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Πρόλογος Προέδρου του Τμήματος  
 
 
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 ιδεώδους και μιας νέας κοινωνικής αξιολογίας. Η Φιλοσοφία και η Παιδαγωγική, ως 
κατεξοχήν ανθρωπιστικές 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 
οικονομίας έχουν σοβαρό μερίδιο ευθύνης για την επικράτηση της αλλοτρίωσης, της ρηχής 
κοινωνικής συνείδησης, της παθητικής ενατένισης του κόσμου, της αρνητικής πολιτικοποίησης και, 
εντέλει, της βαρβαρότητας. 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 εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η χρήσιμη γνώση δεν 
παράγεται πλέον μέσα στα πανεπιστήμια, ότι η παραγόμενη 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 «επιχειρηματικό 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 
χαρακτηριστικά του πολιτικού και ηθικού ανθρώπου, τα οποία δεν τα απορρίπτει καμιά εκπαιδευτική 
πολιτική, τουλάχιστον εμφανώς.  
 
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 
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συμπεριφοράς και να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στον καταναλωτικό ευδαιμονισμό, που μέχρι 
πρόσφατα μας δημιουργούσε την ψευδαίσθηση πως ζούμε σ’ ένα συνεχές παρόν. Μπορούν, ακόμη, να 
αναδειχθούν 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 παραμέτρους 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 
ανθρωποκεντρική 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 
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 
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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 2014 

            

Καθηγητής Δημήτρης K. Μαυροσκούφης 

Πρόεδρος 
του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ     
Πρύτανης: Περικλής Μήτκας 
Αναπληρωτές Πρύτανη – Αντιπρυτάνεις: Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα, Νικόλαος Βαρσακέλης, 
Δέσποινα Κλαβανίδου, Θεόδωρος Λαόπουλος, Ιωάννης Τζιφόπουλος. 
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: Δημήτριος Κ. Μαυροσκούφης 
Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής: 
   Τμήμα Φιλολογίας: Ιωάννης Τζιφόπουλος 
   Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Κωνσταντίνος Κωτσάκης 
   Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής: Δημήτρης Κ. 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 
αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα, προάγει την επιστήμη στα αντίστοιχα 
επιστημονικά 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. 
 

http://www.auth.gr/rect_cv
http://www.auth.gr/council
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Πρόεδρος: Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης 
Αναπληρωτής Προέδρου: Υπό ορισμό  
 

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: Γιώργος Ζωγραφίδης 
Γραμματεία: Νανά Μηνοβγιούδη, 2310.99.7319, mino@edlit.auth.gr 
 
Τομέας Παιδαγωγικής 
Διευθυντής: Κυριάκος Μπονίδης 
Γραμματεία: Αποστολία Μούντιου, 2310.99.7358, mountiou@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 
Διευθύντρια: Eλένη Xοντολίδου 
Συντονιστική Επιτροπή: η Διευθύντρια και δύο (2) Καθηγητές του Τομέα Παιδαγωγικής  
(Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος την επιτροπή αποτελούν οι: Ελένη Χοντολίδου, αν. καθηγήτρια, 
Κωνσταντίνος Μπίκος, καθηγητής και Κυριάκος Μπονίδης, αν. καθηγητής) 
 

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

Τομέας Φιλοσοφίας 

 Βαθμίδα  Γραφείο  Τηλέφωνο  Email  

Αθανασάκης Δημήτριος 
Νεότερη Φιλοσοφία  
(16ος-18ος αιώνας) 

επίκ. καθηγητής 

υπό διορισμό 

   

Γκολίτσης Παντελής 
Μεσαιωνική Φιλοσοφία 

λέκτορας 421δΝΚ 2310.99.7376 pgolitsis@ yahoo.com  

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  

αν. καθηγητής  208α ΠΚ  2310.99.7551  pan@thanassas.gr  
εκπαιδευτική άδεια  
19.9.2014-18.2.2015 

Καλοκαιρινού Ελένη  
Φιλοσοφία  

αν. καθηγήτρια 

 

208δ ΠΚ  2310.99.7344  ekalo@edlit.auth.gr  

Κάλφας Βασίλειος   
Συστηματική Φιλοσοφία 

καθηγητής  206 ΠΚ  2310.99.7321  vassiliskalfas@yahoo.com  
  

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 Π Κ 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  216γ ΠΚ  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  115 ΠΚ  2310.99.7385  bikos@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
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
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Μπονίδης Κυριάκος  
Σχολική Παιδαγωγική & 
Παιδαγωγική της Ειρήνης 

αν. καθηγητής  209γ ΠΚ  2310.99.7232  bonidis@edlit.auth.gr  

Παντελιάδου Σουζάνα  
Ειδική Αγωγή –  
Μαθησιακές δυσκολίες 

καθηγήτρια  
εκπαιδευτική 
άδεια  
8.9.2014-8.2.2015 

216γ ΠΚ  2310.99.7204  spadeli@edlit.auth.gr  

Σταμοβλάσης Δημήτριος  
Μέθοδοι έρευνας κοινωνικών 
επιστημών – Στατιστική 

λέκτορας  209γ ΠΚ  2310.99.7405 stadi@edlit.auth.gr  

Φούκας Βασίλειος  
Ιστορία της Νεοελληνικής 
Εκπαίδευσης 

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

Χοντολίδου Ελένη  
Σχολική Παιδαγωγική -  
Λογοτεχνική Εκπαίδευση 

αν. καθηγήτρια  216ζ ΠΚ  2310.99.7367  hodol@edlit.auth.gr  

 

ΕΤΕΠ –ΕΔΙΠ 

 Βαθμίδα  Γραφείο  Τηλέφωνο  Email  

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

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

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

Τολούδη Φωτεινή ΕΔΙΠ 111 ΠΚ  ftoloudi@hist.auth.gr 

 
 
Το διοικητικό προσωπικό 
 
Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητα Γραφείο Τηλέφωνο Email 

     

Γεωργακοπούλου Κλεονίκη Γραμματεία Τμήματος 302 ΚΔ 2310.99.5220 kleoniki@edlit.auth.gr 

Καραμανλίδου Μελίνα Υποστήριξη τεχνολογιών 
πληροφορικής 

215 ΠΚ 2310.99.7993 kmelina@auth.gr 

Κεραμιδάκη Ελένη 
(εργολαβική υπάλληλος) 

Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 204 ΠΚ 2310.99.7318 eleniker@gmail.com 

Μηνοβγιούδη-Ελευθερίου 
Νανά  

(εργολαβική υπάλληλος) 

Γραμματεία Τομέα 
Φιλοσοφίας 

215 ΠΚ 2310.99.7319 mino@edlit.auth.gr 

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

Μούντιου Αποστολία 
(εργολαβική υπάλληλος)  

Γραμματεία Τομέα 
Παιδαγωγικής 

216 ΠΚ 2310.99.7358 mountiou@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  

(σε άδεια) 

Γραμματεία Τμήματος 302 ΚΔ 2310.99.1308 vsachanidou@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/bonidis
mailto:bonidis@edlit.auth.gr
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/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:kleoniki@edlit.auth.gr
mailto:kmelina@auth.gr
mailto:eleniker@gmail.com
mailto:mino@edlit.auth.gr
mailto:emitsopo@edlit.auth.gr
mailto:mountiou@edlit.auth.gr
mailto:jopaz@edlit.auth.gr
mailto:savaspap@ad.auth.gr
mailto:vsachanidou@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   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 

Παπαναούμ Ζωή   zoipapa@edlit.auth.gr  

Παρισάκη Θεόπη   thparisa@edlit.auth.gr 

Πεντζοπούλου-Βαλαλά Αθηνά-Τερέζα       

Πλάγγεσης Ιωάννης     yplanges@edlit.auth.gr  

Σφενδόνη-Μέντζου Δήμητρα 214 ΠΚ 2310.99.7325 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   ekaimaki@gmail.com 

Χατζηδήμου Δημήτρης 216β ΠΚ 2310.99.7316 dimch@edlit.auth.gr 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

mailto:nikosavgelis@gmail.com
mailto:deligiorgia@gmail.com
mailto:ziogou@edlit.auth.gr
mailto:kelpanid@edlit.auth.gr
mailto:xochelis@edlit.auth.gr
mailto:zoipapa@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
mailto:dimch@edlit.auth.gr
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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 Θεοδωρίδη και Γιάννη Ιμβριώτη· τα φιλοσοφικά περιοδικά βρίσκονται στη Θεματική 
Βιβλιοθήκη της Σχολής. Καλύπτει όλες τις περιόδους του φιλοσοφικού στοχασμού (Αρχαία Ελληνική, 
Μεσαιωνική, Νεότερη Ευρωπαϊκή και Σύγχρονη), καθώς και όλους τους βασικούς κλάδους της Φι-
λοσοφίας (Οντολογία, 
Μεταφυσική, Γνωσιολογία, 
Ηθική και Πολιτική 
Φιλοσοφία, Αισθητική, 
Φιλοσοφία της Επιστήμης, 
Λογική, Φιλοσοφία της 
Γλώσσας, Φιλοσοφική 
Ανθρωπολογία, Φιλοσοφία 
των Κοινωνικών Επιστημών 
κ.ά.). Η βιβλιοθήκη είναι 
μηχανογραφημένη και 
διαθέτει Η/Υ για αναζήτηση 
βιβλιογραφίας. Δικαίωμα 
δανεισμού έχουν όλα τα 
μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας του Α.Π.Θ. 

•  Υπεύθυνη: Ελένη Κεραμιδάκη 2310.99.7318, 2310.99.7323, eleniker@gmail.com   
 
 
Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής (Παλαιό Κτήριο, αίθ. 207) 

Η βιβλιοθήκη έχει στη συλλογή της 13.000 τόμους βιβλίων από τους οποίους οι 10.000 περίπου είναι 
βιβλία (στην ελληνική, αγγλική, γερμανική και 
γαλλική γλώσσα), ενώ τα υπόλοιπα είναι τίτλοι 
περιοδικών, ελληνικών και ξένων, καθώς και 
εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, διατριβές, 
διπλωματικές εργασίες, εκπαιδευτική 
νομοθεσία, λήμματα ημερήσιου τύπου (1976–
1991) και πληροφοριακό υλικό. Το υλικό της 
συλλογής κατατάσσεται στις παρακάτω 
θεματικές ενότητες: Ιστορία της Αγωγής, 
Ιστορία της Εκπαίδευσης, 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 αναζήτηση βιβλιογραφίας. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη που ανήκουν 
στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Α.Π.Θ. 

•   Υπεύθυνη: Όλγα Παντούλη, 2310.99.7329, pantouli@edlit.auth.gr  
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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  
 
 
 
 
 

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 επιστημονικές 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 επιθεώρησης γύρω από το φαντασιακό (υπό τον τίτλο Φιλοσοφικά και 
πολιτικά ανθρωπολογικά). 
 
Εργαστήριο φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών (Νέα Πτέρυγα, 5α, τηλ. 2310.99.7564)     

•   Διευθυντής: Θεόδωρος Πενολίδης 

Ιδρύθηκε το 2003 και ασχολείται με την επιστημολογική διερεύνηση παραδειγμάτων, εννοιών, 
κατηγοριών 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 Φιλοσοφίας: Κείμενα και ερμηνείες (Νέα Πτέρυγα, 5α) 

Το υπό ίδρυση εργαστήριο αποβλέπει στη μελέτη των κειμένων της φιλοσοφικής και ευρύτερα της 
θεωρητικής παράδοσης σε όλη της την έκταση, και σε συνδυασμό με τις πολλαπλές ερμηνείες αυτής 
της παράδοσης. Μέλη του είναι οι: Βασίλης Κάλφας, Φιλήμων Παιονίδης, Γιώργος Ζωγραφίδης, 
Παναγιώτης Θανασάς, Δημήτρης Κόκορης και Παντελής Γκολίτσης. 

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ηθικής (Παλαιό Κτήριο, αίθ. 208δ′, τηλ. 2310.99.7344) 
•    Διευθύντρια: Ελένη Καλοκαιρινού 
Το νέο αυτό εργαστήριο αποσκοπεί στο να αναδείξει τη συμβολή της Ηθικής Φιλοσοφίας και 
στοχασμού στη μελέτη, κατανόηση και αντιμετώπιση των σοβαρών ηθικών, κοινωνικών και 
πολιτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Από την άποψη αυτή, 
αντικείμενο έρευνας του εν λόγω εργαστηρίου είναι θέματα που εκτείνονται από τη ζωή και το 
θάνατο από την μια πλευρά, μέχρι τη θανατική καταδίκη, το δίκαιο πόλεμο, την επαγγελματική, την 
περιβαλλοντική ηθική και τη βιοηθική από την άλλη. Στόχος του είναι να αποτελέσει ένα δημόσιο 
φόρουμ προβληματισμού και στοχασμού ανάμεσα στους ειδικούς στην Ηθική και Κοινωνική 
Φιλοσοφία τόσο των ελληνικών Πανεπιστημίων όσο και των Πανεπιστημίων του εξωτερικού.  
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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: Κωνσταντίνος Μπίκος 

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 δεξιότητες. 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 (Κ.Ε.Σ.ΒΙ.Δ.Ε.) 

Το Κ.Ε.Σ.ΒΙ.Δ.Ε. αποτελεί από 1.7.1999, ύστερα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου, τη συνέχεια της 
«Μονάδας Έρευνας Σχολικού Βιβλίου» η οποία είχε ιδρυθεί το 1992 μετά από πρωτοβουλία του 
ομότιμου καθηγητή Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη. Το Κέντρο αυτό δραστηριοποιήθηκε κατά τα έτη 1992-
2004 στην έρευνα της εικόνας του «άλλου»/του γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών κρατών. 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το Κ.Ε.Σ.ΒΙ.Δ.Ε., με υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Κυριάκο 
Μπονίδη και με αναπληρώτριά του την επίκουρη καθηγήτρια Αναστασία Κεσίδου, διευρύνει το πεδίο 
του. Μεταξύ των στόχων του «νέου» Κ.Ε.Σ.ΒΙ.Δ.Ε. συμπεριλαμβάνονται: 1) η ανάπτυξη 
δραστηριότητας στο σύνολο των πεδίων και των θεματικών της Έρευνας και της Αξιολόγησης των 
ελληνικών σχολικών βιβλίων, των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου 
και ψηφιακού, με έμφαση στην πολιτική τους διάσταση, π.χ. στην έρευνα της διαδικασίας συγγραφής, 
παραγωγής και εισαγωγής στη διδακτική πράξη, στην ανάλυσή τους τους ως επικοινωνιακών, 
πολιτικών και πληροφοριακών μέσων διδασκαλίας και μάθησης και ως πολυτροπικών κειμένων, στην 
έρευνα της χρήσης τους, της αποδοχής και του «κύκλου ζωής» τους, 2) η ανάπτυξη δραστηριότητας 
σε θέματα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 3) Η σύνθεση μεθοδολογικών εργαλείων για την έρευνα 
αυτή 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, 5) Η σύνδεσή του με Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, 6) Η έκδοση ψηφιακού περιοδικού. 
 
Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ν.Ε.) 

Το Ι.Α.Ν.Ε. 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 
εκπαίδευσης, 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 ερευνητικά 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 Βασίλη Φούκα. 
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Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Σχολείων σε θέματα Διοίκησης και Επιμόρφωσης 
(Κ.ΕΡ.Υ.Σ.Δ.Ε.) 

Το Κ.ΕΡ.Υ.Σ.Δ.Ε. αποτελεί ερευνητική μονάδα του Τομέα Παιδαγωγικής και λειτουργεί από τον 
Σεπτέμβριο του 2004 (ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου), υπό τη διεύθυνση της 
ομότιμης 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 συμβουλευτικής 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 στοιχεία), 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. 
 

Η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
Open eClass ΑΠΘ αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη 
φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα 
και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και 

δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web 
browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.  
Πρόσβαση στην υπηρεσία: http://eclass.auth.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=25 
 
Η πλατφόρμα Blackboard είναι ένα διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον που διαθέτει η Βιβλιοθήκη του 
Αριστοτελείου σε όλη την ακαδημαϊκή 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 
πρακτικής 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
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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 πρόγραμμα 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. Προτεραιότητα διακίνησης με αυτές τις συμφωνίες έχουν οι φοιτητές του 
Τμήματος· ειδικότερα, στα προγράμματα διακίνησης που αφορούν τη Φιλοσοφία δίνεται 
προτεραιότητα σε φοιτητές που ακολουθούν την Κατεύθυνση της Φιλοσοφίας, ενώ αντίστοιχα στις 
επιστημονικές συμφωνίες που αφορούν την Παιδαγωγική, 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 
προηγούμενο 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 εξωτερικό (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 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 Προέλευσης αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο θα 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση του προσυμφωνημένου 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 
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διαφόρων ειδών εξοπλισμού, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, προϊόντα εργαστηρίου κτλ., εξίσου με 
τους λοιπούς φοιτητές. Τυχόν καταβαλλόμενες εθνικές υποτροφίες και δάνεια εξακολουθούν να 
καταβάλλονται 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 
 

Θέσεις διακίνησης του Τμήματος 

Υπεύθυνος καθηγητής Πανεπιστήμιο Χώρα Γνωστικό αντικείμενο Χρονική 
περίοδος 

Zarifis Georgios Suleyman Demirel 
Universitesi 

TR ISPARTA01 312 - Sociology and 
cultural studies 

2014-2021 

Zarifis Georgios University of Pécs HU PECS01 1 – Education 2014-2021 
Zarifis Georgios Middle East Technical 

University 
TR ANKARA04 14 - Teacher training and 

education science 
2014-2021 

Zarifis Georgios Universitatea de Vest din 
Timisoara 

RO TIMISOA01 1 – Education 2014-2020 

Zarifis Georgios Linköpings universitet S LINKOPI01 1 – Education 2014-2020 
Zarifis Georgios Eberhard-Karls-Universität 

Tübingen 
D TUBINGE01 1 – Education 2014-2021 

Zarifis Georgios Universität Bielefeld D BIELEFE01 1 – Education 2014-2020 
Zarifis Georgios Tampereen Yliopisto SF 

TAMPERE01 
1 – Education 2014-2021 

Zarifis Georgios Tallinna Ülikool EE TALLINN05 1 – Education 2014-2021 
Zarifis Georgios Humboldt-Universität zu 

Berlin 
D BERLIN13 14 - Teacher training and 

education science 
2014-2021 

Zarifis Georgios Universitatea din Pitesti RO PITESTI01 1 – Education 2014-2020 
Zarifis Georgios Dolnośląska Szkola Wyższa PL 

WROCLAW14 
14 - Teacher training and 
education science 

2014-2021 

Zarifis Georgios Universidade de Coimbra P COIMBRA01 1 – Education 2014-2021 
Zarifis Georgios Universidad de Sevilla E SEVILLA01 142 - Education science 2014-2021 
Zarifis Georgios Aarhus Universitet DK ARHUS01 142 - Education science 2014-2020 
Zarifis Georgios Open University of Cyprus CY LEFKOSI01 1 – Education 2014-2020 
Zarifis Georgios Universität Duisburg-Essen D ESSEN04 1 – Education 2014-2021 
Thanassas Panagiotis Westfälische Wilhelms-

