματικότητα, επιστρέφει 
στον εαυτό της ή ενεικονίζεται εντός του εαυτού της. Η εν εαυτή ενεικονιζόμενη βούληση ιδρύει 
πρωτογενώς την διάσταση της υποκειμενικότητας. Αφού η βούληση έχει επιστρέψει εντός του εαυ-
τού της, δεν είναι ο εαυτός της ΚΑΙ το έτερο του εαυτού της.  Αυτό το ΚΑΙ διαχωρίζεται τώρα από την 
υποκειμενική βούληση, εκθέτοντας την έλλογη φύση της με διαφορικό τρόπο. Έτσι, η ενότητα της 
βούλησης εκτίθεται ως διαφορά, είναι δηλαδή τόσο το Αγαθό, ως το ενδιάθετο Ιδεώδες του Βούλε-
σθαι, όσο και ένα εξωτερικό προς αυτό Αντικείμενο.   
     Εδώ ολοκληρώνεται η αντίφαση της Ηθικότητας. Ο Σκοπός ορίζεται περαιτέρω ως η συνένωση 
της εν λόγω διαφοράς και συνυφαίνεται με την ιδιάζουσα μερικότητα της βούλησης, η οποία μεταβι-
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βάζει την υποκειμενικότητα του βούλεσθαι στο αντικειμενικό. Στον ορίζοντα της Ηθικότητας η ενό-
τητα της βούλησης και του Ενθαδικού-Είναι παραμένει όμως ψιλό αίτημα ή μόνον διαφορά που οφεί-
λει να είναι ενότητα. Τρίτον, η ενότητα του βούλεσθαι μεθ’ εαυτού αποκαθίσταται μόνον, όταν το ίδιο 
αρνείται την ουσιακή εσωτερικότητα του εαυτού του. Η απελευθέρωση από την ιδεατότητα της 
ηθικότητας συντελείται στην σφαίρα της πολιτικής Ηθικότητας, στην οποία η βούληση αποκτά διά 
μέσου της αυτοσυνείδησης Ενθαδικό-Είναι, υλοποιώντας την Ιδέα της ελευθερίας στο πλαίσιο ενός 
ολοκληρώματος Αυτοσυνείδησης και Πολιτικής Κοινωνίας, το οποίο δεν είναι άλλο από το Κράτος. 

 

ΦΣΜ 105 Ελευθερία και μηδενισμός ΙΙ (20ός αι.) Αλεξάνδρα Δεληγιώργη 

Στο πλαίσιο του μαθήματος, εξετάζουμε την ιδέα της ελευθερίας έτσι όπως αυτή αναπτύσσεται σε 
αντιπαράθεση με τον μηδενισμό (θεωρούμενο ως αρνητική διάθεση και απαξίωση ιδεών και αξιών) 
σε φιλοσοφικά κείμενα των H. Marcuze, Hanna Arendt, M. Foucault, G. Agaben, και του Κ. 
Καστοριάδη. Στα κείμενα αυτά η ελευθερία ως εναντίωση στο μηδενισμό, αντιμετωπίζεται ως 
βασικός συντελεστής του αισθητικού, πολιτικού, ηθικού κρίνειν, πράττειν και ποιείν. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 
 
Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β΄), όπως τροποποι-
ήθηκε 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 παρών Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ Φιλοσοφίας 
εγκρίθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. 158/25.4.2013 και ισχύει για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές από 1/9/2013. 
 

Άρθρο 1   
Γενικές Διατάξεις 

     Η δομή, οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Φιλοσοφίας 
του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής διέπεται από τις διατάξεις των σχετικών νόμων, από την 
Υπουργική Απόφαση 29073/Β7 (ΦΕΚ Β΄ 1060/4.8.2006), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 53800/Β7 (ΦΕΚ 
Β΄ 1501/17.8.2007), από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καθώς και από τον παρόντα Κανονισμό λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
ΠΜΣ, ο οποίος ενσωματώνει, εξειδικεύει και συμπληρώνει την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ρυθμί-
ζοντας με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας του ΠΜΣ. 
 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο και σκοπός 

     Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής διά του Τομέα Φιλοσοφίας καταρτίζει επιστήμονες για τις 
ανάγκες της φιλοσοφικής έρευνας και της εκπαίδευσης. Για τους σκοπούς αυτούς το ΠMΣ 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 Παιδαγωγικής, η 
οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες του 
Τμήματος και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος. Η ΓΣΕΣ είναι 
αρμόδια για τη διατύπωση προτάσεων για το ΠΜΣ, για τον ορισμό επιβλεπόντων καθηγητών καθώς 
και συμβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών, για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, για τη 
συγκρότηση επιτροπών εξέτασης και επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και 
για την επικύρωση των πινάκων επιτυχόντων/ουσών στο ΠΜΣ, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που 
προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις. 
     β) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ Φιλοσοφίας, η οποία απαρτίζεται από όλους τους καθηγη-
τές και υπηρετούντες λέκτορες του Τομέα Φιλοσοφίας οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η 
ΣΕ είναι αρμόδια για την οργάνωση και παρακολούθηση της λειτουργίας του προγράμματος και 
εισηγείται τον ορισμό συμβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών στη ΓΣΕΣ του Τμήματος. 
     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 προγράμματος.  
 

Άρθρο 4  
Διδακτικό προσωπικό 

     Στο ΠΜΣ διδάσκουν οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες του Τομέα Φιλοσοφίας. Μπορεί επί-
σης, με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ, να ανατεθεί διδακτικό έργο σε καθηγητές 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 εντεταλμένους διδάσκοντες, σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις. Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των καθηγητών και των υπηρετούντων λε-
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κτόρων του Τομέα Φιλοσοφίας στο ΠΜΣ. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με 
μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. 
 

Άρθρο 5 
 Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 

     Το ΠMΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με κατευθύνσεις: 
 α) Συστηματική Φιλοσοφία. 
 β) Ιστορία της Φιλοσοφίας. 

     Στο ΜΔΕ αναγράφεται ο τίτλος «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με ειδίκευση στον κλάδο της Συστηματικής  
Φιλοσοφίας  ή  στον κλάδο της Ιστορίας της 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/τριες οφείλουν να έχουν 
εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα και να έχουν καταθέσει μεταπτυχιακή διπλω-
ματική εργασία προς αξιολόγηση.  
     Σε περίπτωση που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες δεν έχουν καταθέσει εντός δύο (2) ημερολογια-
κών τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασίας τους ή δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα απαιτού-
μενα μαθήματα, μπορούν μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του τετάρτου 
εξαμήνου των σπουδών τους να ζητήσουν παράταση του χρόνου σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας ή και φοίτησής τους στο ΠΜΣ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 
οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες.  
     Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι (λόγοι υγείας, στρά-
τευση, εγκυμοσύνη κ.ά.), οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη φοίτηση ή την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες πριν από τη λήξη του τετάρτου εξαμήνου 
μπορούν να ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους την αναστολή της φοίτησής τους για ορισμένο 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 Παιδα-
γωγικής, ύστερα από εισήγηση της ΣΕ. 
     Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που θα συμπληρώνουν συνολικά τριάντα τρεις (33) μήνες φοίτησης 
χωρίς να έχουν εκπληρώσει επιτυχώς τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους, θα διαγράφονται αυτοδί-
καια από το ΠΜΣ. 
 

Άρθρο 7  
Εισακτέοι – Προκήρυξη 

     α. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα τέσσερις (44) κατ’ έτος και 
κατανέμεται ισομερώς σε είκοσι δύο (22) ανά κατεύθυνση. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται 
δεκτός ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό 
διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας/μία 
(1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.1 
     β. Στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι: (i)Τμημάτων  Φιλοσοφίας, Φιλοσο-
φίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας, (ii) των υπολοίπων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, (iii) άλλων τμημάτων πανεπιστη-
μίων της ημεδαπής, (iv) ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν 
τίτλους σπουδών επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους. Γίνονται επίσης δεκτοί/ές (v) πτυχιούχοι 

                                                           
1
  Η διάταξη αυτή θα ισχύσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Μέχρι τότε ισχύει η σχετική 

διάταξη του προηγούμενου κανονισμού σύμφωνα με την οποία: «Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά 
ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος. Επιπλέον 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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τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2916/01, μετά από πρόταση της ΣΕ και απόφαση της 
ΓΣΕΣ. 
     γ. Η προκήρυξη για το ΜΔΕ γίνεται κάθε Ιούνιο σε τρεις (3) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, καθώς 
και με ανακοινώσεις σε πινακίδες και στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος. Η εξεταστέα ύλη για 
κάθε μία από τις δύο κατευθύνσεις 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 
αίτησή τους οι υποψήφιοι/ες προτείνουν τον επιβλέποντα καθηγητή που θα έχει την επίβλεψη των σπο-
υδών τους και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τους. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και 
τελειόφοιτοι/τες φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες μπορούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ μόνο αν έχουν αποδε-
δειγμένα ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους έως τις 20 Οκτωβρίου του ιδίου έτους. 
 