Universität Münster 
D MUNSTER01 226 - Philosophy and 

ethics 
2014-2021 

Thanassas Panagiotis Universität Kassel D KASSEL01 224 - History, philosophy 
and related subjects 

2014-2020 

Zarifis Georgios Istanbul Universitesi TR ISTANBU03 142 - Education science 2014-2020 
Zarifis Georgios Marmara Üniversitesi TR ISTANBU05 142 - Education science 2014-2021 

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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Zarifis Georgios Università degli Studi Roma 
Tre 

I ROMA16 1 – Education 2014-2020 

Kesidou Anastasia Universität Regensburg D REGENSB01 1 – Education 2014-2021 
Peonidis Filimon Universidad Complutense de 

Madrid 
E MADRID03 226 - Philosophy and 

ethics 
2014-2021 

Penolidis Theodoros Ludwig-Maximilians-
Universität München  

D 
MUNCHEN01 

226 - Philosophy and 
ethics 

2014-2020 

Penolidis Theodoros Universität Hildesheim D HILDESH01 226 - Philosophy and 
ethics 

2014-2021 

Penolidis Theodoros Katholische Universität 
Eichstätt-Ingolstadt 

D EICHSTA01 226 - Philosophy and 
ethics 

2014-2021 

Kalokairinou Eleni Sveučilište u Rijeci HR RIJEKA01 226 - Philosophy and 
ethics 

2014-2021 

Zografidis Georgios Università degli Studi di 
Padova 

I PADOVA01 226 - Philosophy and 
ethics 

2014-2021 

Thanassas Panagiotis Universität Leipzig D LEIPZIG01 224 - History, philosophy 
and related subjects 

2014-2021 

Penolidis Theodoros Katholisch-Theologische 
Privatuniversität Linz 

A LINZ11 224 - History, philosophy 
and related subjects 

2014-2021 

Delivogiatzis Sokratis Université Libre de 
Bruxelles 

B BRUXEL04 226 - Philosophy and 
ethics 

2014-2020 

Delivogiatzis Sokratis Universitatea din Bucuresti RO 
BUCURES09 

226 - Philosophy and 
ethics 

2014-2021 

Zografidis Georgios Uniwersytet Im. Adama 
Mickiewicza 

PL POZNAN01 226 - Philosophy and 
ethics 

2014-2021 

Delivogiatzis Sokratis Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

F PARIS001 226 - Philosophy and 
ethics 

2014-2015 

Delivogiatzis Sokratis Università degli Studi di 
Firenze 

I FIRENZE01 224 - History, philosophy 
and related subjects 

2014-2021 

Delivogiatzis Sokratis Université Paris 8 Vincennes 
- Saint-Denis 

F PARIS008 226 - Philosophy and 
ethics 

2014-2021 

Foukas Vasileios Università degli Studi di 
Foggia 

I FOGGIA03 1 – Education 2014-2021 
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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 
ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των ΑμεΑ, όπου η δυσκολία προσβασιμότητας στον χώρο καθιστά 
δύσκολη 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 

παρουσιάζουν 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 
φοιτητές/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. Η επιτροπή συνεργάζεται στενά με άλλες Επιτροπές συναφούς αντικειμένου και 
διοργανώνει Ημερίδες για διάλογο με τους φοιτητές, όπως και με το διοικητικό και λοιπό προσωπικό 
της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στους άμεσους στόχους του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. είναι η δυνατότητα έναρξης 
λειτουργίας Ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής στο Πανεπιστήμιο, με σκοπό την άμεση βοήθεια σε 
άτομα που βρίσκονται σε κρίση και σε άτομα με προσωπικές δυσκολίες, που σε πρώτη φάση 
αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια να μιλήσουν για τα προβλήματά 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 
κοινότητας της ιδέας του εθελοντισμού και την καλλιέργειά της ως σύγχρονου αιτήματος. Με βάση 
τον σκοπό 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 ουσιαστικές ενέργειες σε τομείς όπως είναι τα φοιτητικά θέματα, το 
περιβάλλον και η κοινωνική προσφορά, ενθαρρύνει όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να 
πάρουν πρωτοβουλίες, καταθέτοντας ιδέες και προτάσεις ξεκινώντας από τα απλά, μικρά και 

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
http://acobservatory.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=1&lang=el
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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 
εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν κατά το δυνατόν οι συνθήκες που θα 
επιτρέπουν 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 τηρούνται τα εξής: 

Γνωριμία των καθηγητών με τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες και συζήτηση μαζί τους για τις 
δυσκολίες 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.  
     Υπεύθυνος στη Γραμματεία του Τμήματος για την εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών με ειδικές 
ανάγκες είναι o κ. Μανώλης Μητσόπουλος (2310.99.5203). 
 

 

 

mailto:vrect-ac-secretary@auth.gr
http://acobservatory.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=1&lang=el
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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: 2003‐04 και προγενέστερα), 
χάνουν αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα την 1/9/2014.  

(β) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011‐2012 φοίτηση 
διάρκειας δώδεκα (12) έως δεκαεπτά (17) εξαμήνων (έτη εισαγωγής: 2004‐05, 2005‐06, 2006‐07), 
χάνουν αυτοδικαίως 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: 2007‐08 έως και 2010‐11), χάνουν 
αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας δεκαέξι (16) εξαμήνων. 

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης για τους εισαγόμενους το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής 
είναι ίση με τον αριθμό των ετών που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του 
Τμήματός μας, προσαυξημένο κατά δύο (2) έτη, δηλαδή, σύνολο τα έξι (6) έτη (Ν.4009, άρθρο 33). 
 
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 
αντιστοιχούν 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. 31. 

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 αντιστοιχούν 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. 35.  

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 Προγράμματος 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 
κατάληκτική 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 

http://web.itc.auth.gr/
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υπολογιστών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (με ανακοίνωση της Γραμματείας του 
Τμήματος). 

Το σύνολο των εξαμηνιαίων μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές του νέου 
προγράμματος σπουδών (2011-) είναι επτά (7), ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των 
πιστωτικών μονάδων ECTS, ενώ οι φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν έως και 
εννέα (9) μαθήματα. Οι φοιτητές του παλιού προγράμματος σπουδών (2003-2010) 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 
μαθημάτων.  

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) 
στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων από το 3ο εξάμηνο, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να 
δηλώσουν μαθήματα αυτής της κατεύθυνσης. 
 

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 
ακολουθούν 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. 33. 
  

   Κατηγορία μαθημάτων Σύνολο 
μαθημ. 

ECTS/ 
μάθημα 

Σύνολο 
ECTS 

Κ
Ο

Ι
Ν

Α
 

(
3

1
)

 

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 

Κ
Α

Τ
Ε

Υ
- 

Θ
Υ

Ν
Σ

Η
 

(1
4

) 

 
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 
φιλοσοφίας. 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]. 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 
ενασχόλησης 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 αριθμός 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 Κατεύθυνσης έχουν συμπληρώσει τα τρία (3) απαιτούμενα ΦΚ, μπορούν να 
δηλώσουν και άλλα ΦΚ, τα οποία θα πιστώνονται ως μαθήματα Κατεύθυνσης. 
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Κατεύθυνση Παιδαγωγικής (14 μαθήματα x 6 ECTS = 84 ECTS) 
     Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επιτύχουν σε 14 μαθήματα Κατεύθυνσης από τα προσφερόμενα. Το 
μάθημα Π1000 είναι υποχρεωτικό για όλους τους/τις φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης Παιδαγωγικής 
που ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (εισαγωγή από το ακαδ. έτος 2011-12), εκτός εάν 
έχουν προακτέο βαθμό στο ΕΙΣΜ600. 
 
 
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 κατάργηση 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 Παιδαγωγικής 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 μαθήματα 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 
απομένουν, πλέον, τέσσερα (4) μαθήματα τα οποία θα πρέπει να επιλέξει από τα υπόλοιπα μαθήματα 
αυτής της κατηγορίας. 
2γ. Όσοι φοιτητές Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής ακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών και 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.  
4α. 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, αυτά θα τους πιστωθούν 
ως ελεύθερες επιλογές. 
4β. Νεοελληνική Γραμματεία και Γλώσσα (ΝΕΦ): Οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν 
οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ή το Τμήμα Φιλολο-
γίας με κωδικό ΝΕΦ. Οι φοιτητές/τριες που έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τρία (3) 
ΝΕΦ, αυτά θα τους πιστωθούν ως ελεύθερες επιλογές. 
5. 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. 
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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 5 5 

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



 

 

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 Παιδαγωγικής, 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 μαθήματα 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 ΕΙΣΠΕισαγωγή στην Παιδαγωγική [5 ECTS] 
 400 ΣΧΠ Ι Σχολική Παιδαγωγική Ι [4 ECTS] 
 400 ΣΧΠ ΙΙ Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ [4 ECTS] 

 500 ΙΕΑ Ι Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης [4 ECTS] 

 600 Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας [5 ECTS] 

 
VΙ. Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (14 μαθήματα, 61 ECTS) 
     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]. 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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VIΙ. Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας (3 μαθήματα x 5 ECTS = 15 ECTS) 
     Τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας είναι τα εξής: 
701 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια 

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

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

Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 
 
VIII. Ξένη Γλώσσα (4 μαθήματα x 3 ECTS = 12 ECTS) 
     Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν κάποια από τις ξένες γλώσσες που διδάσκεται στο Α.Π.Θ. 
 
IX. Πληροφορική (2 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 
κατηγορία «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. 

oΠΡΟΣΟΧΗ: 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]. 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 2014-15 είναι ο αναπληρωτής καθηγητής 
Κυριάκος Μπονίδης.  
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 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. 
 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 
 

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

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 

Φ 112 5 Νεότερη φιλοσοφία Θεόδωρος Πενολίδης 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΕΙΣΠ 100 6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (με ασκήσεις) Κυριάκος Μπονίδης/ 
Όλγα Παντούλη  

ΣΧΠΙ 400 5 Σχολική Παιδαγωγική Ι: Ο θεσμός του σχολείου Κωνσταντίνος Μπίκος 

ΕΨ 900 5 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάρω Δόικου 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΦΚ 222 6 Πλάτων, Συμπόσιον Παναγιώτης Δόικος 

ΦΚ 277 6 Γεώργιος Παχυμέρης, Φιλοσοφία Α΄: Επιτομή λογικής 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 
(ανάθεση) 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ1 

ΑΕΦ 101 5 Ασκήσεις (Γραμματική, Συντακτικό, Θεματογραφία, 
Μετρική) 

Στέφανος Ματθαίος/ 
Ευανθία Σιστάκου/ 
Δημήτριος Χρηστίδης/ 
Θάλεια Παπαδοπούλου/  
Άννα Λάμαρη 

ΑΕΦ 105 4 Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση Ευανθία Σιστάκου/  
Χρήστος Τσαγγάλης/  
Μαρία Νούσια/ 
Άννα Λάμαρη 

ΛΦΙ 125 5 Λατινική Γλώσσα Ι Θεόδωρος Αντωνιάδης/ 
Χρυσάνθη Τσίτσιου/ 
Βασίλειος Φυντίκογλου/ 
Δήμητρα Τσιτσικλή 

ΛΦΙ 127 4 Έπος-Δράμα Θεόδωρος Αντωνιάδης/ 
Χρυσάνθη Τσίτσιου/ 
Βασίλειος Φυντίκογλου/ 
Δήμητρα Τσιτσικλή 

                                                           
1 Αφού οι φοιτητές δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν, θα γίνει διαίρεσή τους σε τάξεις σύμφωνα με το επίθετό τους και 
ανάλογα με τους διδάσκοντες σε κάθε κωδικό μαθήματος, όπως ακριβώς γίνεται και με τους φοιτητές του Τμήματος 
Φιλολογίας. 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ1 

ΜΕΦ 221 5 Ιστορία της μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας και 
εισαγωγή στη μεσαιωνική ελληνική φιλολογία 

Μαρία Αυγερινού-Τζιώγα/ 
Σοφία Κοτζαμπάση/  
Χρήστος Σιμελίδης 

ΝΕΦ 201 5 Ιστορία της νεοελληνικής γραμματείας και εισαγωγή 
στη νεοελληνική φιλολογία 

Αναστάσιος Καπλάνης/ 
Αναστασία Μαρκομιχελάκη/ 
Σωτηρία Σταυρακοπούλου 

ΝΕΦ 202 5 Αισθητικά ρεύματα και ιστορία της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας 

Δημήτρης Κόκορης 

ΝΕΦ 203 4 Νεοελληνική ποίηση (1789-1914) Αραμπατζίδου Ελένη/ 
Μαρία Ιατρού/ 
Αικατερίνη Τικτοπούλου 

ΝΕΦ 204 4 Νεοελληνική πεζογραφία (1789-1914) Λάμπρος Βαρέλας/  
Μαρία Μικέ/ 
Μιχάλης Μπακογιάννης/ 
Γεωργία Φαρίνου-
Μαλαματάρη 

ΝΕΦ 313 5 Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής κριτικής Δημήτρης Κόκορης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΛ 101 5 Πληροφορική ΝικόλαοςΦαχαντίδης/ 
Θεοδόσιος Σαπουνίδης 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Φ 302 6 Ζητήματα διαλεκτικής Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Φ 338 6 Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας Φιλήμων Παιονίδης 

Φ 339 6 Εισαγωγή στη δημοκρατική θεωρία Φιλήμων Παιονίδης 

Φ 347 6 Επιχειρήματα σχετικά με την ύπαρξη Θεού Γιώργος Ζωγραφίδης 

Φ 379 6 Ο Spinoza και η εξουσία της θρησκείας Παναγιώτης Δόικος 

Φ 380 6 Η φαντασία ως δυνατότητα υπέρβασης του 
μηδενισμού 

Παναγιώτης Δόικος 

Φ 381 6 Θωμάς Ακινάτης, Περί του όντος και της ουσίας Παντελής Γκολίτσης 

Φιλοσοφικά σεμινάρια 

Φ 619 6 Προβλήματα βιοηθικής Ελένη Καλοκαιρινού 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

Α΄ Υποχρεωτικό: Μεθοδολογία παιδαγωγικής έρευνας 

Π 1000  6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Β΄ Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά 

Π 1420 6 Το μάθημα της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Ελένη Χοντολίδου 

Π 1438  6 Διδακτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

Κωνσταντίνος Μπίκος/ 
Θεοδόσης Σαπούνίδης 

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

Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Π 2106  6 Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των 
ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

Μάρω Δόικου 

                                                           
1 Εκτός των μαθημάτων ΝΕΦ 202 και ΝΕΦ 313, η αλφαβητική κατανομή των φοιτητών του κάθε μαθήματος σε 
τμήματα/διδάσκοντες θα γίνει μετά τις δηλώσεις των μαθημάτων, σύμφωνα με την πρακτική του Τμήματος Φιλολογίας. 



 

 
46 

Π 2201 6 Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση  

Αναστασία Κεσίδου 

Π 3000  6 Η Κριτική και η Οικολογική-Συστημική Παιδαγωγική 
της Ειρήνης 

Κυριάκος Μπονίδης 

Π 30041 
(νέο) 

6 Η Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ελένη Χοντολίδου  

Π 3006 
(νέο) 

6 Προσεγγίσεις στην έρευνα και στη διδακτική της 
Τοπικής Ιστορίας 

Βασίλης Α. Φούκας  

Π 3007 
(νέο) 

6 Ιστορία της παιδικής ηλικίας (19ος και 20ός αιώνας): 
Σχολείο, οικογένεια, κοινωνία 

Βασίλης Α. Φούκας  

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 
 

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΚΩΔ ECTS Τίτλος Διδάσκων 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Φ 103 5 Γνωσιολογία Παναγιώτης Δόικος 

Φ 106 5 Πολιτική φιλοσοφία Φιλήμων Παιονίδης 

Φ 112 5 Νεότερη φιλοσοφία Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Φ 114 5 Σύγχρονη φιλοσοφία Παναγιώτης Θανασάς 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

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

Δημ.ήτρηςΜαυροσκούφης & 
Βασίλης Φούκας 

ΚΕ 800 5 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση – 
διαπολιτισμικότητα) 

Αναστασία Κεσίδου &  
Ελένη Χοντολίδου  

ΣΧΠΙΙ 
400 

5 Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ: Διδασκαλία και 
Προγράμματα Σπουδών (προετοιμασία, διεξαγωγή, 
αξιολόγηση διδασκαλίας) 

Κυριάκος Μπονίδης 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΦΚ 207  6 Πλάτων, Πολιτεία Θεόδωρος Πενολίδης 

ΦΚ 231 6 Αριστοτέλης, Μετά τα φυσικά Α Βασίλης Κάλφας 

ΦΚ 278 6 Πλήθων, Νόμοι Γιώργος Ζωγραφίδης 

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 
(ανάθεση) 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ2 

ΑΕΦ 102 5 Ομηρικό έπος Ιωάννης Τζιφόπουλος/  
Ευανθία Τσιτσιμπάκου-
Βασάλου/  
Θάλεια Παπαδοπούλου/ 
Μαρία Πλαστήρα-Βαλκάνου/ 
Μαρία Νούσια 

ΑΕΦ 103 4 Ιστοριογραφία Χρήστος Τσαγγάλης/ 
Παναγιώτης Σωτηρούδης/ 
Ευάγγελος Αλεξίου/  
Μαρία Πλαστήρα-Βαλκάνου 

ΑΕΦ 104 4 Τραγωδία Ευανθία Σιστάκου/  
Άννα Λάμαρη/  
Πουλχερία Κυριακού/  

                                                           
1 Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και σε όσους φοιτητές του Τμήματος 
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής δεν έχουν επιλέξει το Π 1420.  
2 Η αλφαβητική κατανομή των φοιτητών του κάθε μαθήματος σε τμήματα/διδάσκοντες θα γίνει μετά τις δηλώσεις των 
μαθημάτων, σύμφωνα με την πρακτική του Τμήματος Φιλολογίας.  
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Χρήστος Τσαγγάλης 

ΑΕΦ 106 5 Φιλοσοφία Θεόκριτος Κουρεμένος/ 
Στέφανος Ματθαίος/  
Αλεξάνδρα Λιανέρη 

ΛΦΙ 126 5 Λατινική Πεζογραφία Ι Χρυσάνθη Τσίτσιου/  
Δήμητρα Τσιτσικλή/  
Σταύρος Φραγκουλίδης 

ΛΦΙ 128 4 Λυρική ποίηση-ελεγεία-επίγραμμα-σάτιρα Δημήτριος Νικήτας/  
Λεωνίδας Τρομάρας 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ1 

ΜΕΦ 222 4 Μεσαιωνική ελληνική ποίηση και πεζογραφία Ιωάννης Βάσσης/  
Σοφία Κοτζάμπαση/  
Ηλίας Ταξίδης 

ΝΕΦ 105 5 Παραδοσιακή, νεωτερική και «μετανεωτερική» 
αφήγηση: από τον Μεσοπόλεμο έως τις μέρες μας 

Δημήτρης Κόκορης 

ΝΕΦ 202 5 Νεοελληνική ποίηση, πεζογραφία και θέατρο Αναστάσιος Καπλάνης/ 
Αναστασία Μαρκομιχελάκη/ 
Σωτηρία Σταυρακοπούλου 

ΝΕΦ 205 4 Νεοελληνική ποίηση (1914-σήμερα) Ελένη Αραμπατζίδου/  
Λάμπρος Βαρέλας/  
Αικατερίνη Τικτοπούλου 