Άρθρο 8 
Διαδικασία επιλογής στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ 

     α. Οι γραπτές εξετάσεις επιλογής διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου σε κοινό τόπο και 
χρόνο, ο οποίος ορίζεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες νωρίτερα και ανακοινώνεται από τη Γραμμα-
τεία. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται ξεχωριστά για κάθε κατεύθυνση, από την αρμόδια επιτρο-
πή επιλογής που συγκροτείται με απόφαση της ΓΣΕΣ και  απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών 
και υπηρετούντων λεκτόρων που διδάσκουν στο πλαίσιο της κάθε κατεύθυνσης. 
     β. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται ως εξής: (1) Γενικός βαθμός πτυχίου (20%). (2) Μέσος όρος της 
βαθμολογίας σε φιλοσοφικά προπτυχιακά μαθήματα: προσμετρώνται οι βαθμοί μαθημάτων φιλοσο-
φίας, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8)· εάν υπάρχουν περισσότερα φιλοσοφικά μαθήματα, προ-
σμετρώνται εκείνα με τις οκτώ (8) καλύτερες βαθμολογίες (10%). (3) Προφορική συνέντευξη, με συνε-
κτίμηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προφίλ του/της υποψηφίου/ας (10%). (4) Γραπτή εξέταση σε 
ύλη που ορίζεται από τους διδάσκοντες-μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και σε ξενόγλωσσο φιλο-
σοφικό κείμενο, ώστε να τεκμαίρεται η γνώση τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (60%). 
     γ. Οι δύο ξεχωριστοί πίνακες επιτυχόντων/ουσών, με τα λεπτομερή αποτελέσματα, καταρτίζονται 
από τις δύο επιτροπές επιλογής έως την 20ή Οκτωβρίου και επικυρώνονται από τη ΓΣΕΣ. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας, αποφασίζει η ΓΣΕΣ τηρώντας τις προβλέψεις του άρθρου 7. Οι επιτυχόντες/ούσες καλού-
νται για εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το αργότερο έως το 
τέλος Οκτωβρίου. 
 

Άρθρο 9  
Φοίτηση 

     α. Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να συμπληρώσουν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S., 
παρακολουθώντας επιτυχώς πέντε (5) τρίωρα μεταπτυχιακά μαθήματα-σεμινάρια και συγγράφοντας 
διπλωματική εργασία. Από τα μαθήματα τουλάχιστον τέσσερα (4) πρέπει να προσφέρονται στο πλαίσιο 
της κατεύθυνσης σπουδών που έχουν επιλέξει (από τα οποία τα δύο [2] από τον επιβλέποντα καθηγητή), 
ενώ το πέμπτο μπορεί να επιλεγεί από την άλλη κατεύθυνση του ΠΜΣ Φιλοσοφίας ή και από άλλο ΠΜΣ 
του ΑΠΘ, υπό την προϋπόθεση ότι σχετίζεται με το αντικείμενο του ΠΜΣ και κατόπιν εγκρίσεως του 
επιβλέποντος καθηγητή, για την οποία ενημερώνεται σχετικά η ΣΕ. Με δήλωσή του στην αρχή κάθε 
εξαμήνου, κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει έως και τρία (3) μαθήματα που θα παρακολουθήσει. Οι σχετικές 
δηλώσεις καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στην ατομική μερίδα του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας. 
     Με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή, ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να αντικαταστήσει το 
ένα από τα δύο μαθήματά του/της που υποχρεούται να παρακολουθήσει με άλλο μεταπτυχιακό 
μάθημα. 
     Οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μπορούν να αλλάξουν  
κατεύθυνση, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει διαθέσιμος καθηγητής ή  
υπηρετών λέκτορας για να αναλάβει την επίβλεψη της μεταπτυχιακής  
διπλωματικής εργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή κατοχυρώνουν  
ένα (1) μόνο μεταπτυχιακό σεμινάριο από την προηγούμενη  
κατεύθυνσή τους, ενώ  οφείλουν να ολοκληρώσουν τις  
υποχρεώσεις τους μέσα στον προβλεπόμενο για όλους/ες χρόνο.   
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     β. Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και αντιστοίχιση με πιστωτικές μονάδες (ECTS): 

Εξάμηνο Μαθήματα / Εργασίες ECTS Σύνολο 

Α 
Σεμινάρια (2)  
Άσκηση – μεθοδολογία έρευνας 

(2 x 12)+ 8 
32 

Β 
Σεμινάρια (2)  
Άσκηση – μεθοδολογία 
συγγραφής 

(2 x 12)+ 8 
32 

Γ 
Σεμινάρια (1)  
Προεργασία έρευνας 

(1 x 12)+14 
26 

Δ Συγγραφή διπλωματικής 
εργασίας 

30 30 

 120 

     γ. Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ χωρίς πτυχίο στην κατεύθυνση της Φιλοσοφίας υποχρε-
ούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα του προπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών Φιλοσοφίας. Μετά από αίτησή τους προς τη ΣΕ, μπορούν να απαλλαγούν από 
την παρακολούθηση έως και τριών (3) από αυτά τα πέντε (5) μαθήματα, αν έχουν παρακολουθήσει 
επιτυχώς αντίστοιχα φιλοσοφικά μαθήματα στο πλαίσιο του πτυχίου που έχουν λάβει. 
     δ. Στο ΠΜΣ διδάσκονται μεταπτυχιακά μαθήματα που ανήκουν στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 
Ι. Κατεύθυνση "Συστηματική Φιλοσοφία" 
− Οντολογία 
− Μεταφυσική 
− Γνωσιολογία 
− Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών 
− Λογική 
− Φιλοσοφία της γλώσσας 
− Ηθική 
− Πολιτική φιλοσοφία 
− Αισθητική 
− Φιλοσοφική Ανθρωπολογία 
− Ερμηνευτική 
− Φιλοσοφία της ιστορίας και του πολιτισμού 
ΙΙ. Κατεύθυνση "Ιστορία της Φιλοσοφίας" 
− Ιστορία της αρχαίας ελληνικής Φιλοσοφίας 
− Ιστορία της φιλοσοφίας της ύστερης αρχαιότητας 
− Ιστορία της βυζαντινής φιλοσοφίας 
− Ιστορία της δυτικής μεσαιωνικής φιλοσοφίας 
− Ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας 
− Θέματα σύγχρονης Φιλοσοφίας 
− Ιστορία της μεταφυσικής 
− Ιστορία της πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας 
− Ιστορία της ηθικής φιλοσοφίας 
− Ιστορία της φιλοσοφίας του δικαίου 
− Ιστορία της φιλοσοφίας και θεωρίας των επιστημών 
− Ιστορία των αισθητικών θεωριών 
− Ιστορία της λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής 
− Φιλοσοφικές διαστάσεις κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας 
− Λογοτεχνικές αποτυπώσεις αισθητικών ρευμάτων : ιστορία και παραδείγματα. 
     Η ΓΣΕΣ ανακοινώνει στην αρχή κάθε έτους την ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων και την 
κατανομή τους στα εξάμηνα. Τα μαθήματα της κατεύθυνσης "Συστηματική Φιλοσοφία" έχουν κωδι-
κούς ΦΣΜ 100-999 και της κατεύθυνσης "Ιστορία της Φιλοσοφίας" κωδικούς ΦΙΜ 100-999. Κάθε μάθη-
μα διδάσκεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως και πιστώνεται με δώδεκα (12) μονάδες ECTS. 
     ε. Τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου και λήγουν την 15η Φεβρουα-
ρίου. Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου αρχίζουν την 20η Φεβρουαρίου και λήγουν την 10η Ιουνίου. 
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Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες για διδασκαλία. Η παρακολούθηση των μαθημά-
των είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση γίνεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα βάσει γραπτής εργασίας 
που εκπονείται στο πλαίσιο του μαθήματος ή/και γραπτής εξέτασης. 
 

Άρθρο 10 
Εκπόνηση και αξιολόγηση ΜΔΕ 

     α. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της ΣΕ και λαμβά-
νοντας υπόψη την πρόταση του ιδίου, ένας καθηγητής του Τομέα Φιλοσοφίας ως επιβλέπων καθηγη-
τής. Η ΣΕ και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης των σπουδών του/της μεταπτυχια-
κού/ής  φοιτητή/τριας.  
     β Το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή –σε 
συνεργασία με τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια. Εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ, η οποία, μετά από εισή-
γηση της ΣΕ, ορίζει τριμελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και άλλοι δύο (2) καθη-
γητές ή υπηρετούντες λέκτορες ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄, Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορι-
κού διπλώματος. Η επιτροπή συγκροτείται με κριτήριο την εγγύτητα του θέματος προς τα γνωστικά 
αντικείμενα και το ερευνητικό έργο των μελών της. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια συνεργάζεται 
με την επιτροπή και ολοκληρώνει τη διπλωματική εργασία του/της. Η έκταση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 σελίδων (περ. 16.000 λέξεις), μη συνυπο-
λογιζόμενων της βιβλιογραφίας, των πινάκων, των παραρτημάτων κτλ. Η διπλωματική μεταπτυχιακή 
εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Με αυστηρά αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ είναι 
δυνατή η συγγραφή της σε άλλη γλώσσα. 
     γ. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια καταθέτει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του/της στη 
Γραμματεία του Τμήματος, πριν από την ολοκλήρωση του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου φοίτησής 
του/της, σε τέσσερα (4) αντίτυπα και παραλαμβάνει το τυποποιημένο έγγραφο περί κατάθεσης της 
εργασίας. Το πρώτο αντίτυπο αποστέλλεται στον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος υποβάλλει τη 
σχετική γραπτή εισήγηση εντός δύο (2) μηνών. Τα άλλα δύο αντίτυπα, μαζί με την εισήγηση, αποστέλ-
λονται στα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς επιτροπής, τα οποία βαθμολογούν ανεξάρτητα και κατα-
θέτουν τη βαθμολογία τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, και πάντως όχι μεγαλύτερο από έναν (1) μήνα. 
Η τριμελής επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, κατά την κρίση 
τους και πριν από την κατάθεση της τελικής βαθμολογίας, να υποστηρίξουν προφορικά την εργασία 
τους σε ειδική δημόσια συνεδρίαση και να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις. Το τέταρτο αντίτυπο 
εκτίθεται σε ειδικό χώρο του Τομέα, στον οποίο έχουν πρόσβαση οι καθηγητές του Τμήματος, και μετά 
την κρίση κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Τομέα Φιλοσοφίας.  
     H κλίμακα βαθμολογίας είναι: Άριστα (8,5 έως 10), λίαν καλώς (6,5 έως 8,5 [μη συμπεριλαμβανο-
μένου]), καλώς (6). Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του. 
     δ. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και την επιτυχή αξιολόγηση της μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια 
λαμβάνει το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής: η βαθμολογία 
στα πέντε μαθήματα πολλαπλασιάζεται 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 εργασίας είναι 
κάτω από έξι (6) η εργασία απορρίπτεται. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες των οποίων η εργασία 
απορρίφθηκε δικαιούνται να υποβάλουν άπαξ καινούργια εργασία με το ίδιο ή διαφορετικό θέμα, υπό 
την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο της δεύτερης υποβολής δεν θα έχουν εξαντλήσει τον μέγιστο 
επιτρεπόμενο χρόνο φοίτησης στο ΠΜΣ. Η δυνατότητα αυτή δεν αφορά τους/τις μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες των οποίων η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία έχει απορριφθεί λόγω αποδεδειγ-
μένης λογοκλοπής.  
 

Άρθρο 11  
Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία 

     Καταθέτοντας προς αξιολόγηση οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται 
να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή αποτελεί σοβαρό ακαδημαϊ-
κό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησι-
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μοποίηση εργασίας άλλου/ης –δημοσιευμένης ή μη– χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση υλικού 
τεκμηρίωσης, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΓΣΕΣ για διαγραφή 
του/της φοιτητή/τριας. 
 

Άρθρο 12  
 Υλικοτεχνική υποδομή 

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

Άρθρο 13  
Διάρκεια λειτουργίας 

     Το ΠMΣ του Τομέα Φιλοσοφίας με την παραπάνω μορφή θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018. 
 

Άρθρο 14 
Κόστος λειτουργίας 

     Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ανέρχεται ετησίως σε 23.000 € και αναλύεται ως εξής: 
 α) για την προμήθεια εξειδικευμένης βιβλιογραφίας προς συμπλήρωση των υφιστάμενων κενών της 
βιβλιοθήκης του Τομέα: 9.000 €.  
 β) για την προμήθεια άλλου ερευνητικού υλικού, αναλωσίμων 5.000 €.  
 γ) για την αγορά εξοπλισμού (Η/Υ, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, πολυμηχανημάτων): 5.000 €. 
 δ) για την πρόσκληση ομιλητών στο πλαίσιο του ΠΜΣ: 4.000 €.  
Το κόστος καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό, εφόσον διατεθεί,  από τον προϋπολογισμό των 
επενδύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και από χορηγίες, δωρεές και 
επιχορηγήσεις από ερευνητικά προγράμματα των καθηγητών κ.ά. 
 Τα έσοδα του ΠΜΣ κατανέμονται ισομερώς στις δύο κατευθύνσεις.1 
 

Άρθρο 15 
Λοιπές διατάξεις 

     Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος Κανονισμού, η οποία είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2013, υπάγονται αυτοδίκαια στις διατάξεις 
του τελευταίου και κατατάσσονται στην κατεύθυνση του επιβλέποντος καθηγητή τους. Κατ’ εξαίρεση 
δεν εφαρμόζεται σε αυτούς/ές η απαίτηση του άρθρου 9α του Κανονισμού για λήψη τεσσάρων (4) του-
λάχιστον μαθημάτων από την οικεία κατεύθυνση. 
 Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από την ΥΑ και από τον παρόντα Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ 
θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
 

                                                           
1 Η διάταξη αυτή θα ισχύσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Μέχρι τότε ισχύει η σχετική 
διάταξη του προηγούμενου κανονισμού σύμφωνα με την οποία: «Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ανέρχεται 
ετησίως 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 επενδύσεων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και από χορηγίες, δωρεές και επιχορηγήσεις από ερευνητικά 
προγράμματα των μελών ΔΕΠ κ.ά.»   
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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

στην Παιδαγωγική 
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 
 
 
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 σχετίζονται με τα επιστημονικά και ερευνητικά 
ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τομέα και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Οι προσφερόμενοι 
κλάδοι σπουδών για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 έχουν ως εξής: 
 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
 

1ο Έτος Σπουδών 

ΠΜΠ 050 Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας Ι 
(ποσοτική προσέγγιση, με ασκήσεις) 

Δημήτρης Σταμοβλάσης & 
Μιχάλης Κελπανίδης  

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

 

ΠΜΠ 060 Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας ΙΙ 
(ποιοτική προσέγγιση, με ασκήσεις) 

Ελένη Χοντολίδου & 
Παναγιώτης Ξωχέλλης  

 Το μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας. Μετά 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 συστηματική εξέταση στις 
μεθόδους: Ανάλυση περιεχομένου, Εθνογραφία, Μελέτη περίπτωσης (case‐study) και Συνέντευξη, 
Σημειωτική, Αυτοβιογραφία, Έρευνα δράσης και Ανάλυση λόγου. 

 

ΠΜΠ 070 Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών  Κυριάκος Μπονίδης 

 Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η εμβάθυνση στη θεωρία, στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση 
των προγραμμάτων σπουδών. Κατά την διάρκειά του οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες πραγ-
ματεύονται ατομικά και ομαδικά τα παραπάνω θέματα. Στο πλαίσιο ενός προγράμματος διαδικασίας. 
αναλαμβάνουν την ανάπτυξη πέντε προγραμμάτων σπουδών (συμπεριφοριστικών «σκοπών και στο-
χων», εποικοδομητικών και κριτικών προγραμμάτων, «διεπιστημονικών» και «διαθεματικών») και 

μέσω της διερευνητικής και αναστοχαστικής μάθησης με τη «μέθοδο του προβλήματος» και το 

«μοντέλο των τριών κύκλων» απαντούν σε ερωτήματά τους αναφορικά με τις θεωρητικές παραδο-
χές, τις φιλοσοφικές και ιδεολογικές προεκτάσεις, τα μοντέλα σχεδιασμού, την εκπαιδευτική διαδικα-
σία και τις μορφές αξιολόγησης των επιμέρους προγραμμάτων που αναπτύσσουν. τις απαντήσεις 
τους συζητούν στην ολομέλεια, ενώ τα τελικά προϊόντά τους παρουσιάζουν σε ημερίδα. 