ΝΕΦ 206 4 Νεοελληνική Πεζογραφία (1914-σήμερα) Μάρθα Βασιλειάδη/  
Μαρία Μικέ/  
Μιχάλης Μπακογιάννης/ 
Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΛ 101 5 Πληροφορική  Νικόλαος Φαχαντίδης/ 
Θεοδόσιος Σαπουνίδης 

[ΠΛ102] 5 Το ΠΛ102, για τους εισαχθέντες έως και το  

2010 αντικαθίσταται από το μάθημα Π1438 

Κωνσταντίνος Μπίκος/ 
Θεοδόσιος Σαπουνίδης  

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Φ 358 6 J.G. Fichte, Ο προορισμός του ανθρώπου Θεόδωρος Πενολίδης 

Φ 382 6 Η πλατωνική οντολογία Βασίλης Κάλφας 

Φ 383 6 R. Descartes, Κανόνες για τον κατευθυσμό της 
γνωστικής δύναμης 

Θεόδωρος Πενολίδης 

Φ 384 6 Το άπειρο στον στοχασμό του Bruno Παναγιώτης Δόικος 

Φιλοσοφικά σεμινάρια 

Φ 622 6 Hegel, Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών Παναγιώτης Θανασάς 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

Α΄ Υποχρεωτικό: Μεθοδολογία παιδαγωγικής έρευνας 

Π 1000  6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Β΄ Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά 

Π 11002 6 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Π 1309 6 Το παιδαγωγικό έργο του Basil Bernstein Ελένη Χοντολίδου  

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

Κωνσταντίνος Μπίκος  

Π 1438 6 Διδακτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

Κωνσταντίνος Μπίκος/ 
Θεοδόσης Σαπουνίδης 

Π 1446 6 Διαφοροποιημένη διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές Σουζάνα Παντελιάδου  

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

Βασίλης Α. Φούκας 

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

Δημήτριος Σταμοβλάσης 

                                                           
1 Εκτός του μαθήματος ΝΕΦ 105, η αλφαβητική κατανομή των φοιτητών του κάθε μαθήματος σε τμήματα/διδάσκοντες θα 
γίνει μετά τις δηλώσεις των μαθημάτων, σύμφωνα με την πρακτική του Τμήματος Φιλολογίας. 
2 Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές άλλων Τμημάτων εκτός της Φιλοσοφικής Σχολής.  
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Π 1618  Κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική έρευνα 

Κυριάκος Μπονίδης  

Π 1708 6 Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο της 
Παιδαγωγικής Επιστήμης 

Αναστασία Κεσίδου 

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

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Π 1812 6 Παράγοντες συμμετοχής ενηλίκων στην εκπαίδευση: 
ζητήματα κινητοποίησης και πρόσβασης σε 
οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

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

Κωνσταντίνος Μπίκος  

Π 2104 6 Δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα 
συμπεριφοράς στο σχολείο 

Μάρω Δόικου 

Π 2107  6 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία Σουζάνα Παντελιάδου 

Π 2108  6 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση Σουζάνα Παντελιάδου 

Π 3001  6 Προγράμματα σπουδών και σχολικό βιβλίο Κυριάκος Μπονίδης 

Π 3003  6 Ψυχολογία του Εφήβου Μάρω Δόικου 

Π 30041 
(νέο) 

6 Η Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ελένη Χοντολίδου  

Π 3005 
(νέο) 

6 Διαπολιτισμική διδασκαλία και μάθηση Αναστασία Κεσίδου  

Π 3008 
(νέο) 

6 Διαστάσεις της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
και στον εξωκρατικό ελληνισμό (18ος – 20ός αιώνας) 

Βασίλης Α. Φούκας  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και σε όσους φοιτητές του Τμήματος 
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής δεν έχουν επιλέξει το Π 1420.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 

 
 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητές/τριες που έχουν επιτύχει σε 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.  

 

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 
φιλοσοφικής δραστηριότητας, παρουσιάζονται τα θεμελιώδη ερωτήματα και οι παραδοσιακοί κλάδοι 
της και οριοθετείται από τις γειτονικές της περιοχές (επιστήμη, ιδεολογία, τέχνη, θρησκεία).  
Εξετάζονται αναλυτικά δύο ερωτήματα και οι απαντήσεις που τους έχουν δοθεί: το οντολογικό 
ερώτημα (τι υπάρχει;) και το γνωσιολογικό (τι και πώς μπορώ να ξέρω;), με αναφορές στη σύγχρονη 
συζήτηση και στον μετασχηματισμό τους, καθώς και σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας της 
φιλοσοφίας (Πλάτων, Αριστοτέλης, Ντεκάρτ, Λοκ, Καντ). Συζητιούνται, επίσης, με αναφορά κυρίως 
στη σύγχρονη φιλοσοφία, τα ερωτήματα: Υπάρχει αλήθεια; Σώμα ή ψυχή; Υπάρχει θεός; Είμαστε 
ελεύθεροι; Έχει νόημα ο κόσμος και η ζωή; Τέλος, 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 γνωσιοθεωρητικές αρχές της Λογικής. 2. Η θεωρία της κατ’ αίσθησιν παράστασης. 3. 
Η Νοολογία. 
Ευκλείδης: Οι γνωσιοθεωρητικές αρχές της γεωμετρίας του Ευκλείδη. 1. Η θεωρία της αξιωματικής 
παραδοχής. 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 101 Πολιτική φιλοσοφία Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Αναπτύσσονται και προβληματικοποιούνται τοπικές ή ζητήματα όπως: Φιλοσοφικό υποκείμενο, 
λόγος και γλώσσα της εξουσίας. Φιλοσοφία και πολιτική ή θέαση της ολότητας και τέχνη του 
διαφοροποιητικού της δράσης. Ο άλλος, η συνείδηση και η ομάδα. Εναντιότητα, 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 παραδοσιακών 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 
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υποδοχής πολιτικών διεργασιών και διαστρωματώσεων νοήματος στη βάση μιας βούλησης άρχειν 
(γνώσης), που, αριστοτελικά παραδείγματος 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 πολιτικό ως υπόβαθρο διέπει μια πο λιτική θέσμισης που 
χρωματίζει αντανακλαστικά και την ίδια τη φιλοσοφική πράξη στο σύνολό της. 
 
Φ 111 Aρχαία 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. 
 
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 
καθιερωμένη θεολογική και φιλοσοφική αυθεντία. Η κριτική που ασκεί ο Friedrich Nietzsche στην 
μεταφυσική εν γένει κατά τα τέλη του 19ου αιώνα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί την ολοκλήρωση 
της νεότερης φιλοσοφίας. 

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. 
 

ΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (6 ECTS) 
 
ΦΚ 222 Πλάτων, «Συμπόσιον»  Παναγιώτης Δόικος  

Προσεγγίζουμε το κεντρικό θέμα του έργου, τον έρωτα, από δύο απόψεις. Αφενός, εξετάζουμε τη 
λογική της συμβολής των θεμάτων της γενεαλογίας του έρωτα (πρώτο μέρος του κειμένου) και της 
ερωτικής σχέσης (τρίτο μέρος), στην προβληματική της κεντρικής συζήτησης του Σωκράτη με τη 
Διοτίμα γύρω από τη σύνθετη - σωματική και εξιδανικευτική - φύση του ερωτικού συναισθήματος. 
Επιμένουμε στη σύνδεση αυτής της συνθετότητας με τη λογική των οντολογικών επιπέδων και των 
αναβαθμών της γνώσης, όπου η αναζητητική και η ορμητική διάσταση του έρωτα διαπνέουν την 
παραγωγή μιας προνομιακής σχέσης (μας) με το κρίσιμο, κορυφαίο στοιχείο της διαφάνειας του 
αγαθού. Αφετέρου, θέτουμε προς διερεύνηση τη σημασία της κεντρικής - οντολογικά, γνωσιολογικά 
αλλά και (ιδιαζόντως) αισθητικά - λειτουργίας του ζητήματος του έρωτα στην ανάπτυξη μιας 
μεταφυσικής φιλοσοφίας, όταν μάλιστα η τελευταία - όπως συμβαίνει με την πλατωνική σκέψη - 
αποδίδει έμφαση στην ανοδικής φοράς διακριτότητα μεταξύ του αισθησι(α)κού και του ιδεατού 
παράγοντα. 
 
ΦΚ 277 Γεώργιος Παχυμέρης, Φιλοσοφία, βιβλίον α΄: το 

Όργανον (Επιτομή λογικής)  

Παντελής Γκολίτσης  

Στο μάθημα θα εξετασθεί το πρώτο από τα δώδεκα βιβλία του έργου Φιλοσοφία του βυζαντινού 
φιλοσόφου Γεωργίου Παχυμέρη (1242 – 1310/15), το οποίο συνοψίζει τις λογικές πραγματείες του 
Αριστοτέλη (Κατηγορίαι, Περί ερμηνείας, Αναλυτικά πρότερα, Αναλυτικά ύστερα, Τοπικά, Σοφιστικοί 
έλεγχοι· οι έξι πραγματείες απαρτίζουν το αριστοτελικό Όργανον). Στόχος του μαθήματος είναι, αφού 
προηγηθεί μια σύντομη εισαγωγή στα ιστορικά συμφραζόμενα του φιλοσοφικού έργου του 
Παχυμέρη, η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τις λογικές πραγματείες του 
Αριστοτέλη μέσω ενός μεσαιωνικού κειμένου που συντάχθηκε ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό: να 
διδάξει τα βασικά της αριστοτελικής λογικής σε όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με αυτή. 
Το μάθημα θα βασιστεί στην κριτική έκδοση του πρώτου βιβλίου της Φιλοσοφίας, την οποία ετοιμάζει 
ο διδάσκων για λογαριασμό της Ακαδημίας Αθηνών. 



 

 
52 

 

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (6ECTS) 

 
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 γίγνεσθαι ή με ένα γίγνεσθαι της διαλεκτικής; 
 
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 
εντάσσονται: 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 θεωριών 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 339 Εισαγωγή στη δημοκρατική θεωρία Φιλήμων Παιονίδης  

Το δημοκρατικό πολίτευμα, θεμέλιο του οποίου είναι η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, μέχρι πρότινος 
αντιμετωπιζόταν με δυσπιστία, ενίοτε και με εχθρότητα, από τους περισσότερους των φιλοσόφων. 
Αυτή η προσέγγιση σήμερα κρίνεται εσφαλμένη, καθώς η δημοκρατία προάγει με μοναδικό τρόπο 
ένα πλέγμα ηθικών αξιών, το οποίο είναι απαραίτητο όχι μόνο για την επιβίωση αλλά και για την 
ευζωία κάθε σκεπτόμενου και εχέφρονα ανθρώπου. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα 
επιχειρηθεί μια ιστορική εισαγωγή στην εξέλιξη της δημοκρατίας από την κλασική Αθήνα μέχρι τον 
19ο αιώνα, με έμφαση στα στοιχεία που συγκροτούν τον κοινό πυρήνα του όρου. Στο δεύτερο μέρος 
θα γίνει λόγος για τη φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία αποτελεί εδώ και τώρα την επικρατέστερη 
μορφή δημοκρατικού πολιτεύματος, με στόχο να εξηγηθούν και να δικαιολογηθούν οι βασικές αρχές 
της αλλά και να επισημανθούν οι θεσμικές αδυναμίες που δυσχεραίνουν την πραγμάτωσή τους. 
 
Φ 347 Επιχειρήματα σχετικά με την ύπαρξη του θεού Γιώργος Ζωγραφίδης  

Το ερώτημα για την ύπαρξη θεού και τη θεμελίωση των προτάσεων της θρησκευτικής πίστης, χωρίς 
να τίθεται πλέον με τον τρόπο και με την ένταση που τέθηκε παλαιότερα –τουλάχιστον στην ιστορία 
της φιλοσοφίας–, παραμένει ανοικτό σήμερα, στον βαθμό που πέρα από το καθαρά φιλοσοφικό του 
ενδιαφέρον (που έχει ανανεωθεί τα τελευταία 30 χρόνια) εμπλέκεται σε επίκαιρα ζητήματα, όπως η 
"επιστροφή του Θεού", η επανάκαμψη του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, η πρόσφατη επιστροφή 
του μαχητικού αθεϊσμού, κ.ά. 

Η παράδοση έχει σκοπό τη γνωριμία με τη φιλοσοφική προβληματική γύρω από την ύπαρξη θεού, 
το πώς τίθενται εν γένει και πώς έχουν τεθεί ιστορικά τα σχετικά ερωτήματα, μέσα από την 
παρουσίαση και την ερμηνεία ορισμένων κλασικών και σύγχρονων κειμένων της φιλοσοφίας της 
θρησκείας.  

Σχέδιο μαθήματος: 1. Εισαγωγικά: η φιλοσοφία της θρησκείας και οι κύριες θεματικές της. 2. Τι 
(μπορεί να) είναι ο Θεός; Η έννοια και οι ιδιότητές του: παντογνωσία, παντοδυναμία. 3. Η 
ορθολογικότητα της θρησκευτικής πίστης και η φυσική θεολογία. 4. Τα τρία παραδοσιακά 
επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης του Θεού και η κριτική τους: (α) το οντολογικό επιχείρημα, (β) το 
κοσμολογικό επιχείρημα, (γ) το τελολογικό επιχείρημα. 5. Το στοίχημα του Πασκάλ. 6. Φιλοσοφικός 
αθεϊσμός: τα επιχειρήματα εναντίον της ύπαρξης θεού και το πρόβλημα του κακού. 7. Η 
ανορθολογικότητα της θρησκευτικής πίστης: γενετική εξήγηση της θρησκείας, ανθρωπολογική και 
κοινωνική κριτική. 8. Αποδειξιμότητα και ορθολογικότητα: ο φιντεϊσμός. 
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Φ 379 Ο Spinoza και η εξουσία της θρησκείας  Παναγιώτης Δόικος  

Η θρησκεία (τείνει να) ασκεί εξουσία, στο βαθμό που οι θεσμικοί λειτουργοί της αλλοιώνουν και 
εκμεταλλεύονται το περιεχόμενο μιας αντίστοιχης κάθε φορά ιδρυτικής μεταφυσικής εμπειρίας, 
προκειμένου να χειριστούν κυριαρχικά την απήχησή του στον ψυχισμό και τη δυναμική της πράξης 
των ανθρώπων. Αυτή είναι η κεντρική πρόταση του μαθήματος. Επιχειρούμε να την αναλύσουμε και 
να συζητήσουμε την επίδραση τόσο της ίδιας, όσο και των προεκτάσεών της, αφενός στην ποιότητα 
της σχέσης μας με τον εαυτό μας και με το(ν) άλλο, και, αφετέρου, στον ευρύτερο - υπαρξιακό, 
κοινωνικό, αισθητικό - προσανατολισμό της ζωής μας. 

Το αφετηριακό πεδίο της αναφοράς μας είναι η φιλοσοφία της προφητείας, του Spinoza, στο έργο 
του Θεολογικο-πολιτική πραγματεία. Εκεί, η οντολογική και πολιτική προσέγγιση του προφητικού 
φαινομένου καθιστά ανάγλυφη την κρίσιμη διάκριση ανάμεσα στην ουσία του και τον εξουσιαστικό 
της χειρισμό. Έτσι ο Spinoza,  από τη μία πλευρά, συλλαμβάνει την προφητεία ως την αποκάλυψη 
πραγμάτων από τον Θεό στους ανθρώπους με λόγους και εικόνες, που σχηματίζονται στην 
προικισμένη φαντασία των προφητών. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος δείχνει πώς οι θεσμικοί φορείς 
της θρησκείας εκμεταλλεύονται την υπαρξιακή - μεταφυσική ανησυχία των πολιτών, στο μέτρο που, 
καθώς (ανα)αφηγούνται την προφητική εμπειρία, αλλοιώνουν το περιεχόμενό της, προσδίδοντάς του 
μία  κανονιστική, κυριαρχική χροιά. Με αυτόν τον τρόπο, η σχέση με το μεταφυσικό στοιχείο όχι μόνο 
χάνει την αυθεντικότητά της, αλλά και λειτουργεί -  όντας αλλοιωμένη -  ως αποτελεσματικό μέσο 
πολιτικής επιβολής. 
 
Φ 380 Η φαντασία ως δυνατότητα υπέρβασης του 

μηδενισμού  

Παναγιώτης Δόικος  

Μέσα στην οντολογική συνθήκη του "θανάτου του Θεού" ο κρισιμότερος κίνδυνος που διατρέχουμε 
προκαλείται από την αδρανοποίηση της δυναμικής του μηδενός:  εντός της σχέσης μας με την 
ετερότητα, το τελευταίο προωθεί την αφηρημένη, αδιαπέραστη έντασή του, τείνοντας να μας 
επιβάλ(λ)ει την πραγματικότητα της α-βύσσου (α+βυθός)· εκεί οι επιφάνειες του κάθε όντος 
αποσυνδέονται από το βάθος του ενώ, συγχρόνως, τούτη η βαθύτητα κρύβει το πρόσωπό της, 
εμποδίζοντας την ενδόμυχη ορμή του για φανέρωση.Έτσι η ερωτηματικότητα των μορφών των 
όντων εκδηλώνεται μόνον εξωτερικά - από την απάθεια και τον κυνισμό μέχρι το αρνητικό - και 
συχνά βίαιο - παραλήρημα -, κρατώντας αδρανή την εκρηκτική δυνατότητα του εσωτερικού της 
νεύματος, όπου λανθάνει ο παλμός του ιδανικού κατά τη συνάντηση με το(ν) άλλο, η ορμή της 
εξύψωσης. 

Το ζητούμενο εδώ είναι η διάρρηξη του απρόσωπου, του αδιαφανούς μέσα στο μηδέν και η 
συνακόλουθη απελευθέρωση μιας άλλης, ανοδικής ζωής, η ετοιμότητα της οποίας διαπερνά την 
κίνηση της αβύσσου. Επομένως, το διακύβευμα συναρτάται με μία διαφορετική τροπή των μορφών, 
στο βαθμό που αυτές θα ενσωματώσουν και θα πραγματώσουν το ίδιο το νόημα της διαφάνειάς τους 
. Ο φορέας μιας τέτοιας οριακής εξέλιξης είναι η στοχαστική φαντασία, εφόσον μέσα της οι μορφές 
αναπτύσσουν την υπό συζήτηση οριακή τους συμπεριφορά: η ανα-ενεργοποίηση της δυναμικής 
σχέσης ανάμεσα στις επιφάνειες και το βάθος των όντων αποδεσμεύει μία ενέργεια διάρρηξης του 
αδιαπέραστου, χάρη στην οποία οι μορφές απευθύνονται η μία στην άλλη, πραγματοποιώντας το 
ύφος της διαφάνειάς τους. 

Θα εξετάσουμε αυτή την οντολογική και πολιτική προοπτική να υπερβαθεί ο μηδενισμός, 
συναρτώντας το φορέα της, τη στοχαστική φαντασία, με τα φιλοσοφικά εγχειρήματα του Nietzsche, 
του Krishnamurti και του Corbin, καθώς και με αισθητικές προτάσεις από τους χώρους του 
κινηματογράφου (Eisenstein, Welles, Tarkovsky, Wong - KarWai) και της λογοτεχνίας (Melville, Kafka, 
Ελύτης). 
 