 

ΠΜΠ 080 Παιδαγωγική Επιστήμη: κλάδοι σπουδών και τομείς 
έρευνας (διαλέξεις) 

Όλα τα μέλη ΔΕΠ 

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

2ο Έτος Σπουδών 

ΠΜΠ 225 (νέο) Διδακτικές προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες Σουζάνα Παντελιάδου 

Η αποτελεσματική διδασκαλία για τους μαθητές και τις μαθήτριες με ΜΔ συναρτάται τόσο από τα 
ειδικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού όσο και από το διδακτικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να 
μάθουν. Σήμερα, η ειδική αγωγή έχει στη διάθεσή της εμπειρικά τεκμηριωμένη τεχνογνωσία, που 
αφορά στην τροποποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων, την προσαρμογή της διδασκαλίας και 
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συγκεκριμένες αποτελεσματικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας. Στόχος στο μάθημα είναι η 
κατανόηση βασικών, ερευνητικά τεκμηριωμένων διδακτικών προσεγγίσεων για την υποστήριξη 
παιδιών με ΜΔ στην αναγνωστική ευχέρεια και κατανόηση, στην ορθογραφία και στην παραγωγή 
γραπτού λόγου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην καλλιέργεια  γνωστικών και μεταγνωστικών 
στρατηγικών. 

 

ΠΜΠ 226 
(νέο) 

Η συμβουλευτική στην ειδική αγωγή  Μάρω Δόικου 

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταδείξει τη σημασία και το ρόλο της συμβουλευτικής στην εκπαί-
δευση και την κοινωνική ένταξη των παιδιών και των εφήβων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η παροχή γνώσεων και η κατανόηση από την πλευρά των φοι-
τητών όσον αφορά βασικές έννοιες και δεξιότητες της συμβουλευτικής με στόχο την ενίσχυση του 
προβληματισμού τους και του στοχασμού για το ρόλο του εκπαιδευτικού ως συμβούλου. Καταρχήν 
παρουσιάζονται οι ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που συχνά παρουσιάζουν οι μαθητές με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εξετάζονται οι δυνατότητες αντιμετώπισής σους με βάση μία 
συμβουλευτική προσέγγιση μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές προ-
σεγγίσεις, τα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας καθώς και οι συνθήκες και τα χαρακτηριστικά 
του συμβούλου που είναι απαραίτητα για την εδραίωση της συμβουλευτικής σχέσης. Ιδιαίτερη έμφα-
ση δίνεται στις  δεξιότητες του συμβούλου  (δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες ενεργητικής ακρόα-
σης) και στην ανάπτυξή τους μέσα από βιωματικούς τρόπους μάθησης. Τέλος, εξετάζονται οι εφαρ-
μογές της συμβουλευτικής στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των 
μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στο σχολικό πλαίσιο καθώς και στη 
συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών.  

 

ΠΜΠ 242 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημήτρης Χατζηδήμου 

 Στο πλαίσιο του μαθήματος Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών συζητείται το ζήτημα της  επιμόρφωσης  
των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται θεματικές ενότητες που σχετίζονται με την 
αναγκαιότητα, τις αρχές, τις μορφές και τους στόχους της επιμόρφωσης. Επισημαίνονται οι θεσμο-
θετημένοι και άτυποι φορείς επιμόρφωσης και αναλύονται διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα 
που υλοποιούνται από το πανεπιστήμιο, τα ΠΕΚ, τη σχολική μονάδα κ.λ.π. 

 

ΠΜΠ 302 Ιστορική Παιδαγωγική ΙΙ Βασίλης Φούκας 
Συμμετέχουν: Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, 

Ν. Π. Τερζής, Ν. Βαρμάζης 

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται, αναλύονται και συζητούνται ζητήματα που αφορούν στην εξέ-
λιξη της παιδαγωγικής θεωρίας και στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης κατά τον 18ο και τον 
19ο αι. Η προσέγγιση στηρίζεται στη μελέτη πρώτων πηγών και αντιπροσωπευτικής βιβλιογραφίας. 

 

ΠΜΠ 324 
(νέο) 

Έρευνα στο θεσμό της οικογένειας: στάσεις 
απέναντι στο γάμο και τη δημιουργία οικογένειας σε 
συνάρτηση με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας 

Κωνσταντίνος Μπίκος / 
Μιχάλης Κελπανίδης 

Η «πυρηνική οικογένεια», η οποία προέκυψε από την προσαρμογή του θεσμού της οικογένειας  στις 
συνθήκες της βιομηχανικής και μεταβιομηχανικής κοινωνίας, χαρακτηρίζεται από αστάθεια, που εκ-
φράζεται από την αύξηση των διαζυγίων και των ποσοστών των γεννήσεων εκτός του γάμου. Μολο-
νότι η πυρηνική οικογένεια εξακολουθεί να παραμένει ο «mainstream» τύπος οικογένειας, αναδύθη-
καν παράλληλα νέες μορφές οικογένειας, οι οποίες αποκτούν σταδιακά νομική και –εν  μέρει– και 
κοινωνική αναγνώριση. Το μείζον πρόβλημα ωστόσο που εμφανίστηκε στις μεταπολεμικές δεκαετίες 
σε όλες τις ανεπτυγμένες δυτικές κοινωνίες είναι η μείωση των γεννήσεων κάτω του επιπέδου που 
απαιτείται για την αναπαραγωγή του πληθυσμού των κοινωνιών με συνέπεια την γήρανση και την 
φθίνουσα τάση του πληθυσμού. Θα εξεταστούν οι κοινωνικοί παράγοντες (στάσεις, αξίες, στυλ ζωής) 
και οι οικονομικές συνθήκες (κόστος ζωής, αστικοποίηση), που αποτρέπουν τα άτομα από τη δημι-
ουργία οικογένειας με δύο και περισσότερα παιδιά. 
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ΠΜΠ 342 Λογοτεχνική Εκπαίδευση ΙΙ Ελένη Χοντολίδου 

Το μάθημα συζητά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση σε όλες της τις παραμέτρους 
(δημιουργία σχετικών προγραμμάτων διδασκαλίας, περιεχόμενο και διδακτικές μέθοδοι, αξιολόγηση 
της ανταπόκρισης των μαθητών στην ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων) αλλά και τους τρόπους 
με τους οποίους δημιουργούνται –στη δημόσια σφαίρα και σε εξωεκπαιδευτικούς θεσμούς– παρα-
στάσεις, εικόνες και αντιλήψεις για τη λογοτεχνία, τη σχέση των ανθρώπων με το βιβλίο και την ανά-
γνωση, τη διάδοση των λογοτεχνικών κανόνων 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 ασκείται σε αυτά, τις δραστηριότητες των δημόσιων βιβλιοθηκών, τα προγράμματα ανά-
γνωσης που προωθούνται από θεσμούς όπως το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου κ.ά. 

 

ΠΜΠ 485 Οργανισμός Μάθησης και η Μάθηση στον Οργανισμό: 
Ζητήματα Μάθησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στο 
Χώρο Εργασία 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Ο γενικός σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να εξετασθεί το πώς το ανθρώπινο και το 
κοινωνικό κεφάλαιο επιδρούν στη διαμόρφωση της ανάγκης για επέκταση των δραστηριοτήτων της 
εκπαίδευσης κυρίως μέσα στο χώρο εργασίας, ο οποίος σταδιακά εξελίσσεται σε "οργανισμό μάθη-
σης" ο οποίος στοχεύει στην ενίσχυση των συνθηκών παραγωγής γνώσης. Ένας οργανισμός ο οποίος 
βασίζεται στη γνώση είναι ένας φορέας μάθησης, και ένας από τους βασικούς σκοπούς του είναι η 
εξάπλωση της γνώσης – όχι της γνώσης για τη γνώση (ως ακαδημαϊκή επιδίωξη), αλλά της γνώσης η 
οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με την έννοια της παραγωγής (ιδεών, αγαθών, υπηρεσιών). Η μάθη-
ση στο πλαίσιο αυτό δεν αποτιμάται ως μια ξεχωριστή  δραστηριότητα η οποία συμβαίνει πριν την 
είσοδο στην αγορά εργασίας μέσα σε αμιγώς εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ούτε ως διαδικασία η 
οποία προϋποθέτει απομάκρυνση από την παραγωγική διαδικασία. Μία τέτοια παραδοχή σημαίνει 
ότι η βιωσιμότητα και η επιτυχία των σύγχρονων οργανισμών μάθησης, εξαρτώνται από την προσή-
λωση και τον ενθουσιασμό των μελών τους να συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή γνώσης ανα-
πτύσσοντας τις δεξιότητές τους εντός του χώρου εργασίας. 