Φ 381 Θωμάς Ακινάτης, Περί του όντος και της ουσίας Παντελής Γκολίτσης  

Το σχετικά σύντομο έργο Περί του όντος και της ουσίας (De ente et essentia), το οποίο ο Θωμάς 
Ακινάτης (1225-1274) συνέγραψε το 1252 για τους μοναχούς του Κολλεγίου των Ιακωβίνων στο 
Παρίσι, αποτελεί ένα περιεκτικό εγχειρίδιο μεταφυσικής στο οποίο εξηγούνται θεμελιώδεις έννοιες 
της (αριστοτελικής) φιλοσοφίας: ὄν (ens), οὐσία (essentia ή substantia), ὕλη (materia), εἶδος ή μορφή 
(forma), γένος (genus), εἶδος (species), διαφορά (differentia specifica ή constitutiva), συμβεβηκός 
(accidens). Το μάθημα, το οποίο στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τις 
βασικές έννοιες της σχολαστικής μεταφυσικής και γνωσιοθεωρίας, θα βασιστεί στη δίγλωσση έκδοση 
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(λατινικό πρωτότυπο συνοδευόμενο από νεοελληνική μετάφραση) του Γ. Τζαβάρα (εκδ. Δωδώνη, 
1998) με παράλληλες αναφορές στην έξοχη βυζαντινή μετάφραση την οποία εκπόνησε ο Γεώργιος 
Σχολάριος λίγα χρόνια πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης.  
 

IV. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ 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 εγείρονται 
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. 
 

Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (5 ECTS) 

 
Φ 103 Γνωσιολογία  Παναγιώτης Δόικος  

Θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τη δυναμική σχέση ανάμεσα στην αντικειμενική και την 
υποκειμενική 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 
αποδεικτική νόηση. Η τελευταία, καθιστώντας αντικείμενό της το εμπειριακό στοιχείο, επιχειρεί να 
συλλαμβάνει 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 
φαντασία, η οποία το συλλαμβάνει ενόσω το καθιστά παρόν μέσα μας. Εδώ η εξωτερικότητα της 
αναπαράστασης διαρρηγνύεται, εφόσον το αντικείμενο της γνώσης τρέπεται σε γεγονός: η 
αντικειμενικότητά 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 γνωρίζεται από εμάς. Σε αυτή τη γνώση πρωταγωνιστεί η λογική της στοχαστικής 
φαντασίας: στο εσωτερικό της τελευταίας η σχέση του υποκειμένου με το γνωσιακό αντικείμενο 
μορφοποιεί, συγκεκριμενοποιώντας 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, αφενός, 
δεν είναι 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. 
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Φ 106 Πολιτική φιλοσοφία Φιλήμων Παιονίδης   

Η πολιτική φιλοσοφία μελετά ιστορικά και συστηματικά τις απαντήσεις που δίδονται σε ερωτήματα 
σχετικά με τις αξίες και τη μορφή που οφείλει να έχει μια δίκαιη κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο θα 
εξεταστούν σύγχρονες φιλοσοφικές προσεγγίσεις της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας, της 
κοινότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
 
Φ 112 Νεώτερη Φιλοσοφία: Φιλοσοφική Ανθρωπολογία Σωκράτης Δεληβογιατζής   

Γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η σχέση υποκειμενικότητας και ατομικότητας υπό το πρίσμα μιας 
νεωτερικής κριτικής του ουμανισμού (Feuerbach, Marx, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Deleuze, 
Lyotard): αν το ορθολογικό στοιχείο φαίνεται να συμβαδίζει με το υποκειμενικό (ως προς το καθεστώς 
της νοηματικής συνείδησης) σε φιλοσοφίες όπως των Descartes, Leibniz, Kant, Schelling,, Hegel, Husserl, 
Scheler, Merleau-Ponty, αυτό δεν συνεπάγεται αναγκαστικά κάποια αναγωγή στο ατομικό (με την έννοια 
της αντίθεσής του προς το κοινό)· το «υποκείμενο» υποδηλώνει, σε τελευταία ανάλυση, μια γενικότητα 
που σε κάποια ιστορική φάση μπορεί να είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος (ύστερα από τη γενικευτική 
απειρότητα της φύσης ή του θεού) ως αποκλειστική πεπερασμένη εστία εκδήλωσης και παραγωγής 
νοήματος. Η «φιλοσοφική ανθρωπολογία» –γέννημα κυρίως του 19ου αιώνα–, καθώς θέτει πρωτίστως 
το εγκάρσιο ερώτημα της «κατάστασης του ανθρώπου στον κόσμο», προσεγγίζεται, άρα, στην 
ιστορικότητά της με την έννοια μιας διαδικασίας σύμπλεξης δομών αφημένων στο εσωτερικευτικό 
ξάφνιασμα ενός τυχαίου-αναγκαίου που αναλαμβάνεται από ανώνυμες προθετικότητες θέσμισης. Οι 
συγγενείς απόψεις των Bergson, Plessner και Gehlen, στην ενορατική ή ad hoc περιγραφική τους 
εκδοχή του ειδητικού ανθρωπολογικού, διερευνώνται για την ιστορικο-συστηματική πληρότητα του 
όλου εγχειρήματος. 
 
Φ 114 Σύγχρονη φιλοσοφία Παναγιώτης Θανασάς   

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την πολυμορφία των φιλοσοφικών ρευμάτων που 
αναπτύσσονται στη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό, και ξεκινώντας από τον Νίτσε ως 
φιλόσοφο με τον οποίο “κλείνει” η περίοδος των Νέων Χρόνων, θα ασχοληθούμε μεταξύ άλλων με 
φιλοσόφους όπως ο Βίτγκενσταϊν, οι Χόρκχαϊμερ και Αντόρνο, ο Χούσσερλ, ο Χάιντεγκερ, ο 
Γκάνταμερ και ο Ντερριντά. Καθώς η ενασχόληση με τη φιλοσοφία δεν είναι παρά ενασχόληση με τα 
φιλοσοφικά κείμενα, η προσπάθειά μας θα στηριχθεί σε επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο 
αυτών των φιλοσόφων. 
Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων. Η παρακολούθησή του 
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). 
 
 

ΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (6 ECTS) 

 
ΦΚ 207 Πλάτων, «Πολιτεία» Θεόδωρος Πενολίδης  

Το θέμα που απ’ άκρου εις άκρο διαπερνά την Πολιτεία του Πλάτωνος είναι η ιδέα της δικαιοσύνης. Η 
δικαιοσύνη της πολιτείας ορίζεται σε ακριβή αντιστοιχία προς την δικαιοσύνη της ψυχής. Η 
δικαιοσύνη εγκαθιδρύεται σε έναν άνθρωπο, όταν κάθε μέρος της ψυχής του επιτελεί το έργο του σε 
ό,τι αφορά το «ἄρχειν» και το «ἄρχεσθαι» (Πολιτεία, 443 b 1-2). Από την ορθή κατανομή των 
λειτουργιών της ψυχής απορρέει, συνεπώς, η αληθινή ουσία της δικής της δικαιοσύνης. Η ίδια ουσία 
εκδηλώνεται και στην «εξωτερική» δικαιοσύνη της τριμερούς διαίρεσης της πόλης (τάξεις), η οποία 
εκλαμβάνεται από τον Σωκράτη ως ένα είδωλο δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη όμως, εν συνόλω 
λαμβανόμενη, είναι το Ένα, το οποίο καθίσταται επιστητό, καθώς ενεικονίζεται στο ένδον («ἐντός» 
Πολιτεία, 443 c 10 – d 1) και στο «ἔξω» (Πολιτεία, 443 c 10), δηλαδή στην ψυχή και στην πόλη. Ως το 
αληθινό Ένα η δικαιοσύνη συναρμόζει τα χωριστά ωσάν να ήταν οι τρεις τόνοι μιας μουσικής 
κλίμακας, της πιο χαμηλής, της πιο υψηλής και της μεσαίας. Διά μέσου αυτής της ολοκλήρωσης, ο 
άνθρωπος αλλά και η πόλη γίνεται ένα εκ πολλών (ἕνα γενόμενον ἐκ πολλῶν, Πολιτεία, 443 e 1-2).    

Υπεράνω της δικαιοσύνης τίθεται μόνον η διαλεκτική ιδέα του Αγαθού. Η ιδέα αυτή αποτελεί 
κατά τον Πλάτωνα το πραγματικό θεμέλιο της ολοκλήρωσης όλων των χωριστών τμημάτων της 
πόλης. Το Αγαθό είναι ο λόγος της ενότητας και της δυάδας (αναλογία), είναι η γνώση που εκδιπλώνει 
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την ιδιοφυή μορφή της και συγχρόνως παράγει το περιεχόμενο του εαυτού της. Αυτό το απόλυτο της 
πολιτικής αμοιβαιότητας βρίσκεται ανάμεσα σε κάθε εξωτερική αναφορικότητα και εσωτερική 
νοηματοδότηση καθιδρύοντας ως διαφανές νόημα και ως οντότητα που αφορά στον ζωντανό 
πολιτικό άνθρωπο όλες τις θεμελιώδεις αρετές της πολιτικής ζωής: την σοφία ως την γνώση των 
ανθρωπίνων πραγμάτων και όσων ενδιαφέρουν την πολιτεία, την πολιτική ανδρεία ως την έλλογη 
δύναμη, η οποία  αντιτίθεται σε κάθε τι που απειλεί την πολιτεία, είτε αυτό συνιστά εξωτερική απειλή 
είτε κυρίως διαβρώνει εκ των έσω τα χρηστά πολιτικά ήθη, την σωφροσύνη ως την εσωτερική τάξη 
και εγκράτεια από ηδονές και επιθυμίες, την δικαιοσύνη ως την πολιτική οικειοπραγία και άρση κάθε 
άδικης πολυπραγμοσύνης. 
 
ΦΚ 231 Αριστοτέλης, «Μετά τα Φυσικά Α» Βασίλης Κάλφας   

Ερμηνεία και σχολιασμός του 1ου βιβλίου των Μετά τα φυσικά του Αριστοτέλη από το 
αρχαιοελληνικό 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. 
 
ΦΚ 278 Πλήθων, «Νόμοι» Γιώργος Ζωγραφίδης   

Ο Γεώργιος Γεμιστός (μετέπειτα Πλήθων), καθώς χάνεται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, συλλαμβάνει 
την ιδέα μιας καινούργιας πολιτείας, με άμεσες αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη και πρακτική, 
μιας ‘εθνικής’ πολιτείας που καλείται επειγόντως να αντικαταστήσει τη χριστιανική αυτοκρατορία 
και να ανασυστήσει την ἀρίστην πολιτείαν του ‘ελληνικού γένους’. Αρχαιοελληνική μυθολογία 
επενδυμένη με φιλοσοφικές έννοιες, κριτική του χριστιανισμού και ορθολογική θρησκεία, πλατωνική 
πολιτική θεωρία, (νεο)πλατωνική μεταφυσική, ευδαιμονιστική ηθική μπλέκονται για να προσφέρουν 
τη φιλοσοφική θεμελίωση στο πολιτικό ιδεώδες του Πλήθωνα που μοιάζει ουτοπικό και μοντέρνο 
αλλά και μεσαιωνικό. 

Το μεγάλο έργο του, στο οποίο ανέπτυξε τη μεταφυσική και πολιτική σύλληψή του, ο Πλήθων το 
ονόμασε Νόμων συγγραφή. Στο μάθημα θα εστιάσουμε σε κεντρικά κεφάλαιά του που περιλαμβάνουν 
το εγκώμιο του ανθρώπινου λόγου (Α΄1-3), τη μεταφυσική (Α΄5) και την αντίληψη για την ειμαρμένη 
(Β΄6), καθώς και στην καταληκτική επινομίδα 
 

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (6 ECTS) 

 
Φ 358 Φίχτε, Ο προορισμός του ανθρώπου  Θεόδωρος Πενολίδης   

Στον Προορισμό του Ανθρώπου του Johann Gottlieb Fichte περιλαμβάνονται τρία βιβλία, τα οποία 
περιγράφουν τρεις διαφορετικούς προσανατολισμούς της φιλοσοφικής σκέψης: Η αμφιβολία, η 
Γνώση και η Πίστη. Το πρώτο βιβλίο παρουσιάζει τις θεμελιώδεις παραδοχές του Καρτεσιανισμού εν 
γένει, ο οποίος εν συνόλῳ λαμβανόμενος εισηγείται ένα σύστημα ετεραρχίας, ήτοι υποτέλειας της 
ανθρώπινης νόησης σε ξένες προς αυτήν αρχές. – Το εναρκτήριο ερώτημα του δευτέρου βιβλίου 
αφορά στην έννοια του νοούντος εγώ, το οποίο σε αντιδιαστολή προς την παραπάνω θεώρηση δεν 
τίθεται ως πράγμα (res cogitans) αλλά ως πράξη ελευθερίας. Η φιλοσοφία στην οποία εδράζεται το 
συνολικό επιχείρημα του δευτέρου βιβλίου είναι ο καντιανός Κριτικισμός, ο οποίος συνταυτίζει το 
Είναι με την παράσταση. Κατά τον Fichte, ο Κριτικισμός έχει ως αναγκαία συνέπεια την απώλεια του 
Είναι και, ως εκ τούτου, οδηγείται στον Σκεπτικισμό. – Το τρίτο βιβλίο, που φέρει τον τίτλο η Πίστη, 
αναλαμβάνει, ακριβώς, να καταδείξει ότι το χαμένο Είναι του καντιανού Κριτικισμού επανακτάται 
μόνο στο πλαίσιο της αυτοτέλειας της ηθικής πράξης. 
 
Φ 382 Η πλατωνική οντολογία  Βασίλης Κάλφας   

Η γέννηση, η εξέλιξη και η κριτική της πλατωνικής θεωρίας των Ιδεών. Η επίδραση του Ηράκλειτου, 
του Παρμενίδη και των Πυθαγορείων. Η απειλή της Σοφιστικής. Η βαθμιαία διαμόρφωση της θεωρίας. 
Η εσωτερική κριτική και ο μετασχηματισμός της θεωρίας στον ύστερο Πλάτωνα. 
 
Φ 383 R. Descartes, «Κανόνες για τον κατευθυσμό της 

γνωστικής δύναμης»  

Θεόδωρος Πενολίδης   

Η κριτική στην αριστοτελική θεωρία του συλλογισμού αποτελεί κοινό τόπο μεταξύ των ιδρυτών της 
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νεότερης φιλοσοφίας. Σε αντιδιαστολή προς την τυπικότητα, που χαρακτηρίζει την συλλογιστική 
εξαγωγή γνώσεων από υποτεθείσες προτάσεις, για τους στοχαστές αυτούς ζητούμενη είναι η 
αυτόχρημα νέα γνώση, δηλαδή η γνώση που στρέφεται συνθετικά προς το ίδιο το πραγματικό. Η 
σύνθεση ή κατασκευή του πραγματικού επιτυγχάνεται δυνάμει μιας ευρετικής μεθόδου που αποτελεί 
την κινούσα αρχή της γνώσης. — Ο Descartes συνδέει την κριτική στην συλλογιστική διευθέτηση του 
αληθούς με το πρόταγμα μιας καθολικής επιστήμης [sapientia ή mathesis universalis], η οποία 
προβαίνει στην ενοποίηση της Αριθμητικής και της Γεωμετρίας διά μέσου της αναγωγής των 
προβλημάτων, που τίθενται από αυτές, σε μία γενική θεωρία της ποσοτικής αναλογίας. Εγγενή 
γνωρίσματα της εν λόγῳ επιστήμης αποτελούν η τάξη και το μέτρο, δηλαδή η σειραϊκή διάταξη των 
περιγραφών του αντικειμένου υπό την μορφή προτεινόμενων ζητημάτων, η επίλυση των οποίων 
συμβάλλει στην απλοποίηση της κατασκευής του. Η ανάγκη απλοποίησης του πραγματικού έλκει την 
προέλευσή της από την συνείδηση της περατότητας της γνώσης. 
 
Φ 384 Το άπειρο στον στοχασμό του Bruno  Παναγιώτης Δόικος   

Στο κεντρικό έργο του Περί του απείρου, του σύμπαντος και των κόσμων (Del' infinito, 
universoemondi), o μεγάλος ιταλός φιλόσοφος της Αναγέννησης Giordano Bruno (1548-1600) 
αναβαθμίζει καθοριστικά τη σχέση μεταξύ της ποιοτικής και της ποσοτικής διάστασης του απείρου, 
συναρτώντας το με τη φύση του χώρου - τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. 

Επιχειρούμε την εξήγηση αυτής της προβληματικής, σχηματίζοντας συγχρόνως τις δύο πτυχές μιας 
οντολογικής πρότασης, η οποία αφορμάται από δύο κρίσιμες θέσεις του Bruno. 1. Ο χώρος είναι 
εγγενώς χωρίς πέρας, α-περιόριστος, ά-πειρος·το ενδεχόμενο ενός ορίου του αυθυπερβαίνεται: το ίδιο 
το status του "πέρα από το όριο" παραπέμπει επίσης σε χώρο - της αυτής ή μιας άλλης οντολογικής 
ποιότητας. Από τούτη την άποψη, το όλο ζήτημα ανάγεται στην υπαρξιακή σχέση μας με τη 
χωρικότητα. Στο εσωτερικό αυτής ακριβώς της σχέσης ενεργοποιείται η δυνατότητα του χώρου να 
μας απευθύνεται, ανοίγοντάς μας το μυστικό της έκ-τασης ή/ και της έν-τασής του, δηλαδή 
στρέφοντας προς εμάς, που τον συν-αποτελούμε, την ερωτηματική απειρότητα της εκκίνησής του. 2. 
Το άπειρο ενεργεί μέσα σε κάθε ον και σε κάθε κόσμο που το ιδιαιτεροποιούν, ως ανοιχτή συμπαντική 
ενέργεια πνευματικής τάξης. Σύμφωνα με μια τέτοια θεώρηση, η απειρότητα δρα διττά: αφενός 
διαπερνά την περιπέτεια της συνθήκης του περατού·αφετέρου μας είναι κατεξοχήν παρούσα στο 
βαθύτερο οντολογικό επίπεδο των σχέσεών μας: εκεί κάθε μορφή πνέει στην ποιητική συχνότητα της 
προέλευσής της, συλλαμβάνοντας και βιώνοντας μία αντίστοιχη - νοηματική και αισθητή - ποιότητα. 
 

IV. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (6 ECTS) 

 
Φ 622 Hegel, «Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών 

επιστημών»  

Παναγιώτης Θανασάς   

Η Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών εν συνόψει περιέχει τη συστηματικότερη έκθεση της 
εγελιανής φιλοσοφίας, όπως αυτή εξελίσσεται στα τρία μέρη της Λογικής, της Φιλοσοφίας της φύσης 
και της Φιλοσοφίας του πνεύματος. Θα μελετήσουμε εντατικά και εκ του σύνεγγυς, σε νέα μετάφραση 
του διδάσκοντος, τους τρεις Προλόγους και την Εισαγωγή του κειμένου. 

Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει γραπτής εργασίας που θα παραδοθεί τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο. Το 
μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική (δεν επιτρέπονται 
πάνω από δύο απουσίες). Η εξοικείωση με το θέμα και η μελέτη μέρους της βιβλιογραφίας κρίνεται 
απαραίτητη ΠΡΙΝ από την έναρξη του μαθήματος.  
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Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ  

 

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 Κυριάκος Μπονίδης 

  Ασκήσεις Όλγα Παντούλη 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να γνωρίσουν εισαγωγικά 
την εξέλιξη και τα «παραδείγματα», το αντικείμενο, το πεδίο και την έρευνα της παιδαγωγικής 
επιστήμης.   
Περιεχόμενα μάθησης, χρονοδιάγραμμα 
Εισαγωγή: Παιδαγωγική – Επιστήμη της Αγωγής και της Εκπαίδευσης: αντικείμενο της 
Παιδαγωγικής, βασικές έννοιές της (αγωγή, παιδεία, μόρφωση, εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση, 
διδασκαλία και μάθηση), το ζήτημα της αυτονομίας της Παιδαγωγικής, κλάδοι της 
Παιδαγωγικής, Παιδαγωγική και διεπιστημονικότητα, η Παιδαγωγική στην Ελλάδα. (1ο και 2ο 
μάθημα). 
Ενότητα πρώτη: Ιστορία της παιδαγωγικής σκέψης και Θεωρίες της Παιδαγωγικής 
Α. Ιστορία και Φιλοσοφία της Αγωγής κατά τους νεότερους χρόνους: 1. Η παιδαγωγική σκέψη 
από το 16ο έως τον 19ο αιώνα, η κριτική του σχολείου και της Παιδαγωγικής κατά τον 20ό 
αιώνα (το κίνημα της Νέας Αγωγής και της Προοδευτικής Εκπαίδευσης, η Αποσχολειοποίηση, η 
μαρξιστική κριτική, η Αντιπαιδαγωγική). 2. Εκπαιδευτικός ιδεαλισμός, ρεαλισμός, 
πραγματισμός και αναδομισμός. 
Β. «Παραδείγματα» της Παιδαγωγικής και σχέση θεωρίας και πράξης: 1. Ερμηνευτική 
Παιδαγωγική, 2. Εμπειρική Παιδαγωγική, 3. Μαρξιστική Παιδαγωγική, 4. Κριτική Παιδαγωγική 
και χειραφέτηση, 5. Σύγχρονα ρεύματα (Συστημική Παιδαγωγική, Αποδομιστική Παιδαγωγική, 
Μετα-κριτική Παιδαγωγική). 
Γ. Παιδαγωγική, εκπαίδευση και ιδεολογία. (3ο, 4ο, 5ο και 6ο μάθημα) 
Ενότητα δεύτερη: Παιδαγωγικές ομάδες και πεδίο της Παιδαγωγικής 
Α. Ομάδες αναφοράς-βιολογικές και ψυχολογικές προϋποθέσεις: το παιδί, ο έφηβος και η 
έφηβη, ο ενήλικος και η ενήλικη, ο μαθητής και η μαθήτρια, ο εκπαιδευτικός και η 
εκπαιδευτικός, ο εκπαιδευτής και η εκπαιδεύτρια ενηλίκων 
Β. Θεσμοί και δομές που παρέχουν αγωγή και εκπαίδευση: η οικογένεια, η προσχολική αγωγή- 
συστήματα προσχολικής αγωγής, το σχολείο- σχολείο και κοινωνία, οι σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, το πανεπιστήμιο, η εξωσχολική αγωγή (π.χ. κέντρα νεότητας), εκπαίδευση 
ενηλίκων και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, δομές μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπη μάθηση 
(Μ.Μ.Ε., Τ.Π.Ε., εκκλησία κ.λπ.).  
Γ. Ιδεώδη, σκοποί, στόχοι, λειτουργία και ρόλος της εκπαίδευσης στις κοινωνίες του ύστερου 
καπιταλισμού. Το μέλλον της εκπαίδευσης. (7ο, 8ο και 9ο μάθημα) 
Ενότητα τρίτη: Παιδαγωγική και σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα  
Η Παιδαγωγική την περίοδο της κρίσης: Σχεδιασμός μια εκπαίδευσης που αποβλέπει στην 
κριτική συνειδητοποίηση, τη συμμετοχή, την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την 
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οικολογία. (10ο και 11ο μάθημα) 
Ενότητα τέταρτη: Αντικείμενο και μέθοδοι της παιδαγωγικής έρευνας 
Α. Πεδίο της παιδαγωγικής έρευνας 
Β. Αναλυτική-εμπειρική (ποσοτική) και συνθετική (ποιοτική) έρευνα, εξήγηση, κατανόηση, 
ιδεολογικοκριτική,  αποδόμηση, τεχνικές συλλογής και μέθοδοι ανάλυσης. (12ο και 13ο 
μάθημα) 
Ασκήσεις: Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες 
επισκέπτονται σπουδαστήρια και βιβλιοθήκες, ενημερώνονται αναφορικά με την αναζήτηση 
και ανεύρεση παιδαγωγικής βιβλιογραφίας και αρθογραφίας, ασκούνται στην επιστημονική 
τεχνογραφία, ενώ περιορισμένος αριθμός φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής συγγράφει συνθετική εργασία, την οποία και παρουσιάζει στο μάθημα.  

 

 
ΣΧΠ Ι 
400 

Σχολική Παιδαγωγική Ι: αλληλεπίδραση και 
επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή  

Κωνσταντίνος Μπίκος 

Θεματοποιείται το κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο υλοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα 
οι λεγόμενες «παιδαγωγικές κοινότητες», όπως η οικογένεια και το σχολείο. Το κύριο ενδιαφέρον όμως 
επικεντρώνεται ειδικότερα στην παιδαγωγική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. Επισημαίνονται 
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 χαρακτήρας της 
αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας, αναλύονται οι αιτίες και οι συνέπειες από προβληματικές 
καταστάσεις που προκύπτουν στην ζωή της τάξης και δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση 
προβλημάτων στη σχολική τάξη. Αναλύεται επιπλέον το μη λεκτικό επίπεδο της επικοινωνίας, όπως και η 
επίδραση των προσδοκιών του εκπαιδευτικού στην  αυτοαντίληψη και τη  συμπεριφορά του μαθητή.  
Σχόλια: Το μάθημα αυτό που είναι υποχρεωτικό επεκτείνεται και αντικαθιστά το μάθημα 
κατεύθυνσης Π 1311 Η παιδαγωγική σχέση: αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού 
και μαθητή. 
 
ΕΨ 900 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάρω Δόικου 
Η επίδραση της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη. Ο 
ρόλος ωρίμανση και μάθηση. Νοημοσύνη: αξιολόγηση και μέτρηση της νοημοσύνης, νοημοσύνη και 
σχολική επίδοση. Κληρονομικότητα και νοημοσύνη. Συναισθηματική νοημοσύνη. Μάθηση: θεωρίες 
μάθησης και εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη, δυσκολίες μάθησης. Κίνητρα: Η θεωρία του 
Maslow. Γνωστική ασυμφωνία, ενίσχυση και κίνητρα, κίνητρα μάθησης. Μνήμη και λήθη. Μοντέλα 
επεξεργασίας πληροφοριών. 
 
 

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. 
 
702 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 
Δημήτρης Μαυροσκούφης 

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

Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με 
Ειδικός Επιστήμων 

(ανάθεση) 
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εφαρμογές) 
Το παρόν μάθημα εντάσσεται στον προβληματισμό για την ανανέωση της διδακτικής μεθόδου του 
μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση βάσει των πορισμάτων της 
σύγχρονης φιλολογικής και παιδαγωγικής επιστήμης. Στο πλαίσιο του οι φοιτητές εξοικειώνονται με 
τη διδακτική παράδοση του μαθήματος, τους σύγχρονους σκοπούς και στόχους του, το περιεχόμενο 
και τη μεθοδολογία διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ώστε να μπορούν: 
α) Να καταρτίζουν σχέδιο διδασκαλίας επί χάρτου (στόχοι, κύριες ιδέες, ενότητες, πλαγιότιτλοι, πορεία 
διδασκαλίας, χρήση ψηφιακών πηγών ΤΠΕ) ενός αρχαιοελληνικού κειμένου.  
β) Να κατανοούν και να σχολιάζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. 
γ) Να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να πραγματοποιούν, στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου της Πρακτικής 
Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, δική τους διδασκαλία σε πραγματική τάξη 
σχολείου της Θεσσαλονίκης. 
 

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (6 ECTS) 
  
Α΄ Υποχρεωτικό: Μεθοδολογία παιδαγωγικής έρευνας 
 
Π1000  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 
ιδιογραφικές επιστήμες. (β) Μεθοδολογία: Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν οι κυριότερες μέθοδοι 
συλλογής δεδομένων, όπως η συνέντευξη, επισκόπηση, παρατήρηση, κοινωνιομετρία κλπ. και θα 
αναλυθούν οι διαφορετικές λειτουργίες των ποσοτικών και των ποιοτικών μεθόδων στο πλαίσιο της 
λογικής της επιστημονικής έρευνας. (γ) Εισαγωγή στη Στατιστική: Εδώ θα εξηγηθούν οι βασικές 
έννοιες της Περιγραφικής Στατιστικής, όπως οι δείκτες κεντρικής τάσης, δείκτες διασποράς, 
κατανομές συχνότητας των μεταβλητών, διασταύρωση μεταβλητών σε πίνακες διπλής εισόδου, 
δείκτες στατιστικής συνάφειας, απλή ανάλυση δεδομένων. Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν 
ορισμένες βασικές έννοιες της Επαγωγικής Στατιστικής, όπως η κανονική κατανομή, τα επίπεδα 
στατιστικής σημαντικότητας, τα διαστήματα εμπιστοσύνης και ο στατιστικός έλεγχος των 
υποθέσεων. Επισημαίνεται ότι η κατανόηση της θεματικής τόσο της Μεθοδολογίας όσο και της 
Στατιστικής απαιτεί ουσιαστικά την παρακολούθηση του μαθήματος. Οι εξετάσεις γίνονται με 
γραπτές δοκιμασίες και με εκπόνηση μικρών εργασιών. 
 

Β΄ Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
 

Π 1420 Το μάθημα της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Ελένη Χοντολίδου 

Το μάθημα έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με την προβληματική του μαθήματος της 
λογοτεχνίας και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διδασκαλία του στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Το μάθημα εξετάζει τόσο την υπάρχουσα κατάσταση όσο και τις εναλλακτικές 
προτάσεις τόσο της Α΄ Λυκείου όσο και αυτής που εφαρμόστηκε πειραματικά σε δημοτικά και 
γυμνάσια πρόσφατα. 
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Π 1438  Διδακτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

Κωνσταντίνος Μπίκος/ 
Θεοδόσιος Σαπουνίδης  

Πρόκειται για εργαστηριακό μάθημα που δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να δοκιμάσει στην πράξη 
διδακτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αρχικά 
θεματοποιούνται οι εφαρμογές των βασικών θεωριών μάθησης στο εκπαιδευτικό λογισμικό: 
μπιχεβιορισμός, εποικοδομισμός, κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, θεωρία της επεξεργασίας 
πληροφοριών. Στη συνέχεια δοκιμάζονται στην πράξη εφαρμογές που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη 
διδασκαλία φιλολογικών 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.   

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, 
στοχοκεντρικό, διαδικασίας, αποτελέσματος) - ομάδα σχεδιασμού του προγράμματος διδασκαλίας (3ο 
μάθημα), Σκοποί και στόχοι, περιεχόμενα, μέθοδοι, μέσα διδασκαλίας και μάθησης, αξιολόγηση 
προγραμμάτων διδασκαλίας (4ο, 5ο και 6ο μάθημα), «Γιατί σύγκριση;» Στόχοι και κατευθύνσεις της 
Συγκριτικής 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 πιλοτικά 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 
εκπαίδευσης 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 
κριτικός στοχασμός συνδέεται ‐ως διαδικασία‐ με τον μετασχηματισμό της προοπτικής (perspective 
transformation), τη χειραφέτηση, την ενδυνάμωση και την αλλαγή. Στο μάθημα γίνεται αρχικά 
εκτενής ανάλυση και συζήτηση της έννοιας του κριτικού στοχασμού ως ex post facto συνθήκη 
διαμόρφωσης μιας θεωρίας μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, με βάση προσεγγίσεις διαφόρων 
θεωρητικών όπως οι Dewey, Freire, Kolb & Fry, Mezirow, Brookfield, Boyd, Dirkx, Merriam & Heuer, 
Cranton και πολλών άλλων. Στη συνέχεια γίνεται σύνδεση της έννοιας ‘νοηματοδοτηση’ (meaning 
making), ως διαδικασία που οδηγεί σε μια νέα αναθεωρημένη ερμηνεία της εμπειρίας και στοχεύει 
στην εξατομικευμένη διερεύνηση του συστήματος νοημάτων (εμπειρικού συστήματος) και κατ’ 
επέκταση στην ανάπτυξη του. Επίσης αναφορά γίνεται και στον δυναμικό συσχετισμό της έννοιας 
του κριτικού στοχασμού με τις έννοιες της ‘κριτικής συνειδητοποίησης’ (conscientização) και της 
‘μετασχηματιστικής 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 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 
επικεντρώνεται στις βασικές εντολές του λογισμικού IBM/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 
ερευνητικών δεδομένων. Η παρουσία είναι υποχρεωτική, καθώς και η διεκπεραίωση και παράδοση 
μικρών εργασιών που γίνονται κατά την διάρκεια των συναντήσεων. 
 
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 
μαθησιακών, γνωστικών και ψυχοκοινωνικών παραμέτρων των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. 
Το μάθημα εστιάζει στις μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση, την ορθογραφημένη γραφή και την 
παραγωγή γραπτού λόγου. Καταρχήν επιχειρείται η εννοιολογική δια‐ σαφήνιση της σχετικής 
ορολογίας και συζητούνται ζητήματα ορισμού. Γίνεται παρουσίαση των αιτιολογικών παραγόντων 
των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και των 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 
αλληλεπίδρασή τους με τους συνομηλίκους τους σε συνάρτηση με το σχολικό πλαίσιο στο οποίο 
φοιτούν και τις στάσεις των εκ‐ παιδευτικών και των γονέων τους. Μέσα από το μάθημα γίνεται 
προσπάθεια να αναδειχθεί η αλληλεπίδραση των επιμέρους παραμέτρων των ειδικών μαθησιακών 
δυσκολιών και η αναγκαιότητα μιας σφαιρικής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπισή 
τους. 
 

Π 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 
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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 
καταγωγής 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  μειονοτική εκπαίδευση στη Δυτική Θράκη (9ο μάθημα), Διγλωσσία και εκπαίδευση (10ο 
μάθημα), Διαπολιτισμική εκπαίδευση, προγράμματα διδασκαλίας και σχολικά εγχειρίδια (11ο 
μάθημα), Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στα Βαλκάνια (12ο μάθημα), Η ευρωπαϊκή διάσταση στην 
εκπαίδευση (13ο μάθημα). 
 

Π 3000  Η Κριτική και η Οικολογική-Συστημική Παιδαγωγική 
της Ειρήνης 

Κυριάκος Μπονίδης 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξεταστεί ‐από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες‐η Κριτική 
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 ‘προδρομική’ 
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 
Παιδαγωγική. Β) Ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα Κριτικής Έρευνας της Ειρήνης και της Κριτικής 
Παιδαγωγικής της Ειρήνης διεθνώς, σχετική βιβλιογραφία και περιοδικά. Γ) Βασικές οντολογικές, 
ανθρωπολογικές, 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 
εκπαίδευσης. 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 
αυτοπεριορισμού». Γ) Χώρος, χρόνος, κείμενα και εκπαιδευτικές πρακτικές της οικολογικής-
συστημικής ειρηνιστικής εκπαίδευσης. Η «νεωτεριστική μάθηση». Δ) Εφαρμογές και ασκήσεις. Ε) 
Κριτική της Οικολογικής-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 
αναπτύσσουν 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 3004 
(νέο) 

Η Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  Ελένη Χοντολίδου 

Θεωρητικός προβληματισμός σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια 
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Εκπαίδευση. Έννοιες κλειδιά για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Σκοποί του μαθήματος, περιεχόμενο 
και μεθόδευση διδασκαλίας, αξιολόγηση των μαθητών. Άσκηση στο σχεδιασμό εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων και μορφών αξιολόγησης. 
 
Π 3006 
(νέο) 

Προσεγγίσεις στην έρευνα και στη διδακτική της 
Τοπικής Ιστορίας   

Βασίλης Α. Φούκας  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να γνωρίσουν την Τοπική 
Ιστορία, τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο (θεωρητικές παραδοχές, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, 
καθιέρωση και εξέλιξη) όσο και σε επίπεδο εφαρμογών (διδακτική, εφαρμογές σε συγκεκριμένες 
διδακτικές ενότητες).   
Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε πέντε 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: Διδακτική της Τοπικής Ιστορίας.  
Γ΄ ενότητα: Θέματα Τοπικής Εκπαιδευτικής Ιστορίας: Το ‘παράδειγμα’ των σχολείων της 
Θεσσαλονίκης – Σχολεία και Εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης: 

- η Τοπική Ιστορία στην εκπαίδευση,  
- ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης: μεθοδολογικά ζητήματα, δεδομένα ερευνών, 
αναζήτηση πηγών - σχολιασμός πηγών.  

Δ΄ ενότητα: Επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς φορείς και Ιστορικά Αρχεία: Το ενδιαφέρον θα 
επικεντρωθεί σε ‘παραδείγματα’ από την Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου 
αυτού οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα επισκεφτούν φορείς της Θεσσαλονίκης, που διαθέτουν 
ιστορικό υλικό (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Δήμου Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου 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.  
Ε΄ ενότητα: Ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες. Μικρής κλίμακας έρευνα (project) από τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες και σχεδιασμός επί χάρτου μίας διδακτικής ενότητας, αξιοποιώντας τις γνώσεις 
τους αναφορικά με την Τοπική Ιστορία. 
 
Π 3007 
(νέο) 

Ιστορία της παιδικής ηλικίας (19ος και 20ός αιώνας): 
Σχολείο, οικογένεια, κοινωνία   

Βασίλης Α. Φούκας  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μελετηθούν οι τρόποι με τους οποίους συγκροτήθηκε η παιδική 
ηλικία και η παιδικότητα στην Ελλάδα κατά τον 19ο και 20ό αιώνα. Ειδικότερα, στο σεμινάριο αυτό 
θα διερευνηθεί το περιεχόμενο που αποδίδεται στην παιδική ηλικία σε διάφορες περιόδους και σε 
διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, οι κυρίαρχες αντιλήψεις που διαμορφώνουν τα αποδεκτά 
πρότυπα του παιδιού, τα όρια που σηματοδοτούν το πέρασμα από τη μία φάση της ζωής του 
ανθρώπου στην επόμενη, παιδική ηλικία-εφηβεία-νεότητα. Ως προς τα χρονικά όρια, θεωρούμε ότι 
κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα (μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή) 
αποκρυσταλλώθηκαν βασικές απόψεις σχετικά με το παιδί στη νεοελληνική κοινωνία. Στην περίοδο 
αυτή διαμορφώθηκαν οι συγκυρίες και το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι 
προβληματισμοί ως προς τα αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς του παιδιού, τους κοινωνικούς ρόλους 
ανάλογα με το φύλο ή την κοινωνική καταγωγή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης.   