 
 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
 

1ο Έτος Σπουδών 

ΠΜΠ 141 
(νέο) 

Αφηγήσεις γυναικών Ελένη Χοντολίδου &            
Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου 

Το μάθημα επιχειρεί να εξοικειώσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με τη μέθοδο της βιογραφίας και 
αυτο-βιογραφίας ως ερευνητικής μεθόδου προσέγγισης κειμένων. Ως παράδειγμα εφαρμογής θα 
χρησιμοποιηθούν αυτοβιογραφικά και βιογραφικά κείμενα Ελληνίδων αλλά και ξένων γυναικών. Η 
προσέγγιση των κειμένων θα γίνει παράλληλα με μεθόδους αφηγηματικής ανάλυσης. 

 

ΠΜΠ 161 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ι Αναστασία Κεσίδου 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να κατανοήσουν τη διαδικασία της 
«διαπραγμάτευσης ταυτοτήτων» στο σχολείο και πώς αυτή συνδέεται με το θέμα της σχολικής 
επιτυχίας/αποτυχίας των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών, να κατανοήσουν, να συγκρίνουν και 
να αξιολογήσουν τις αρχές της «οικουμενικότητας» και της «πολιτισμικής σχετικότητας» των αξιών, 
να πραγματευτούν και να συγκρίνουν οπτικές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στον ελληνικό παιδα-
γωγικό λόγο και να εντοπίσουν βάσει της σχετικής έρευνας τις βασικές προκλήσεις που συνδέονται 
με την εκπαίδευση των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην Ελλάδα και διεθνώς. 
Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα συζητά βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεματική (πολι-
τισμικός πλουραλισμός, παγκοσμιοποίηση, μετανάστευση, ταυτότητα και ετερότητα, οικουμενικό-
τητα και πολιτισμικός σχετικισμός, κτλ.), τις πολιτικές της ετερότητας, τις θεωρητικές αρχές και τις 
πρακτικές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και όψεις του παιδαγωγικού λόγου στην Ελλάδα 
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για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Συζητά παραδείγματα εκπαίδευσης ομάδων που μειονεκτούν 
(αλλοδαποί, παλιννοστούντες, μουσουλμάνοι, τσιγγάνοι). Επίσης, αναλύει διεξοδικά θέματα πολιτι-
σμικού πλουραλισμού και εκπαιδευτικής πολιτικής, ενώ εξειδικεύει τη θεματική στο παράδειγμα της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, εστιάζει  στη  διεθνή  έρευνα  για  τις  σχολικές  επιδό-
σεις  (σχολική  αποτυχία  μειονοτικών μαθητών από τη μία και παράγοντες που ευνοούν τις επιδόσεις 
τους από την άλλη). 

 

ΠΜΠ 181 Το κίνημα της κριτικής σκέψης στη διδακτική πράξη:  
θεωρία, μεθοδολογία και παραδείγματα 

Δημήτρης Μαυροσκούφης 

Στα μαθήματα του Α΄ έτους διερευνώνται καταρχάς οι σχέσεις μεταξύ της Διδακτικής αφενός και της 
Σχολικής Παιδαγωγικής, της θεωρίας του Curriculum και της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας αφετέρου, 
ώστε να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο της επιστημονικού πεδίου της Διδακτικής Μεθοδολογίας. 
Στη συνέχεια, εξετάζονται οι κυριότερες θεωρίες μάθησης και οι σχέσεις τους με τα μοντέλα διδα-
σκαλίας. Κατόπιν, παρουσιάζονται θέματα όπως η κριτική σκέψη (προέλευση, ορισμοί, χαρακτηρι-
στικά, δυσκολίες – εμπόδια για την ανάπτυξή της), η σχέση της κριτικής με τη δημιουργική σκέψη, η 
διδασκαλία με σκοπό την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και τις διαδικασίες βαθύτερης κατανόη-
σης, η διδασκαλία και η μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων και τη 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 ομαδοσυνεργατική μάθηση. Σε κάθε περίπτωση γίνεται συστηματική αναφορά στις δυνατές χρή-
σεις των παραπάνω στην εκπαίδευση, ενώ διαμορφώνονται και σχετικά παραδείγματα εφαρμογής. 
Στην αρχή, βέβαια, των μαθημάτων δίνονται οδηγίες και βιβλιογραφία για τον τρόπο της προφορικής 
παρουσίασης των εργασιών, καθώς και για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών.  

 

ΠΜΠ 223   Σχολική ένταξη, συνεκπαίδευση και αναπηρία Σουζάνα Παντελιάδου 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το θεωρητικό υπόβαθρο, την ιστο-
ρική εξέλιξη και τις σύγχρονες αντιλήψεις για την παιδαγωγική της ένταξης. Ειδικότερα, παρουσιά-
ζονται 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 
προϋποθέσεις 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. 

 

ΠΜΠ 224   Μαθησιακή και ψυχοκοινωνική στήριξη των 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

Μάρω Δόικου 

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 ομαλή ψυχοκοινωνική τους 
ανάπτυξη. Στο μάθημα επιχειρείται η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με μεθόδους και εκπαιδευτικά 
προγράμματα που προσανατολίζονται σε αυτόν το στόχο. Καταρχήν παρουσιάζονται οι αδυναμίες 
στη χρήση κατάλληλων στρατηγικών μάθησης και οι ψυχοκοινωνικές δυσκολίες των μαθητών και 
μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες και εξετάζονται τρόποι ενίσχυσης των δεξιοτήτων μελέτης των 
ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες κατά τη δευτεροβάθμια αλλά και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Παρουσιάζεται, επίσης, το πλαίσιο σχεδιασμού προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης, με βάση 
τις θεωρητικές προσεγγίσεις για την ψυχική ανθεκτικότητα και την κοινωνική επάρκεια και αναλύο-
νται 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.   
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ΠΜΠ 241 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Δημήτριος Χατζηδήμου 

 Στο πλαίσιο του μαθήματος  Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, παρουσιάζονται και συζητούνται μοντέλα 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και των δύο σχολικών βαθμίδων και τίθενται ερωτήματα που σχετίζο-
νται με το προφίλ, τον ρόλο και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.  Διευκρινίζονται οι βασικοί τομείς 
των διαφόρων μοντέλων εκπαίδευσης  εκπαιδευτικών, αναλύονται και συγκρίνονται Προγράμματα 
Σπουδών πανεπιστημιακών τμημάτων που εκπαιδεύουν  υποψήφιους  εκπαιδευτικούς  και,  τέλος,  
παρουσιάζονται  τα  Προγράμματα Σπουδών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών άλλων χωρών. 

 

ΠΜΠ 301 Ιστορική Παιδαγωγική Ι Βασίλης Φούκας 
Συμμετέχουν: Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, 

Ν. Π. Τερζής, Ν. Βαρμάζης 

 Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται και συζητούνται ζητήματα που αφορούν στην εξέλιξη της παι-
δαγωγικής 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 325 
(νέο) 

Μεταβολή των στάσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ως συνέπεια της δημοσιονομικής κρίσης και 
της επιβολής προγραμμάτων λιτότητας 

Κωνσταντίνος Μπίκος  & 
Μιχάλης Κελπανίδης 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ως τα μέσα της δεκαετίας του 2010 οικονομικά ιδιαίτερα επιτυχής στην 
επίτευξη των οικονομικών στόχων της και στην αύξηση της ευημερίας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. 
Με τη δημιουργία της ΟΝΕ ωστόσο αντιστράφηκαν οι όροι και η δημοσιονομική κρίση που ξέσπασε 
έθεσε σε αμφισβήτηση τη σταθερότητα του Ευρώ. Εκτός από την αποτυχία της ΟΝΕ στο οικονομικό 
επίπεδο αυξήθηκαν και στο πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο οι αντιπάθειες των πολιτών των βόρειων 
και των νότιων χωρών της Ευρώπης. Οι πολίτες των βόρειων χωρών θεωρούν ότι «πληρώνουν τα 
σπασμένα» της οικονομική σπατάλης των νότων χωρών, ενώ οι πολίτες των χωρών της νότιας περι-
φέρειας πιστεύουν ότι τους εκμεταλλεύονται οι οικονομικά ισχυρές του ευρωπαϊκού βορρά χώρες 
επιβάλλοντας τους προγράμματα λιτότητας, που δεν μπορούν να τα αντέξουν. Θα εξεταστούν οι 
στάσεις, η πληροφόρηση και η εικόνα της κρίσης και των αιτίων της που έχουν οι Έλληνες σε επιλεγ-
μένες ομάδες του πληθυσμού. 