Ειδικότερα, θα διερευνηθούν: 
α) Η παιδαγωγική θεωρία και η αντιμετώπιση του παιδιού, της παιδικής ηλικίας και της 

παιδικότητας εξελικτικά. Θα μελετηθούν οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στις απόψεις των 
εκπροσώπων του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, στους πρώτους παιδαγωγούς του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους, στους εκπροσώπους της Ερβαρτιανής Παιδαγωγικής, και, τέλος, στους 
εκπροσώπους της Νέας Αγωγής κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Θα επιχειρήσουμε να 
αποτυπώσουμε με βάση τα ίδια τα κείμενα την πορεία κατά την οποία το παιδί μεταβάλλεται, 
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σταδιακά, από παθητικό δέκτη σε κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
β) Η εκπαιδευτική νομοθεσία και οι σχετικές ρυθμίσεις. Θα καταγραφούν και θα μελετηθούν οι 

νομοθετικές ρυθμίσεις που σχετίζονται γενικότερα με το παιδί και την παιδική ηλικία (στο πλαίσιο 
της οικογένειας και της κοινωνίας) και, ειδικότερα, θα μελετηθούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που 
σχετίζονται με τη θέση και τα δικαιώματα του παιδιού στο σχολείο.   

γ) Η σχολική ζωή, οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς και την ομάδα των συνομηλίκων. Θα 
μελετηθούν διαστάσεις της εκπαιδευτικής πραγματικότητας (σκοπός-στόχοι, περιεχόμενο 
εκπαίδευσης, πολιτισμικά πρότυπα, σχολικές δραστηριότητες, Γυμναστική, Εργόχειρα, σχολικές 
γιορτές, σχολικές εκδρομές, οι τύποι των σχολείων και οι ανάγκες των παιδιών που καλύπτονται 
εξελικτικά: Σχολεία αρρένων-θηλέων, Ορφανοτροφεία (Αμαλίειο, Παπάφειο, Χατζηκώνστα κ.ά.), 
ιδρύματα-άσυλα, επαγγελματικά σχολεία αρρένων, οικοκυρικές σχολές θηλέων, Νυχτερινά και Κυριακά 
σχολεία (Σχολεία Κυριακής Κ. Παρρέν, Παρνασσού), Ειδικά Σχολεία (Σχολή Τυφλών Καλλιθέας). 

δ) Το παιδί στην ελληνική οικογένεια. Σχέσεις γονέων-παιδιών. Παιδιά σε αγροτικές και 
εργατικές οικογένειες. Παιδιά στον αστικό και αγροτικό χώρο. Αποδεκτές συμπεριφορές στην 
ιδιωτική ζωή και στον δημόσιο χώρο. Παιδιά σε συνθήκες πολέμων και προσφυγιάς. 

ε) Το παιδί στην ελληνική κοινωνία: Αντιλήψεις, κυρίαρχες αξίες και στάσεις για το παιδί. 
Πρότυπα συμπεριφοράς-Κανονιστικός λόγος για το παιδί. Κοινωνικοί ρόλοι ανάλογα με το φύλο-
Συμπεριφορές αγοριών-κοριτσιών. Κοινωνικοί ρόλοι ανάλογα με την κοινωνική προέλευση. Το παιδί 
στην ελληνική ύπαιθρο και στο χώρο της πόλης. 

στ) Παιδιά στον αγώνα της επιβίωσης. Η παιδική εργασία κατά τον 19ο αιώνα. Ρυθμίσεις στις 
αρχές του 20ού αιώνα. Συνθήκες εργασίας. Νυχτερινά σχολεία. Εγκαταλειμμένα και περιπλανώμενα 
παιδιά. Τα παιδιά του δρόμου - Ιδρύματα και Άσυλα παιδιών. 

ζ) Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με το παιδί, την παιδική ηλικία και το σχολείο: 
παιδικά αναγνώσματα, παιδικά παιχνίδια, παιδικά περιοδικά (Η Διάπλασις των παίδων κ.ά.), παιδική 
ενδυμασία (μαθητική ποδιά), η παιδική ηλικία και ζωή μέσα από τη Λογοτεχνία, η παιδική ηλικία και 
ζωή μέσα από τη Ζωγραφική. 
 
 

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 
(αναφορές στους: Ratke, Comenius, Locke, Rousseau, Fröbel, Pestalozzi, Fellenberg κ.λπ.). Το 
παιδαγωγικό 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, Cousinet, 
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 

συστήματος, η θεμελίωση και η εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ζητήματα 
«μεταρρύθμισης» των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

2.Η θεμελίωση και η εξέλιξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος κατά το 19ο αιώνα (1821 – 
1870): εκπαιδευτική πολιτική και ιδεολογία, διάρθρωση συστήματος, προβλήματα και 
δυσλειτουργίες. 
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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 &  
Ελένη Χοντολίδου  

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει 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), 
Ελληνική πραγματικότητα και διεθνής εικόνα (12ο μάθημα), Γενικές διαπιστώσεις-προετοιμασία για 
τις εξετάσεις (13ο μάθημα). 
 

ΣΧΠ ΙΙ 
400 

Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ: Προγράμματα Σπουδών και 
Διδασκαλία (προετοιμασία, διεξαγωγή, αξιολόγηση 
διδασκαλίας) 

Κυριάκος Μπονίδης 

Αντικείμενο τους 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 
σχολικού 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 
εκπαιδευτικό 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, 
κείμενα και εκπαιδευτικές πρακτικές στο «παραδοσιακό» σχολείο. Η ακαδημαϊκή ιδεολογία του 
προγράμματος σπουδών (το πρόγραμμα των περιεχομένων ως μοντέλου σχεδιασμού των 
προγραμμάτων 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 
«παραδείγματος»  (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 
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) 
διαγνωστική αξιολόγηση, (ΙΙ) διαμορφωτική αξιολόγηση και (ΙΙΙ) συνολική αξιολόγηση. Γ) Κριτική 
του συμπεριφοριστικού «παραδείγματος» (3ο, 4ο και 5ο μάθημα). 
Ενότητα τρίτη: Το εποικοδομητικό «παράδειγμα»  
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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) Στοχαστική 
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 
ιδεολογία του προγράμματος σπουδών. Η κριτική Παιδαγωγική. Β) Το κριτικό πρόγραμμα 
διαδικασίας ως μοντέλο σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών: 1) Αφετηρία και ανάπτυξη του 
κριτικού προγράμματος σπουδών. 2) Επιλογή των περιεχόμενων μάθησης, 3) Κριτική αναστοχαστική 
εκπαιδευτική διαδικασία. 4) Κριτικοί πολυγραμματισμοί. 5) Αυθεντική αξιολόγηση με στόχο τον 
αναστοχασμό και την ενδυνάμωση. Γ) Εκπαιδευτική χειραφετητική έρευνα δράσης και 
εκδημοκρατισμός των εκπαιδευτικών πρακτικών. Δ) Κριτική του κριτικού «παραδείγματος» (9ο και 
10ο μάθημα). 
Ενότητα Πέμπτη: Πρόγραμμα σπουδών, μέσα διδασκαλίας και μάθησης, εκπαιδευτική διαδικασία 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 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. 
 
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. 
Ανάλυση της διδακτικής διαδικασίας με παραδείγματα. 
 
703 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων 

Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με 
εφαρμογές) 

Ειδικός Επιστήμων 
(ανάθεση) 

Το παρόν μάθημα εντάσσεται στον προβληματισμό για την ανανέωση της διδακτικής μεθόδου του 
μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση βάσει των πορισμάτων της 
σύγχρονης φιλολογικής και παιδαγωγικής επιστήμης. Στο πλαίσιο του οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη 
διδακτική παράδοση του μαθήματος, τους σύγχρονους σκοπούς και στόχους του, το περιεχόμενο και τη 
μεθοδολογία διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ώστε να μπορούν: 
α) Να καταρτίζουν σχέδιο διδασκαλίας επί χάρτου (στόχοι, κύριες ιδέες, ενότητες, πλαγιότιτλοι, πορεία 
διδασκαλίας, χρήση ψηφιακών πηγών ΤΠΕ) ενός αρχαιοελληνικού κειμένου.  
β) Να κατανοούν και να σχολιάζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. 
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γ) Να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να πραγματοποιούν, στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου της Πρακτικής 
Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, δική τους διδασκαλία σε πραγματική τάξη 
σχολείου της Θεσσαλονίκης. 
 

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (6 ECTS) 
  
Α΄ Υποχρεωτικό: Μεθοδολογία παιδαγωγικής έρευνας 
 

Π1000  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 
ιδιογραφικές επιστήμες. (β) Μεθοδολογία: Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν οι κυριότερες μέθοδοι 
συλλογής δεδομένων, όπως η συνέντευξη, επισκόπηση, παρατήρηση, κοινωνιομετρία κλπ. και θα 
αναλυθούν οι διαφορετικές λειτουργίες των ποσοτικών και των ποιοτικών μεθόδων στο πλαίσιο της 
λογικής της επιστημονικής έρευνας. (γ) Εισαγωγή στη Στατιστική: Εδώ θα εξηγηθούν οι βασικές 
έννοιες της Περιγραφικής Στατιστικής, όπως οι δείκτες κεντρικής τάσης, δείκτες διασποράς, 
κατανομές συχνότητας των μεταβλητών, διασταύρωση μεταβλητών σε πίνακες διπλής εισόδου, 
δείκτες στατιστικής συνάφειας, απλή ανάλυση δεδομένων. Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν 
ορισμένες βασικές έννοιες της Επαγωγικής Στατιστικής, όπως η κανονική κατανομή, τα επίπεδα 
στατιστικής σημαντικότητας, τα διαστήματα εμπιστοσύνης και ο στατιστικός έλεγχος των 
υποθέσεων. Επισημαίνεται ότι η κατανόηση της θεματικής τόσο της Μεθοδολογίας όσο και της 
Στατιστικής απαιτεί ουσιαστικά την παρακολούθηση του μαθήματος. Οι εξετάσεις γίνονται με 
γραπτές δοκιμασίες και με εκπόνηση μικρών εργασιών. 
 

Β΄ Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
 

Π 1100 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Δημήτριος Σταμοβλάσης 
Το μάθημα αυτό έχει τέσσερα μέρη: (α) Επιστημολογικές προϋποθέσεις της Μεθοδολογίας της 
Έρευνας, (β) Μεθοδολογία , (γ) Επαγωγική Στατιστική και δ) ανάλυση ερευνητικών δεδομένων. 
(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 
ιδιογραφικές επιστήμες. (β) Μεθοδολογία: Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν οι κυριότερες μέθοδοι 
συλλογής δεδομένων, όπως η συνέντευξη, επισκόπηση, παρατήρηση, κοινωνιομετρία κλπ. και θα 
αναλυθούν οι διαφορετικές λειτουργίες των ποσοτικών και των ποιοτικών μεθόδων στο πλαίσιο της 
λογικής της επιστημονικής έρευνας. (γ) Επαγωγική Στατιστική: Δίδονται  οι βασικές έννοιες της 
Στατιστικής, όπως οι δείκτες κεντρικής τάσης, δείκτες διασποράς, κατανομές συχνότητας των 
μεταβλητών, διασταύρωση μεταβλητών σε πίνακες διπλής εισόδους, κανονική κατανομή, τυπική 
κανονική κατανομή, επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας, τα διαστήματα εμπιστοσύνης και ο 
στατιστικός έλεγχος των υποθέσεων. (δ) Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με το λογισμικό 
IBM/SPSS. Επισημαίνεται ότι απαιτείται  ουσιαστική παρακολούθηση του μαθήματος. Οι εξετάσεις 
γίνονται με γραπτές δοκιμασίες και με εκπόνηση μικρών εργασιών. 
 
Π 1309 Το παιδαγωγικό έργο του Basil Bernstein  Ελένη Χοντολίδου  
Εξετάζεται το παιδαγωγικό έργο του Basil Bernstein, μεταξύ άλλων οι γλωσσικοί κώδικες, ο 
παιδαγωγικός λόγος, οι έννοιες της Ορατής και Αόρατης Παιδαγωγικής. Παράλληλα με τα κείμενα του 
Bernstein θα μελετηθούν και ερευνητικά κείμενα άλλων ερευνητών που χρησιμοποιούν τη θεωρία 
του Bernstein. 
 



 

 
69 

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

Κωνσταντίνος Μπίκος 

Η σχολική τάξη ως ομάδα συνομηλίκων: τυπική και άτυπη δομή της. Η σημασία των κοινωνικών 
σχέσεων για την 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 εκπαιδευτικού 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 των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών  
Κωνσταντίνος Μπίκος/ 
Θεοδόσιος Σαπουνίδης 

Πρόκειται για εργαστηριακό μάθημα που δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να δοκιμάσει στην πράξη 
διδακτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αρχικά 
θεματοποιούνται οι εφαρμογές των βασικών θεωριών μάθησης στο εκπαιδευτικό λογισμικό: 
μπιχεβιορισμός, εποικοδομισμός, κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, θεωρία της επεξεργασίας 
πληροφοριών. Στη συνέχεια δοκιμάζονται στην πράξη εφαρμογές που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη 
διδασκαλία φιλολογικών 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. 
 

Π 1446  Διαφοροποιημένη διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές Σουζάνα Παντελιάδου 
Η έντονη διαφοροποίηση του σχολικού πληθυσμού σε συνδυασμό με την αντίληψη ενός ενιαίου 
σχολείου για όλους, δημιουργούν την ανάγκη για την προσαρμογή της διδασκαλίας από τους/τις 
εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο του μαθήματος η προσαρμογή αυτή γίνεται μέσα από το μοντέλο της 
Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, το οποίο περιλαμβάνει προσαρμογές στο περιεχόμενο, την 
επεξεργασία και το τελικό προϊόν της διδασκαλίας, ανάλογα με το 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 Α. Φούκας 

Η θεσμοποίηση της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην Ευρώπη αρχίζει με την εμφάνιση έντονου 
ενδιαφέροντος 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 τον 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 
Διαφωτισμού (Ιώσ. Μοισιόδακα, Δ. Καταρτζή, Δ. Δάρβαρη, Αδ. Κοραή, Κ. Κούμα).  

β) Τις νομοθετικές ρυθμίσεις (νόμοι, νομοσχέδια, υπουργικές αποφάσεις) αναφορικά με την 
αναγκαιότητα παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Μέσης Εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα από το 1834 έως τον Μεσοπόλεμο).  

γ) Τα προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη θέση της Παιδαγωγικής ως γνωστικού 
αντικειμένου, από τη μία, 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 
Διδασκαλεία αρρένων και θηλέων του Κράτους και του εξωκρατικού ελληνισμού (Σέρρες, 
Θεσσαλονίκη, Φιλιππούπολη, Κωνσταντινούπολη) και στις Φιλοσοφικές Σχολές Αθηνών και 
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Θεσσαλονίκης.  
ε) Το περιεχόμενο και τις επιδράσεις των σημαντικότερων Εγχειριδίων Παιδαγωγικής που 

εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν στο ελληνικό κράτος (Ι. Κοκκώνη, Γ. Παγώντος, Λ. Μελά, Αρ. Σπαθάκη, 
Χρ. Παπαδόπουλου, Χ. Παπαμάρκου, Βλ. Σκορδέλη, Π. Π. Οικονόμου, Ι. Πανταζίδη, Δ. Ζαγγογιάννη, Ν. 
Εξαρχόπουλου, Αλ. Δελμούζου, Μ. Παπαμαύρου, Θ. Κάστανου, Μ. Κουντουρά) και στον εξωκρατικό 
ελληνισμό (Κ. Ξανθόπουλου, Κ. Κεχαγιά, Σ. Λεοντιάδος).  

στ) Τον ρόλο και τη συμβολή του παιδαγωγικού περιοδικού τύπου στην «επαφή» των Ελλήνων 
και Ελληνίδων εκπαιδευτικών με παιδαγωγικές απόψεις της Ευρώπης και στη διάχυση των απόψεων 
αυτών (Δελτίον του Εκπαιδευτικού Ομίλου, Δελτίο της Ο.Λ.Μ.Ε., Διδασκαλικό Βήμα).  

ζ) Τον ρόλο των Πρώτων Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικών Συνεδρίων (1904 και 1930).  
η) Τον 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 ατομικών ή/ και 
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, που είναι οι 
συχνότερα εφαρμοζόμενες στην Παιδαγωγική. Εκτός των βασικών διαλέξεων σε σημαντικά 
μεθοδολογικά θέματα, όπως σχεδιασμού, εγκυρότητας και αξιοπιστίας, πραγματοποιούνται μικρές 
ερευνητικές εργασίες, στις οποίες θα εφαρμοστούν σε μικρή εμβέλεια οι παραπάνω μέθοδοι. Οι 
εργασίες που είναι ουσιαστικά πιλοτικές 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 προβλήματος και 
των ερευνητικών υποθέσεων ως τα τελευταία στάδια της ανάλυσης των δεδομένων και της 
συναγωγής των ερευνητικών πορισμάτων. 
 