 

ΠΜΠ 361 
(νέο) 

Μεθοδολογία Έρευνας Ι: Ειδικά Θέματα 
Εφαρμοσμένης Στατιστικής στις Κοινωνικές 
Επιστήμες 

Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Το μάθημα χωρίζεται σε τρία τμήματα, όπου εξετάζονται διαφορετικά θέματα πολυμεταβλητής ανά-
λυσης. Οι σπουδαστές αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις με έμφαση στην εννοιολογική 
κατανόηση των εξεταζομένων μεθόδων και επιπλέον αποκτούν σημαντική εμπειρία στην ανάλυση 
δεδομένων με τα κατάλληλα λογισμικά καθώς και στη παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμά-
των. 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) 
μεταβλητές και την λογιστική παλινδρόμηση που εξετάζει κατηγορικές ως εξαρτημένες μεταβλητές 
σε συνάρτηση με διαστημικές ανεξάρτητες μεταβλητές. Γίνεται αξιολόγηση και ερμηνεία των συντε-
λεστών του κάθε μοντέλου. Εξετάζονται τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα καθώς και οι προϋ-
ποθέσεις ισχύος του κάθε υποδείγματος. Επιπλέον εξετάζονται μεθοδολογικά και επιστημολογικά 
θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων στην κοινωνική έρευνα. Δεύτερον: Το 
τμήμα αυτό καλύπτει την θεωρία και την εφαρμογή της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών (Principal 
Components Analysis, PCA) και της Ανάλυσης παραγόντων (Exploratory Factor Analysis, EFA) στη 
κοινωνική έρευνα. Δίνεται έμφαση στο σχεδιασμό οργάνων μέτρησης – ερωτηματολογίων καθώς και 
στον έλεγχο αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι εύρεσης του αριθμού των 
λανθανουσών μεταβλητών (Latent Variables) που εξηγούν την διακύμανση και συνδιακύμανση ενός 
μεγάλου σχετικά αριθμού μεταβλητών καθώς και οι μέθοδοι περιστροφής (π.χ. Varimax), οι οποίοι 
εφαρμόζονται για την καλύτερη ερμηνεία των παραγόντων. Τρίτον: Το τμήμα αυτό καλύπτει την 
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εφαρμογή μεθόδων ταξινόμησης και ομαδοποίησης των παρατηρήσεων. Εξετάζονται η ιεραρχική 
ανάλυση κατά συστάδες ή ομάδες (Hierarchical Cluster Analysis) καθώς και άλλες δημοφιλείς μέθοδοι 
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 κοινωνικές επιστήμες.  
     Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις στατιστικής και μεθοδολογίας που διδάσκονται στα μαθήματα ΕΙΣΜ 600, 
Π1615, Π1902 και Π1617 ή σε ισοδύναμα μαθήματα.  

 

ΠΜΠ 401 Η Κριτική Παιδαγωγική της Ειρήνης: Έρευνα, θεωρία 
και πράξη 

Κυριάκος Μπονίδης 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εμβαθύνουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στην Κριτική 
Παιδαγωγική της Ειρήνης, σε θεωρητικό, σε ερευνητικό και σε επίπεδο εφαρμογής. Κατά την 
ανάπτυξή του:  
     Α. Στη θεωρητική ενότητα, εισαγωγικά, αναλύουν θεωρητικά κείμενα της Κριτικής Θεωρίας, της 
Κριτικής Έρευνας της Ειρήνης και της Κριτικής Παιδαγωγικής. κατόπιν μελετούν τη βιβλιογραφία και 
την αρθογραφία της Κριτικής Έρευνας της Ειρήνης και της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης, ανα-
λύουν τις οντολογικές, ανθρωπολογικές, ηθικές, επιστημολογικές και παιδαγωγικές παραδοχές της 
και τις κατηγορίες ανάλυσής της και καταγράφουν τη δραστηριότητα σχετικών Ινστιτούτων και ερευ-
νητικών κέντρων διεθνώς· τέλος συζητούν την προοπτική μιας Μετα-κριτικής ανάπτυξής της. 
     Β. Στην ερευνητική ενότητα εξετάζουν τα πεδία έρευνας της Κριτικής και της Μετα-κριτικής Παιδα-
γωγικής της Ειρήνης (άμεση, δομική και πολιτισμική βία στους πόρους και στις πρακτικές των θε-
σμών που προσφέρουν αγωγή και εκπαίδευση) και τις κυριότερες ποιοτικές ερευνητικές μεθοδολογι-
κές προσεγγίσεις της Κριτικής και Μετα-κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης. Ταυτόχρονα διεξάγουν 
έρευνα με αντικείμενο τις διαφορετικές μορφές της βίας (άμεση, δομική και πολιτισμική βία) που 
ασκούνται στην καθημερινή λειτουργία ενός σχολείου της Θεσσαλονίκης. 
     Γ. Στην ενότητα της εφαρμογής, αφενός, δοκιμάζουν εκπαιδευτικές πρακτικές της ειρηνιστικής κρι-
τικής εκπαίδευσης και, αφετέρου, συλλέγουν και παράγουν σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.      

 

ΠΜΠ 445 
(νέο) 

 Έρευνα και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών 
και σχολικού βιβλίου 

Κυριάκος Μπονίδης 

 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εμβαθύνουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στη θεωρία, 
στην έρευνα και στην αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, του σχολικού βιβλίου και του εκπαι-
δευτικού υλικού. Κατά την ανάπτυξή του οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες:  
     Α. Στη θεωρητική ενότητα, αναλύουν τη σχετική βιβλιογραφία αναφορικά με τα θεωρητικά ερεί-
σματα, τις ιδεολογίες και τα μοντέλα σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και τη θεωρία του 
σχολικού βιβλίου.  
     Β. Στην ερευνητική ενότητα καταγράφουν τη σχετική δραστηριότητα Ινστιτούτων και ερευνητικών 
κέντρων διεθνώς και ασκούνται στη χρήση ερευνητικών τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης της «συ-
στηματικής» και της «αξιολογικής» έρευνας των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων, 
διεξάγοντας πιλοτικές έρευνες σε ποικίλα πεδία (έρευνα της διαδικασίας παραγωγής και εισαγωγής 
τους στην εκπαίδευση, έρευνά τους ως «προϊόντων», έρευνα του τρόπου χρήσης τους και της άπο-
ψης των ομάδων αποδοχής).  
     Το σεμινάριο συνδέεται με τη  δραστηριότητα του Κέντρου Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης. 

 

ΠΜΠ 482 Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές 
Προέκτασης της Έννοιας του Κριτικού Στοχασμού 
στη Μάθηση και Εκπαίδευση των Ενηλίκων   

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Μέσα στο ευρύ πλαίσιο αναφοράς –που προσδιορίζει τον κριτικό στοχασμό ως διαδικασία ex-post 
facto, μιας και προαπαιτείται η αποδοχή μιας κατάστασης ή μιας πραγματικότητας ως δεδομένης 
πριν τον επαναπροσδιορισμό της ή τον αναδρομικό μετασχηματισμό της– διερωτάται κανείς ποια 
είναι τα διακριτά εκείνα στοιχεία που τον οριοθετούν και τον συνδέουν άμεσα με τη μάθηση και την 
εκπαίδευση των ενηλίκων. Ο γενικός σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η οριοθέτηση της 
συζήτησης σχετικά με το ρόλο του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων, 
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καθώς και των συνθηκών εκείνων βάσει των οποίων οργανώνεται η σχετική θεωρία που αφορά 
κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ο κριτικός στοχασμός συνδέεται -ως διαδικασία- με τον μετασχημα-
τισμό της προοπτικής, την ενδυνάμωση, τη χειραφέτηση και την αλλαγή. Πέρα όμως από τη 
θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του κριτικού στοχασμού, της σύνδεσής του με τη μάθηση και τις 
πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ των στοχαστών για το ρόλο του στη διαμόρφωση μιας θεωρίας 
μάθησης ενηλίκων, στο συγκεκριμένο σεμινάριο αναλύονται και ζητήματα ενίσχυσης του κριτικού 
στοχασμού σε πρακτικό επίπεδο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου δράσης (με στόχο την 
ενδυνάμωση και την κριτικοστοχαστική εκπαιδευτική πρακτική) για την εκπαίδευση των ενηλίκων, 
το οποίο στοχεύει στην κριτική συνειδητοποίηση και στην αλλαγή.  