Π 1618 Κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική έρευνα 

Κυριάκος Μπονίδης 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξεταστούν ‐από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες‐, σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, οι κυριότερες κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις της 
εκπαιδευτικής έρευνας, ενταγμένες στο ευρύτερο πλαίσιό τους, τις επιμέρους επιστημολογικές και 
παιδαγωγικές παραδοχές, καθώς και τα είδη της εκπαιδευτικής έρευνας. 
Περιεχόμενα μάθησης, χρονοδιάγραμμα 
Εισαγωγή στην εκπαιδευτική έρευνα: Α. Θεωρήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας και 
επιστημολογικά ‘παραδείγματα’ των Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης (ερμηνευτική, 
εμπειρική, κριτική και αποδομιστική Παιδαγωγική). Β. Ποιοτική και ποσοτική έρευνα (το ‘κυκλικό’ και 
το ‘γραμμικό’ ερευνητικό μοντέλο και μοντέλα σύζευξης τους, η μεθοδολογία της έρευνας κατά 
μοντέλο. Η σχέση των «παραδειγμάτων» της Παιδαγωγικής με τα είδη της εκπαιδευτικής έρευνας 
(φαινομενολογική‐ερμηνευτική, εμπειρική, κριτική, αποδομιστική, κριτική αποδομιστική. (1ο 2ο και 
3ο σεμινάριο). 
Η κριτική εκπαιδευτική έρευνα: 
Ενότητα πρώτη: Επιστημολογικά ερείσματα των μεθοδολογικών προσεγγίσεών της 
Εισαγωγή: Α. στις κριτικές θεωρίες ( Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης, τα κείμενα των 
A. Gramsci και L. Althusser, ο μεταμοντερνισμός της αντίστασης, η μεταδομιστική κριτική του 
Ανθρωπισμού και του υποκειμένου, κυρίως το έργο του Michel Foucault, η κριτική του τρίτου 
φεμινιστικού κύματος, οι σπουδές φύλου, η Queer theory, οι πολιτισμικές σπουδές, η σύγχρονη 
αφροαμερικανική κριτική, το New London Group κ.λπ.) και Β. στις κριτικές θεωρίες αγωγής: στη 
γερμανική κριτική Επιστήμη της Αγωγής (kritische Erziehungswissenschaft) των δεκαετιών 1970‐80, 
στη θεωρία και πράξη του Paulo Freire και στη σύγχρονη Κριτική Παιδαγωγική (Critical pedagogy). 
(4ο , 5ο και 6ο σεμινάριο) 
Ενότητα δεύτερη: Κριτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (με παραδείγματα και ασκήσεις) 
Α. Παραδοχές, ερευνητική διαδικασία και στόχοι: 
1) της Ιδεολογικοκριτικής ανάλυσης 
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2) της χειραφετητικής Έρευνας Δράσης 
3) της κριτικής ανάλυσης λόγου  
4) της κοινωνικής σημειωτικής.  
Β. Το παράδειγμα της φεμινιστικής ενδυναμωτικής έρευνας (7ο , 8ο , 9ο , 10ο, 11ο και 12ο σεμινάριο) 
Ενότητα τρίτη: Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση, από τους 
συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, ενός σχεδίου εργασίας με θέμα την κριτική έρευνα κειμένων 
και εκπαιδευτικών πρακτικών του σύγχρονου ελληνικού σχολείου, στο οποίο θα χρησιμοποιήσουν τις 
παραπάνω μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Παρουσίαση των ερευνών σε ημερίδα με ανοικτό 
ακροατήριο. 
Αξιολόγηση του σεμιναρίου. (13ο σεμινάριο) 
 
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 
πλουραλισμού 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 
Παιδαγωγικής: 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 επίδοσης 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 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. 
Συγκεκριμένα στο μάθημα παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο 
εννοιών, αλλά και το πως αυτές συνδέονται μεταξύ τους σε πρακτικό κυρίως επίπεδο μέσω τυπικών, 
μη τυπικών ή κατά συνθήκη τυπικών εκπαιδευτικών διαδικασιών αλλά και μέσω άτυπων 
διαδικασιών 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 
συνδιαμορφώνονται 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 κύκλων μάθησης στους ενηλίκους (Neugarten, Havinghurst, κ.ά.), στην ψυχο‐κοινωνική 
προσέγγιση στη μάθηση σε σχέση με τα στάδια ανάπτυξης (Erikson, Loevinger, Perry, Gagné, κ.ά.) και 
στα βασικά χαρακτηριστικά της εμπειρικής μάθησης (Dewey, Lewin, Piaget και Kolb). Θα εξεταστούν 
ακόμη η 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 
χειραφετητική διαδικασία, καθώς και οι αντιλήψεις των Jack Mezirow, Stephen Brookfield και Donald 
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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 οργανωμένες 
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 
ζητήματα 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 
εκπαίδευση των ενηλίκων (εξ αποστάσεως εκπαίδευση, e‐learning, e‐training), στο ρόλο του 
οργανισμού μάθησης στην ανάπτυξη και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, στη 
διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας και στο ρόλο και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή 
ενηλίκων. 
 
Π 1812 Παράγοντες συμμετοχής ενηλίκων στην εκπαίδευση: 

ζητήματα κινητοποίησης και πρόσβασης σε 
οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Στο συγκεκριμένο μάθημα μελετάται και αναλύεται ο ρόλος της ‘δύναμης’ ή του κινήτρου που 
βρίσκεται πίσω από τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση, αλλά και η σύνδεση του με τη 
μάθηση εν γένει, παράμετροι οι οποίες αποτελούν για όσους ασχολούνται τόσο θεωρητικά όσο και 
ερευνητικά, αλλά και πρακτικά με το πεδίο μελέτης που αφορά στην εκπαίδευση των ενηλίκων, το 
μεγαλύτερο ίσως κεφάλαιο στην κατανόηση τόσο των ενδογενών όσο και των εξωγενών 
‘μηχανισμών’ που καθορίζουν το λειτουργικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ένας ενήλικος ενεργοποιείται, 
για να πετύχει την ικανοποίηση των μαθησιακών του αναγκών, μέσα από συνειδητά οργανωμένες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες τυπικού, μη τυπικού ή και άτυπου χαρακτήρα. Παρά τις μέχρι σήμερα 
προσεγγίσεις φαίνεται πως δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, ένα σαφές συναινετικά δομημένο 
θεωρητικό πλαίσιο το οποίο να εξηγεί με επάρκεια τις συνθήκες εκείνες οι οποίες ενισχύουν ή 
δυσκολεύουν τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση. Παρά τα διαφορετικά πολλές φορές 
συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν οι ερευνητές με τη χρήση των παραπάνω τρόπων συλλογής 
και επεξεργασίας των δεδομένων τους, στην αγγλοαμερικάνικη τουλάχιστον βιβλιογραφία, υπάρχει 
ωστόσο αρκετή συνάφεια ώστε να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τους σημαντικότερους 
παράγοντες συμμετοχής. Το κατά πόσο φυσικά οι έρευνες που έγιναν και γίνονται στο συγκεκριμένο 
χώρο απαντούν επαρκώς στα ερωτήματα που αφορούν στη γενικότερη στάση των συμμετεχόντων 
απέναντι στη μάθηση –δηλαδή τον μαθησιακό τους προσανατολισμό ο οποίος εμμέσως τους οδηγεί 
στην αναζήτηση εκπαιδευτικών ευκαιριών με στόχο την προσωπική και επαγγελματική τους 
ανάπτυξη– είναι ένα ζήτημα που απαιτεί περαιτέρω μελέτη και ενδεχομένως και τη χρήση ή την 
επινόηση νέων μεθοδολογικών εργαλείων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Στο μάθημα 
αναλύονται διεξοδικά οι θεωρητικές προσεγγίσεις των Ο’ Houle, Miller, Boshier, Rubenson, Aslanian & 
Brickell, Darkenwald & Merriam, Cookson, Tough, De Montlibert, Hedoux, Darkenwald & Valentine, και 
Cross, με αντίστοιχες αναφορές σε συνθετικές προσεγγίσεις που αφορούν στη συμμετοχή των 
ενηλίκων στην εκπαίδευση όπως το παράδειγμα της ομαδοποίησης μεταβλητών (Recruitment 
Paradigm), τα προσδοκώμενα οφέλη (Anticipated Benefits Model), ο συνδυασμός των ευνοϊκών 
περιστάσεων (Combination of Favourable Circumstances), το μοντέλο της ψυχοκοινωνικής 
αλληλεπίδρασης (Psycho‐Social Interaction Model), και το μοντέλο της ‘Αλυσίδας Αντιδράσεων’ (C.O.R 
‐ Chain Of Response Model). 
 
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 
Αναλυτικού Προγράμματος. Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών ως διδακτικών μέσων: τεχνητή 
νοημοσύνη. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες. Επιπτώσεις στη 
διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου: δραστηριότητες παιδιών και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Στερεότυπα 
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του φύλου και Νέες Τεχνολογίες. Ηθικά, νομικά και πολιτικά προβλήματα που ανακύπτουν. 
 
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 
προβλήματα συμπεριφοράς και τις δυσκολίες προσαρμογής των παιδιών και των εφήβων, τις οποίες 
συχνά καλείται να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός μέσα στη σχολική τάξη. Στο μάθημα εξετάζονται 
ζητήματα ορισμού και ταξινόμησης των προβλημάτων συμπεριφοράς με βάση διάφορες θεωρητικές 
προσεγγίσεις και προσδιορίζονται τα κριτήρια που 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 
αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών. 
 
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 
παρεμβάσεις, μέθοδοι και τεχνικές σε τέσσερις άξονες: α) οργάνωση χώρου και μαθησιακού 
περιβάλλοντος, 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 
γνωστικά 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 υποστηρίζεται από τη μελέτη της οπτικής των ίδιων των μαθητών/τριών και των 
οικογενειών τους. 
 
Π 3001 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 
Eισαγωγή στη θεματική του σεμιναρίου. Προσδιορισμός των όρων: πρόγραμμα σπουδών, σχολικό 
βιβλίο, έντυπο και ψηφιακό, έρευνα, αξιολόγηση και αξιολογική έρευνα των προγραμμάτων σπουδών 
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 
έμφαση στο πρόγραμμα «σκοπών και στόχων», στο εποικοδομητικό και στο κριτικό πρόγραμμα 
διαδικασίας. Η θεωρία του ενιαιοποιημένου προγράμματος σπουδών, διεπιστημονικού και 
«θεματοκεντρικού/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):  
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1. Η διαδικασία ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών «σκοπών και στόχων» και των 
προγραμμάτων διαδικασίας. Η συγγραφή και οι «πολιτικές» των βιβλίων διεθνώς. Η εισαγωγή των 
προγραμμάτων 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 

Κριτικής 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). 
 
Π 3003  Ψυχολογία του Εφήβου Μάρω Δόικου 
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την ανάπτυξη του εφήβου και η κατανόηση, 
από την πλευρά των φοιτητών/φοιτητριών, των προκλήσεων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει 
στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον. Καταρχήν παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τη γνωστική, 
ηθική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη στην εφηβεία. Στη συνέχεια, εξετάζονται διεξοδικά 
επιμέρους θέματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της ταυτότητας κατά την εφηβεία σε 
συνάρτηση με τις απαιτήσεις του οικογενειακού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 
καθώς και με τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα εστιάζει σε  επιμέρους 
θέματα που σχετίζονται με την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση του εφήβου, τον ρόλο των 
συνομηλίκων και των φιλικών σχέσεων, τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων και της χρήσης του 
διαδικτύου, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις επαγγελματικές επιλογές,  τις απαιτήσεις του 
σχολείου και τη σχολική διαρροή, τις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες του εφήβου. Τα παραπάνω 
εξετάζονται σε σχέση με μια σειρά από παράγοντες (κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, πολιτισμικό 
υπόβαθρο, φύλο, οικογενειακές σχέσεις). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη στάση και τους 
παιδαγωγικούς χειρισμούς που καλείται να υιοθετήσει ο εκπαιδευτικός για την ενίσχυση της 
μαθησιακής πορείας και της κοινωνικοποίησης των εφήβων. 
 
Π 3004 
(νέο)  

Η Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ελένη Χοντολίδου 

Θεωρητικός προβληματισμός σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Έννοιες κλειδιά για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Σκοποί του μαθήματος, περιεχόμενο 
και μεθόδευση διδασκαλίας, αξιολόγηση των μαθητών. Άσκηση στο σχεδιασμό εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων και μορφών αξιολόγησης. 
 
Π 3005 
(νέο)  

Διαπολιτισμική διδασκαλία και μάθηση Αναστασία Κεσίδου 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να κατανοήσουν τους τρόπους με τους 
οποίους η διαπολιτισμική θεωρία μπορεί να «μπολιάσει» την εκπαιδευτική πράξη, με στόχο οι 
μαθητές να είναι σε θέση να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση και ικανότητα για διαπολιτισμική 
επικοινωνία. Επίσης, να συνειδητοποιήσουν ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί την αναγκαιότητα, εκτός 
από την κοινωνικοποίηση των μαθητών τους με βάση τις διαπολιτισμικές αρχές, να στοχεύουν και 
στην πλήρη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού τους δυναμικού και στη βελτίωση των ακαδημαϊκών τους 
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επιδόσεων. 
Περιεχόμενο μαθήματος: στόχοι και αρχές της διαπολιτισμικής διδασκαλίας, ανάπτυξη 
διαπολιτισμικών Προγραμμάτων Σπουδών, μεθόδευση της διαπολιτισμικής διδασκαλίας (ευέλικτες 
παιδοκεντρικές μέθοδοι, στρατηγικές και στυλ μάθησης των μαθητών), ρόλος του εκπαιδευτικού, 
έρευνα της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις. 
Σημείωση: Είναι επιθυμητό οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα συμμετάσχουν στο μάθημα να έχουν 
παρακολουθήσει σε προηγούμενο εξάμηνο το μάθημα Π 2201 Στόχοι και κατευθύνσεις στη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
 
Π 3008 
(νέο)  

Διαστάσεις της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
και στον εξωκρατικό ελληνισμό (18ος – 20ός αιώνας) 

Βασίλης Α. Φούκας 
  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: 1) η εξοικείωση των φοιτητών/ τριών με τον προβληματισμό που 
αναπτύχθηκε ιστορικά στο χώρο της ευρωπαϊκής και της ελληνικής διανόησης γύρω από τη φύση, 
τον ρόλο και την εκπαίδευση των γυναικών, 2) η μελέτη της πορείας της εξέλιξης της γυναικείας 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στον εξωκρατικό ελληνισμό, και, 3) η διερεύνηση μεθοδολογικών 
ζητημάτων στην προσέγγιση των ιστορικών πηγών. 

Ειδικότερα, το σεμινάριο διαρθρώνεται ως εξής:  
Α) Ιστορικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις: i) Ιστορία των Παιδαγωγικών Ιδεών και ο παράγοντας 

Φύλο (η διαχρονικότητα στην εξέλιξη του σχετικού προβληματισμού: Διαφωτισμός, 
Νεοανθρωπισμός, Κοινωνιοβιολογία, Ρομαντισμός, Νέα Αγωγή, 20ός αιώνας). ii) Φύλο και Ιστορία 
(ορολογία, ιστορία των γυναικών/ οι γυναίκες στην Ιστορία, Φύλο και Ιστορία, παραδοσιακές και 
σύγχρονες διχοτομίες σχετικά με το φύλο). 

Β) Διαστάσεις της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στον έξω ελληνισμό: ιστορική εξέλιξη: 
 Δικαίωμα πρόσβασης και εξέλιξη της εκπαίδευσης των γυναικών στην Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  
 Παρθεναγωγεία – Διδασκαλεία – Γυμνάσια Θηλέων. 
 Γυναίκες και Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι πρώτες φοιτήτριες. 
 Οι πρώτες γυναίκες εκπαιδευτικοί: προφίλ, δράση, ρόλος, ταυτότητα. 

Γ) Μεθοδολογικές προσεγγίσεις: Γραπτές πηγές, αρχειακό υλικό, αυτοβιογραφικά κείμενα, 
προφορικές μαρτυρίες. Παραδείγματα – Ασκήσεις. 

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι φοιτητές/ τριες θα αναλάβουν την εκπόνηση ατομικών ή/και 
ομαδικών εργασιών και την παρουσίασή τους στη διάρκεια των μαθημάτων με βάση τις παραπάνω 
θεματικές. 
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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 

Κριτική προσέγγιση με όρους αλληλοεπίδρασης και χρονικής διαδοχής των σημαντικότερων 
παλαιότερων και νεότερων έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Θα εξεταστούν οι επιδράσεις των 
αισθητικών θεωριών στα λογοτεχνικά έργα, η κατάταξη των συγγραφέων σε λογοτεχνικές γενιές και τα 
βασικά τεχνοτροπικά ρεύματα του νεοελληνικού λογοτεχνικού πεδίου. 
 
 
ΝΕΦ 313  Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής κριτικής  Δημήτρης Κόκορης 
Θα μελετηθούν οι θεωρητικές αρχές της λογοτεχνικής κριτικής και επιλεγμένα κριτικά κείμενα, από τα 
οποία απορρέουν φιλοσοφικές-αισθητικές ιδέες και γράφτηκαν, για να υπηρετήσουν κριτικές και 
θεωρητικές απόψεις γύρω από τη λογοτεχνική έκφραση. Κάθε φοιτητής/-τρια εκπονεί ερευνητική 
εργασία, αφού το μάθημα προσφέρεται ως σεμιναριακό. 
 
 

Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 
ΝΕΦ 105 Παραδοσιακή, νεωτερική και «μετανεωτερική» 

αφήγηση : από τον Μεσοπόλεμο έως τις μέρες μας  
Δημήτρης Κόκορης 

Θα μελετηθούν η παραδοσιακά και νεωτερικά αφηγηματικά κείμενα από τη δεκαετία του 1930 έως τις 
μέρες μας. Έμφαση θα δοθεί στην πεζογραφική παραγωγή συγγραφέων, στην οποία συνδυάζονται η 
παραδοσιακή και μοντέρνα τεχνοτροπία (Νίκος Μπακόλας, Γιώργος Ιωάννου, κ.ά.), ενώ θα συζητηθεί το 
εάν η θεωρούμενη μετανεωτερική πεζογραφία (π.χ. τα έργα του Θανάση Βαλτινού) συγκροτεί 
μεταμοντέρνα ή μοντέρνα αφήγηση. 
 
 

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. 
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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 
Παντελής Γκολίτσης 

Συστηματική Φιλοσοφία 
Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Γιώργος Ζωγραφίδης  
Παναγιώτης Θανασάς  
Βασίλης Κάλφας  
Δημήτριος Κόκορης  
Φιλήμων Παιονίδης 

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 2014-2015 
 

 

ΚΩΔ ECTS Τίτλος Διδάσκων/ ουσα 

Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΦΙΜ 106 12 Πλάτων Βασίλης Κάλφας 

ΦΙΜ 107 12 Φυσική και μεταφυσική στον ύστερο 
νεοπλατωνισμό 

Παντελής Γκολίτσης 

ΦΙΜ 108 12 Φιλοσοφία της Γλώσσας: Wittgenstein Νικόλαος Αυγελής 

ΦΙΜ 109 12 Αριστοτέλης και C.S. Peirce: Φυσική Φιλοσοφία 
μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης Φυσικής  

Δήμητρα Σφενδόνη - Μέντζου  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

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

1. Η δεύτερη και η τρίτη εποχή της 
Αυτοσυνείδησης.  
2. Σύστημα της Πρακτικής Φιλοσοφίας σύμφωνα 
με τις αρχές του υπερβατολογικού ιδεαλισμού.  
3. Βασικές προτάσεις της Τελεολογίας σύμφωνα με 
τις αρχές του υπερβατολογικού ιδεαλισμού.  

4. Βασικές προτάσεις της Φιλοσοφίας της τέχνης 
σύμφωνα με τις αρχές του υπερβατολογικού 
ιδεαλισμού. 

Θεόδωρος Πενολίδης 

ΦΣΜ 106 12 Βιοηθική: Οι βελτιωτικές και οι γενετικές 
τεχνολογίες και ο άνθρωπος 

Ελένη Καλοκαιρινού 

Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΦΙΜ 110 12 Νευροηθική: Η θεωρία του J. Greene Φιλήμων Παιονίδης 

ΦΙΜ 111 12 Επικουρισμός και στωϊκισμός Γιώργος Ζωγραφίδης 
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ΦΙΜ 112 12 Χέγκελ, Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών 
επιστημών 

Παναγιώτης Θανασάς 

ΦΙΜ 113 12 Θεωρητικός και Κριτικός λόγος ποιητών: από τον  
Διονύσιο Σολωμό στην Κική Δημουλά 

Δημήτρης Κόκορης 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΦΣΜ 107 12 Πλάτων και Marx: από το νόημα στην πράξη Παναγιώτης Δόικος 

ΦΣΜ 108 12 Θέματα αρχαίας και νεότερης πολιτικής και 
κοινωνικής φιλοσοφίας 

Ιωάννης Πλάγγεσης 

ΦΣΜ 109 12 Πολιτική Φιλοσοφία ΙI Σωκράτης Δεληβογιατζής 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 

Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 

ΦΙΜ 106 Πλάτων, Σωκρατικοί διάλογοι  Βασίλης Κάλφας 
1. Με ποια κριτήρια ονομάζουμε έναν πλατωνικό διάλογο «σωκρατικό». 2. Υπάρχει σωκρατική 
φιλοσοφία; 3. Μορφή και περιεχόμενο των λεγομένων «σωκρατικών» διαλόγων.  
 