 
 

*** 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ 
 
 

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις 

     Ο Τομέας Παιδαγωγικής του Tμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 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 εκ-
παίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που παρέχει σε υπο-
ψήφιους 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 ερευνη-
τικές και διδακτικές δραστηριότητες στο χώρο των Eπιστημών της Aγωγής και για επαγγελματική 
αξιοποίησή τους σε ευρύτατα ερευνητικά και επαγγελματικά πεδία, που συνδέονται με την οικογένεια 
και το σχολείο, με εξωοικογενειακές και εξωσχολικές εστίες κοινωνικοποίησης και με επιμορφωτικές, 
επαγγελματικές και μη, δραστηριότητες των ενηλίκων. 
     Για τους σκοπούς αυτούς το Π.M.Σ. παρέχει ειδίκευση στην Παιδαγωγική, η οποία καλύπτει όλο το 
φάσμα της τυπικής εκπαίδευσης (από την Πρωτοβάθμια έως την Τριτοβάθμια) και της μη τυπικής μετα-
σχολικής εκπαίδευσης (Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Λαϊκή Επιμόρφωση). Το Π.Μ.Σ. Παιδαγωγικής αποβλέ-
πει στην προετοιμασία στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκα-
λίας, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής, για διευθυντικές–διοικητικές και συμβουλευτικές δρα-
στηριότητες στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 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 πτυχιούχοι Tμη-
μάτων: α) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, β) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς και 
ομοειδών Tμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, και πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Tμημάτων Δημοτι-
κής Eκπαίδευσης και Nηπιαγωγών. 
     Γίνονται ακόμη δεκτοί: α) πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της Aλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν 
επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους τίτλους σπουδών και β) πτυχιούχοι άλλων 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 υποχρεού-
νται, με πρόταση του Tομέα και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Eιδικής Σύνθεσης του Tμήματος 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, να παρακολουθήσουν με επιτυχία συγκεκριμένα, κατά περίπτωση, 
γνωστικά αντικείμενα του προπτυχιακού κύκλου παιδαγωγικών σπουδών. Η συνέχιση των μεταπτυχι-
ακών σπουδών των υποψηφίων αυτών τελεί υπό την παραπάνω αίρεση. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται ακόμη 
δεκτοί αλλοδαποί πτυχιούχοι ομοειδών με την α) περίπτωση τμημάτων και σχολών ανώτατης εκπαί-
δευσης της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον γνωρίζουν 
επαρκώς την ελληνική γλώσσα. 

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 Διδακτορικό Δίπλωμα 
επιπλέον τέσσερα εξάμηνα τουλάχιστον.  
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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/10 ECTS 
Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας ΙΙ(ποιοτική προσέγγιση, με ασκήσεις) 2ΩΕ/10 ECTS 
Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών    2ΩΕ/10 ECTS 
Παιδαγωγική Επιστήμη: κλάδοι σπουδών και τομείς έρευνας (διαλέξεις)  2ΩΕ  

Επιλογής  
 Αλληλεπίδραση και Κοινωνικές Σχέσεις στην Εκπαίδευση    2ΩΕ/10 ECTS 
 Γυναικείες Σπουδές & Εκπαίδευση     2ΩΕ/10 ECTS 
 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση     2ΩΕ/10 ECTS 
 Διδακτική Μεθοδολογία     2ΩΕ/10 ECTS 
 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων     2ΩΕ/10 ECTS 
 Ειδική Αγωγή    2ΩΕ/10 ECTS 
 Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών    2ΩΕ/10 ECTS 
 Εκπαιδευτική Πολιτική     2ΩΕ/10 ECTS 
 Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών    2ΩΕ/10 ECTS 
 Ιστορική Παιδαγωγική    2ΩΕ/10 ECTS 
 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης     2ΩΕ/10 ECTS 
 Λογοτεχνική Εκπαίδευση    2ΩΕ/10 ECTS 
 Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας & Στατιστική    2ΩΕ/10 ECTS 
 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση    2ΩΕ/10 ECTS 
 Παιδαγωγική της ειρήνης και Εκπαίδευση για την ειρήνη    2ΩΕ/10 ECTS 
 Πολιτισμικές Σπουδές     2ΩΕ/10 ECTS
 Προδιαγραφές της Διδασκαλίας      2ΩΕ/10 ECTS 
 Συγκριτική Παιδαγωγική      2ΩΕ/10 ECTS 
 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση      2ΩΕ/10 ECTS 

     Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Π.M.Σ. πρέπει να παρακολουθήσουν τα κοινά υποχρεωτικά μαθή-
ματα 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 δευτερεύοντες. Tο σύνολο των Διδακτικών Mονά-
δων 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 Δ.Μ. 
     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 και φοιτητριών στα φροντιστηριακά μαθήμα-
τα-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 μεταπτυ-
χιακή φοιτήτρια συγγράφει την μεταπτυχιακή εργασία στο κύριο μάθημα που επέλεξε, η οποία αξιολο-
γείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή που απαρτίζεται από τον διδάσκοντα του κυρίου κλάδου και 
άλλα δύο μέλη Δ.E.Π. του Τομέα σε δημόσια εξέταση. Στην τριμελή επιτροπή μπορεί να συμμετάσχει 
μέλος Δ.E.Π. και άλλου Τομέα, κατά περίπτωση, εφόσον, δηλαδή, το επιβάλλει το θέμα της διπλωματι-
κής εργασίας, το οποίο και αντικαθιστά ένα από τα δύο μέλη του Tομέα. Η τριμελής εξεταστική επιτρο-
πή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τομέα. 
     O φοιτητής ή η φοιτήτρια που περάτωσε επιτυχώς την παρακολούθηση των φροντιστηριακών μαθη-
μάτων-σεμιναρίων και επέτυχε στην τελική αξιολόγηση της διπλωματικής λαμβάνει το μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης στο σχετικό κλάδο. H κλίμακα βαθμολογίας είναι η ισχύουσα στη Φιλοσοφική Σχο-
λή του A.Π.Θ.: Καλώς 6-7,49, Λίαν καλώς 7,50-8,99, Άριστα 9,00-10. O κατώτερος βαθμός επιτυχίας 
είναι το 6 με άριστα το 10. Ο τελικός βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος προκύπτει από το άθροι-
σμα 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 120 ECTS. Στα παραπάνω 
μαθήματα του ΠΜΣ εμπεριέχεται –και βαίνει παράλληλα– ερευνητική απασχόληση και άσκηση των 
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φοιτητών και φοιτητριών με τη συμμετοχή τους στα ερευνητικά προγράμματα των Εργαστηρίων 
Πειραματικής Παιδαγωγικής και Μικροδιδασκαλίας, των ερευνητικών μονάδων του Τομέα («Κέντρο 
Έρευνας Σχολικών Bιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», «Iστορικό Aρχείο Nεοελληνικής Eκπαί-
δευσης», «Κέντρο Έρευνας, Τεκμηρίωσης, 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 διατριβής τους. Yποχρεούνται επίσης οι 
υποψήφιοι διδάκτορες να συμμετέχουν σε Colloquium που διοργανώνει σε ετήσια βάση ο Tομέας 
Παιδαγωγικής, όπου συζητείται διεξοδικά, με τη συμμετοχή 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 συνολικά δώδεκα (12). 

Άρθρο 9 
Yλικοτεχνική υποδομή 

     Aξιοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή του Tομέα Παιδαγωγικής, των Eργαστηρίων Πειραματικής 
Παιδαγωγικής και Μικροδιδασκαλίας και των τεσσάρων ερευνητικών μονάδων του Τομέα («Κέντρο 
Έρευνας Σχολικών Bιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», «Iστορικό Aρχείο Nεοελληνικής Eκπαί-
δευσης», «Κέντρο Έρευνας, Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Εκπαίδευση και 
το Φύλο», «Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Σχολείων 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 ακαδ. έτος 2011-12. 

Άρθρο 11 
Κόστος λειτουργίας 

     Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ανέρχεται ετησίως σε 36.000 € και αναλύεται:  
α) για την προμήθεια εξειδικευμένης βιβλιογραφίας και εξειδικευμένων επιστημονικών περιοδικών, 
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 επενδύσεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και από χορηγίες, δωρεές 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 νομοθεσία. 
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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 Τομέα Φιλο-
σοφίας ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμέ-
νων ομοταγών  ιδρυμάτων της αλλοδαπής, και  
     (2) για το γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής, οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. των Τμημάτων: α) Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς και ομοειδών Τμημάτων των 
Φιλοσοφικών Σχολών και των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης 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 οποίοι διαθέτουν τριετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εκπαι-
δευτική εμπειρία· σε περίπτωση μη αποδεδειγμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας υποχρεούνται να περα-
τώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Επιπλέον, σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις, 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 οργανωμέ-
νο 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 διατάξεις, δηλαδή αίτηση, επικυρωμένο αντίγραφο 
πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος, βιογραφικό σημείωμα, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί 
διδακτορική διατριβή σε άλλο Α.Ε.Ι., εσωτερικού ή εξωτερικού με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα ούτε υπέβα-
λε τη διατριβή του για κρίση σε άλλο Α.Ε.Ι., εσωτερικού ή εξωτερικού, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτό-
τητας και δύο (2) φωτογραφίες. 
     2. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από σχετική εισήγηση της Συντο-
νιστικής Επιτροπής του αντίστοιχου Π.Μ.Σ, ορίζει τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι 
αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. 
     3. Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, που είναι Καθη-
γητής του αντίστοιχου Τομέα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (και ανήκει στη βαθμίδα του 
Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή), και δύο άλλους Καθηγητές ή υπη-
ρετούντες Λέκτορες του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, ή επιστήμονες που ανήκουν στις λοιπές κατηγορίες που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. 
Μπορεί να ορίζονται και Καθηγητές ή υπηρετούντες Λέκτορες που είναι σε άδεια. Τα μέλη της επιτρο-
πής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος 
διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. 
     4. Ο επιβλέπων καθηγητής ή μέλος της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις, μπορεί να αντικατασταθεί, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή, όταν συντρέχουν σοβαροί 
λόγοι, μετά από αιτιολογημένη αίτηση δική του ή του υποψηφίου και με ειδικά αιτιολογημένη και τεκ-
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μηριωμένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο τρόπος άσκησης της επίβλεψης δεν μπορεί να συνιστά λόγο αντικα-
τάστασης. 
     5. Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο, ορίζει το θέμα της διατρι-
βής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών και το ανακοινώνει με έγγραφό 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 τριμελής 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 Επιτρο-
πή. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης, καταθέτει εισηγητική 
έκθεση και, παράλληλα, ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει την εργασία του στη Γραμματεία του 
Τμήματος σε οκτώ (8) αντίτυπα.  
     2. Η Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ορίζει επταμελή Εξεταστική Επι-
τροπή. Στην εξεταστική Επιτροπή συμμετέχουν τα τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι Καθηγητές ή 
υπηρετούντες Λέκτορες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα 
υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι Καθηγητές ή υπηρετούντες Λέκτορες Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές 
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 βαθμίδων Α΄, Β΄ ή 
Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδα-
κτορικού διπλώματος.  
     3. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημο-
νική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του. Κατά τη διαδι-
κασία εξέτασης της διδακτορικής διατριβής είναι δυνατόν να συμμετέχουν ως μέλη της εξεταστικής 
επιτροπής Καθηγητές ή υπηρετούντες Λέκτορες 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 υπο-
στήριξης της διατριβής ορίζεται από την επταμελή εξεταστική επιτροπή. Η δημόσια δοκιμασία αναγ-
γέλλεται 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 τριάντα (30) λεπτά ενώπιον της επταμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής, η οποία επί μία (1) ώρα μπορεί 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 υποστήριξή της από 
τον υποψήφιο ήταν επιτυχής. Η επταμελής Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει για την απονομή του 
τίτλου με φανερή ψηφοφορία. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Εφόσον το αποτέλεσμα 
της ψηφοφορίας είναι θετικό, η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη 
κλίμακα: Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφαση της 
επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της 
Εξεταστικής Επιτροπής. Στη Συνεδρίαση προεδρεύει το αρχαιότερο 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 εισήγη-
ση του επιβλέποντος και αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 
Υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
     6. Εφόσον η διατριβή εγκριθεί, ο υποψήφιος έχει υποχρέωση, προκειμένου να του απονεμηθεί ο 
τίτλος, να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τέσσερα (4) αντίτυπα της διατριβής στην τελική της 
μορφή, μετά και τις τυχόν διορθώσεις, τα οποία διανέμονται ως εξής: 
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          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 διορ-
γανώνει ο οικείος Τομέας. Στον Τομέα Παιδαγωγικής οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται, επι-
πλέον, να συμμετέχουν στο Colloquium που διοργανώνει ο Τομέας, όπου συζητείται διεξοδικά ο σχεδια-
σμός 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 απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία 
Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με ωριαία αντι-
μισθία 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 μι-
κρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής και η μέγιστη τα έξι (6). Στον Τομέα Παιδαγωγικής και για την περίπτωση των υποψη-
φίων διδακτόρων που γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτοί χωρίς να είναι κάτοχοι ΜΔΕ το ελάχιστο χρονικό 
όριο απόκτησης της Δ.Δ. ανέρχεται σε τέσσερα (4), τουλάχιστον, ημερολογιακά έτη από την ημερομη-
νία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.  
     Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτάτων αυτών ορίων, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αποφασίζει τη δια-
γραφή του υποψήφιου διδάκτορα από το Π.Μ.Σ. 
     2. Κατά περίπτωση και όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αδύνατη 
την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, και μετά από αίτησή του υποψήφιου διδάκτορα και ειδικά 
αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει 
την παράταση φοίτησής του για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) ημερολογι-
ακό έτος. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν συνυπολογίζεται στον συνολικό χρόνο, κατά τον οποίο ο 
υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να ολοκληρώσει τη συγγραφή της διδακτορικής του διατριβής. Χορη-
γείται σε υποψήφιους διδάκτορες που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις 
σοβαρής ασθένειας και 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 υποψη-
φίου διδάκτορα και την αφαίρεση του θέματος της διδακτορικής διατριβής κατόπιν 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 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 παράθεση οποιουδήποτε υλικού 
τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ιδίου του υποψηφίου, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να 
στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή του, μετά από αιτιολογημένη εισήγησης της τριμε-
λούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
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Άρθρο 8 
Καθομολόγηση διδακτόρων 

     Η ανακήρυξη του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος με την καθομολό-
γηση του υποψηφίου, παρουσία του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Η αναγόρευση των διδακτόρων γίνε-
ται 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 Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη) υπογράφεται από 
τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του 
Α.Π.Θ. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2013-14 
  
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 2.9.2013 – 27.9.2013 

Χειμερινό εξάμηνο 
Μαθήματα: 7.10.2013 – 22.1.2014 
Εξεταστική περίοδος: 23.1.2014 – 21.2.2014 

Εαρινό εξάμηνο 
Μαθήματα: 24.2.2014 – 6.6.2014 
Εξεταστική περίοδος: 10.6.2014–4.7.2014 

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2014: θα ανακοινωθεί. 

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 
 
Επικοινωνία 
 

Ταχυδρομική 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής 
541 24  Θεσσαλονίκη 

Ηλεκτρονική: 
info@edlit.auth.gr 

Τηλεφωνική: 
•   Γραμματεία Τμήματος (Κτήριο Διοίκησης Α.Π.Θ., 3ος όροφος): 
τηλ.:  2310.99.5206 2310.99.5203     2310.99.5220 
φαξ:  2310.99.6772 
•   Γραμματεία Τομέα Φιλοσοφίας (Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής, γρ. 215): 
2310.99.7319, mino@edlit.auth.gr 
•   Γραμματεία Τομέα Παιδαγωγικής (Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής, γρ. 216): 
2310.99.7358, vkatsaou@edlit.auth.gr 
  
Πρόσβαση στο Τμήμα: 
Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής βρίσκεται στην Κεντρική Πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ., στο 
κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. 
Για την πρόσβασή σας στο Α.Π.Θ. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λεωφορειακές γραμμές του πανεπι-
στημίου (oι διαδρομές και το πρόγραμμα ανακοινώνονται κάθε Σεπτέμβριο) ή να συμβουλευτείτε το 
Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης. 
 
Σύμβουλοι Σπουδών: 
Γιώργος Ζωγραφίδης, Αν. Καθηγητής, για τα μαθήματα Φιλοσοφίας (2310.997995, zograf@edlit.auth.gr) 
Γιώργος Ζαρίφης, Επ. Καθηγητής, για τα μαθήματα Παιδαγωγικής (2310.997893, gzarifis@edlit.auth.gr) 
 
Περισσότερα στοιχεία για το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής:  
– Η ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.edlit.auth.gr  
– Το Forum του Τμήματος: http://sofos.edlit.auth.gr/forum  
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