ΦΙΜ 107 Φυσική και μεταφυσική στον ύστερο νεοπλατωνισμό                          Παντελής Γκολίτσης  
Στο μεταπτυχιακό σεμινάριο θα εξεταστεί η θεμελίωση της φυσικής φιλοσοφίας του νεοπλατωνισμού 
στο μεταφυσικό σύστημά του, βάσει του οποίου ο μερισμός και η μεταβολή της σωματικῆς φύσεως 
εξαρτάται οντολογικά από την αμεταβλησία των νοητῶν, ώστε οι διαβαθμίσεις της πρώτης  – από την 
ελεύθερη εναντιοτήτων υπερσελήνια σφαίρα μέχρι τα τέσσερα στοιχεία του υποσελήνιου κόσμου τα 
οποία διακρίνουν οι αντιθέσεις των βασικών ποιοτήτων (θερμότητες,  ψύξεις, ξηρότητες, ὑγρότητες) – να 
εξηγούνται σε σχέση με τον βαθμό ομοίωσής τους προς το ἀμέριστα δεύτερα. Το σεμινάριο θα βασιστεί 
σε επιλεγμένα χωρία από τα έργα Υπόμνημα εις τον Πλάτωνος Τίμαιον και Περί της κατά Πλάτωνα 
θεολογίας του Πλατωνικού Διαδόχου Πρόκλου (412-485) και από τα έργα Υπόμνημα εις την 
Αριστοτέλους Φυσικήν ακρόασιν και Υπόμνημα εις το Αριστοτέλους Περί ουρανού του Σιμπλικίου (περ.  
480 – περ. 545). 
 

ΦΙΜ 108 Φιλοσοφία της Γλώσσας: Wittgenstein  Νικόλαος Αυγελής  
Με κύριο σημείο αναφοράς την ύστερη φιλοσοφία του Wittgenstein θα συζητηθούν στο μεταπτυχιακό 
σεμινάριο θεμελιώδη προβλήματα της φιλοσοφίας της γλώσσας όπως είναι: Νόημα και αλήθεια, 
κατανόηση και επικοινωνία, γλώσσα και μορφές ζωής. 
 

ΦΙΜ 109 Αριστοτέλης και C.S. Peirce: Φυσική φιλοσοφία μέσα 
από το πρίσμα της σύγχρονης Φυσικής  

Δήμητρα Σφενδόνη-
Μέντζου  

Ο στόχος μου στο μάθημα αυτό είναι να φωτίσω τη βαθειά εννοιολογική συγγένεια που συνδέει την 
Αριστοτελική Φιλοσοφία της φύσης, τόσο με το έργο του Charles S. Peirce, όσο και με την σύγχρονη 
Φυσική. Ο Αμερικανός φιλόσοφος Charles S. Peirce (1839-1914), είναι γνωστός για τη σημαντική 
συμβολή του σε τομείς όπως η Λογική, η Συμβολική Λογική, η Μαθηματική Λογική, η Οντολογία, η 
Μεταφυσική, η Θεωρία της Γνώσης και του Νοήματος, η Ηθική, η Θρησκεία, η Αισθητική, η Σημειωτική, 
καθώς και η Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών, των Μαθηματικών και της Ψυχολογίας. Εκείνο 
όμως που δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα είναι η επίδραση που έχει δεχθεί σε ένα μεγάλο μέρος του έργου 
του από τον Αριστοτέλη. Ιδιαίτερα αισθητή, κατά τη δική μου εκτίμηση, μπορεί να γίνει η επίδραση αυτή 
στο μοντέλο του φυσικού κόσμου, το οποίο επεχείρησε να οικοδομήσει με βάση τις ιδέες της εποχής του 
από τον χώρο των επιστημών και ταυτόχρονα να το θεμελιώσει επάνω σε τρεις οντολογικές κατηγορίες, 
για τις οποίες πηγή έμπνευσής του ήταν ο Αριστοτέλης. Θα επιχειρήσω, λοιπόν, μέσα από την μελέτη των 
αντίστοιχων κειμένων, να αναδείξω την κεντρική θέση που κατέχουν για τους δύο στοχαστές η κίνηση, η 
μεταβολή, το γίγνεσθαι μέσα στον φυσικό κόσμο, συντελώντας έτσι στην οικοδόμηση ενός δυναμικού 
μοντέλου της φυσικής πραγματικότητας. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσω να καταδείξω την βαθειά 
εννοιολογική συγγένεια που συνδέει τις δύο αυτές φιλοσοφίες της φύσης με τις ανακαλύψεις στον χώρο 
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της σύγχρονης Φυσικής. Το περιεχόμενο του μαθήματος συνδέεται άμεσα με το Διεθνές Συνέδριο, 
“Αριστοτέλης και Σύγχρονη Φυσική. Εορτάζοντας την 60η Επέτειο του CERN,” το οποίο πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στις 30-31 Οκτωβρίου 2014 (http://dikam.auth.gr/el). 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  
 

ΦΣΜ 100 F.W.J. Schelling. Σύστημα του υπερβατολογικού 
ιδεαλισμού (1800)                  
1. Η δεύτερη και η τρίτη εποχή της Αυτοσυνείδησης.  
2. Σύστημα της Πρακτικής Φιλοσοφίας σύμφωνα με 
τις αρχές του υπερβατολογικού ιδεαλισμού.  
3. Βασικές προτάσεις της Τελεολογίας σύμφωνα με τις 
αρχές του υπερβατολογικού ιδεαλισμού.  
4. Βασικές προτάσεις της Φιλοσοφίας της τέχνης 
σύμφωνα με τις αρχές του υπερβατολογικού 
ιδεαλισμού. 

Θεόδωρος Πενολίδης  

Κατά τον F.W.J. Schelling η γνώση του αληθούς έχει δύο περιγραφές.   
Είτε το αντικειμενικό καθίσταται 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 υποκειμενικού από αυτό είναι έργο της Φιλοσοφίας της Φύσης. Εάν όμως 
υπάρχει όντως μία Υπερβατολογική 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 αντικείμενό 
της είναι τέτοιου είδους ώστε δεν δύναται καν, όπως συμβαίνει με το αντικείμενο των μαθηματικών, 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 αντικείμενο, 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 και 
το εποπτεύον. 

3. Διά μέσου αυτής της συνεχούς δυαδικότητας του παράγειν και του εποπτεύειν πρέπει να καταστεί 
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 ενεργήματος 
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 παραγωγική 
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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 
στρέφεται 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 106 Βιοηθική: Οι βελτιωτικές και οι γενετικές τεχνολογίες 
και ο άνθρωπος  

Ελένη Καλοκαιρινού  

Στόχος του παρόντος μεταπτυχιακού σεμιναρίου είναι να μας εισάγει στη συζήτηση η οποία διεξάγεται 
στις ημέρες μας μεταξύ των ειδικών της Βιοηθικής σχετικά με τις βελτιωτικές και τις γενετικές 
τεχνολογίες. Πρόκειται οι βελτιωτικές τεχνολογίες του σώματος, του πνεύματος, του χαρακτήρα να 
αλλάξουν την ανθρώπινη φύση κι έτσι να οδηγηθούμε στην καταστροφή ή μήπως ευρισκόμαστε ήδη στη 
δια-ανθρώπινη και στη μετα-ανθρώπινη φάση του ανθρώπου; Εννοείται ότι κριτήριο και συνεχές σημείο 
αναφορά της Βιοηθικής κατά τη διερεύνηση των προβληματισμών αυτών είναι η διασφάλιση του 
αγαθού του ανθρώπου και της ανθρώπινης κοινωνίας στο σύνολό της.  
 

Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 

ΦΙΜ 110 Νευροηθική: Η θεωρία του J. Greene Φιλήμων Παιονίδης  
Τα τελευταία χρόνια η νευρολογική μελέτη της ηθικής συμπεριφοράς οδηγεί σε συμπεράσματα που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ηθική φιλοσοφία. Σε αυτό το σεμινάριο θα εξετάσουμε την 
πρωτοποριακή μελέτη Moral Tribes (2013) που συνέγραψε ο Joshua Greene, ένας από τους κορυφαίους 
ειδικούς στην περιοχή της νευροηθικής. 

 

ΦΙΜ 111 Επικουρισμός και στωικισμός Γιώργος Ζωγραφίδης  
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συστηματική ανάγνωση και ερμηνεία κειμένων της ελληνιστικής 
φιλοσοφίας, η οποία εξετάζεται ως απόπειρα απάντησης στο κεντρικό για την εποχή ερώτημα σχετικά 
με τη δυνατότητα και τους όρους επίτευξης μιας ευτυχισμένης ζωής. Τα τρία κύρια ρεύματα της 
ελληνιστικής φιλοσοφίας, ο Επικουρισμός, ο Στωικισμός και ο Σκεπτικισμός, δεν αναπτύσσουν τόσο μια 
θεωρία της πράξης, αλλά επικεντρώνονται σε ζητήματα που αφορούν τον ίδιο τον πράττοντα άνθρωπο. 
Θα παρουσιαστούν εισαγωγικά τα προβλήματα πηγών και μελέτης της ελληνιστικής φιλοσοφίας και η 
κατάσταση της σύγχρονης έρευνας. Με βάση κείμενα Επικουρείων (Επίκουρος, Φιλόδημος, Λουκρήτιος, 
Διογένης Οινοανδεύς) και νεότερων Στωικών (Επίκτητος, Σενέκας, Μάρκος Αυρήλιος), την αρχαία 
πρόσληψή τους, καθώς και σύγχρονες ερμηνείες τους, θα εξεταστούν γενικότερα θέματα, όπως η θέση 
της ηθικής στα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής και η θεμελίωσή της στη φυσική, και επιμέρους 
θεματικές: το αγαθό, η ευδαιμονία, η ηδονή και ο πόνος, τα πάθη, οι επιθυμίες, οι αρετές, ο έλλογος βίος 
του σοφού, η φιλία, η κοινωνική ζωή, η ελευθερία της βούλησης, η ειμαρμένη, οι θεοί, ο θάνατος. 

 

ΦΙΜ 112 Χέγκελ, Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών Παναγιώτης Θανασάς  
Η Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών εν συνόψει περιέχει τη συστηματικότερη έκθεση της 
εγελιανής φιλοσοφίας, όπως αυτή εξελίσσεται στα τρία μέρη της Λογικής, της Φιλοσοφίας της φύσης και 
της Φιλοσοφίας του πνεύματος. Θα μελετήσουμε εντατικά και εκ του σύνεγγυς, σε νέα μετάφραση του 
διδάσκοντος, τους τρεις Προλόγους και την Εισαγωγή του κειμένου. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει 
γραπτής εργασίας που θα παραδοθεί τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο. Αυτονοήτως, η παρακολούθηση του 
μαθήματος είναι υποχρεωτική (δεν επιτρέπονται πάνω από δύο απουσίες). Η εξοικείωση με το θέμα και 
η μελέτη μέρους της βιβλιογραφίας κρίνεται απαραίτητη ΠΡΙΝ από την έναρξη του μαθήματος. 

 

ΦΙΜ 113 Θεωρητικός και κριτικός λόγος ποιητών: Από τον 
Διονύσιο Σολωμό στην Κική Δημουλά 

Δημήτρης Κόκορης  

Ο θεωρητικός στοχασμός για τη λογοτεχνική έκφραση και η λογοτεχνική κριτική αναπτύχθηκαν και από 
σημαντικούς ποιητές. Θα μελετηθούν θεωρητικά και κριτικά κείμενα μειζόνων ποιητών του 19ου και του 
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20ού αιώνα (Σολωμός, Ραγκαβής, Καβάφης, Παλαμάς, Βάρναλης, Σικελιανός, Παπατσώνης, Σεφέρης, 
Ρίτσος, Ελύτης, Βρεττάκος, Κάλας, Αναγνωστάκης, Χριστιανόπουλος, Δημουλά, κ.ά.)  με σκοπό να δειχτεί 
το πώς αντιμετώπισαν θεωρητικά το ποιητικό φαινόμενο και το πώς κριτικά εξέτασαν το έργο των 
ομοτέχνων τους. 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  

 

ΦΣΜ 107 Πλάτων και Marx: Από το νόημα στην πράξη Παναγιώτης Δόικος  
Η έλξη που μας ασκούν τα έργα του Πλάτωνα και του Marx οφείλεται σε καθοριστικό βαθμό στο 
ακόλουθο γνώρισμά τους: και οι δύο στοχαστές σημαδεύουν μια κρίσιμη αρνητική διάσταση του 
ανθρώπου, συλλαμβάνοντας μια αντίστοιχη δυνατότητα ριζικής αλλαγής του ίδιου και της ζωής του, 
σύμφωνα με μια υποσχετική, σχεδόν εσχατολογική προοπτική. Αυτή η δυνατότητα αναπτύσσει ένα 
διαφορετικό - αντίθετο; έτοιμο για αλληλοσυμπλήρωση; - τρόπο σύνδεσης του νοήματος με την πράξη.  
Στην  περίπτωση του Πλάτωνα,  η επαφή μας και ο θετικός επηρεασμός μας από την εγγενή, υπερβατική 
λάμψη του Αγαθού και την ιδεατή κίνηση των ουσιών που μας αφορούν, δείχνουν να εμποδίζονται από 
την εξουσιαστική, συγκρουσιακή φύση της (αισθητής) υλικότητας του εαυτού μας και της ετερότητας 
που μας ενδιαφέρει. Η λύση δίνεται με την ανάπτυξη μιας διανοητικής νοσταλγίας, η οποία ρυθμίζει 
ελεγκτικά την επιθετική ροπή του σώματος:  κατά την ανοδική πορεία μιας αφαιρετικής διαλεκτικής 
κίνησης, το τελευταίο ενεργοποιεί τη δυνατότητά του να συντονίζεται με την υπερβατική εμπειρία της 
ψυχής (του), δηλαδή με τη δυναμική της ανάμνησης των ιδεατών ουσιών κατά τη μη ενσώματη ψυχική 
ζωή. Έτσι, σύμφωνα με τη λογική της πλατωνικής πολιτικής οντολογίας, η κοινωνική μας ποιότητα, η 
σχέση μας με το(ν) εαυτό μας και με το(ν) άλλο επιλέγει να υπαχθεί στην Αρχή, η οποία συνδέει την αίγλη 
του Αγαθού με τη ζωή των εννοιών - ουσιών. Η πράξη τρέπεται ανοδικά από ένα διευθυντικό νόημα, το 
οποίο την υπερβαίνει και την αφορά, αλλά δε βρίσκει άμεσο τρόπο να τη διατρέξει. Ασκώντας είτε τη 
νοσταλγική είτε την ορθολογική του δύναμη, το ιδανικό τείνει να επιβληθεί στην πολιτική πράξη (σε 
προσωπική ή/και σε διαπροσωπική κλίμακα), αντί να δοκιμαστεί μέσα στην καταγωγική σχέση του με 
τον κόσμο των βιωμάτων, με την κοινωνική ορμή του αισθητού. 
Στην περίπτωση του Marx, το ιδανικό, ως το αντικείμενο της υπόσχεσης, ως η ιδιοποίηση της ουσίας του 
ανθρώπου και των σχέσεών του από τον ίδιο τον άνθρωπο, τείνει να αναδυθεί μέσα στο γίγνεσθαι της 
κοινωνικότητας. Ωστόσο αυτή η ανάδυση εμποδίζεται, στο βαθμό που η σχέση με τον εαυτό και με το(ν) 
άλλο διέπονται καθοριστικά από την ταξική λογική της εργασιακής εκμετάλλευσης, της οικονομικής 
ανισότητας, της επιδίωξης του χρηματικού κέρδους, της ρυθμιστικής δύναμης του κεφαλαίου διαμέσου 
της υπεραξίας και της αναπόφευκτης συγκέντρωσης της υλικής ισχύος από μία (προνομιούχο) 
μειονότητα ανθρώπων. Σε ένα τέτοιο καθεστώς, η εξουσιαστικότητα που αναπτύσσεται - από τα 
επίπεδα της εκλέπτυνσης και της κανονιστικότητας μέχρι τα πεδία της έμμεσης ή / και της άμεσης βίας -  
προσδιορίζοντας την υλική ζωή, απειλείται προπάντων από τη δυναμική της επαναστατικής πολιτικής 
πράξης. Τούτη εδώ φαίνεται ικανή να υπόσχεται μια ριζική αλλαγή, τρέποντας το νόημα του θυμού της 
αδικίας σε  ορμή πραγμάτωσης του αταξικού ιδεώδους: "η ελεύθερη ανάπτυξη του καθενός είναι ο όρος 
για την ελεύθερη ανάπτυξη όλων". Ωστόσο αυτή η ικανότητα, στην κορύφωση της θετικότητάς της, 
αισθάνεται την αντίδραση ενός επίμονου και βαθέος αρνητικού στοιχείου, το οποίο συνεχίζει να ασκεί τη 
δύναμή του μέσα στον κάθε άνθρωπο, απωθώντας ή αναβάλλοντας το κόστος - και - το - δέλεαρ της 
διακινδύνευσης, κατά την επανάσταση της (δια)προσωπικής ουσίας. 
Η συνέχεια αφορά στην ανίχνευση της περιπετειώδους συνάντησης του πλατωνικού εγχειρήματος με 
εκείνο του Marx. Η διερεύνηση της επαφής μας με τον ανοιχτό, παραγωγικό χαρακτήρα της έκβασης 
αυτής ακριβώς της συνάντησης είναι το κυρίως ζητούμενο του μαθήματος. 

 

ΦΣΜ 108 Θέματα αρχαίας και νεότερης πολιτικής και 
κοινωνικής φιλοσοφίας 

Ιωάννης Πλάγγεσης  

Σ’ αυτό το σεμινάριο θα εξετάσουμε θέματα κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας στη σκέψη των 
αρχαίων ελλήνων Φιλοσόφων (Σοφιστές, Πλάτων και Αριστοτέλης), καθώς επίσης θέματα κοινωνικής 
και πολιτικής φιλοσοφίας στη σκέψη στοχαστών της νεοτερικότητας (από τον Machiavelli στον Marx). 
Σκοπός του μαθήματος είναι η σε βάθος κατανόηση της αρχαίας ελληνικής και της νεότερης πολιτικής 
και κοινωνικής σκέψης στα ιστορικά και διανοητικά της πλαίσια.  
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ΦΣΜ 109 Πολιτική φιλοσοφία ΙΙ Σωκράτης Δεληβογιατζής  
Εξετάζεται το πολιτικό στοιχείο υπό το πρίσμα μιας φιλοσοφίας που, απαγκιστρωμένη από 
παρωχημένες προσεγγίσεις υποστασιακού χαρακτήρα, λαμβάνει χώρα σε ένα επίπεδο εμμένειας: δεν 
προϋποθέτει τόσο το ρίζωμα σε μια γη, παραδείγματος χάρη την αρχαιοελληνική, όσο μια σχέση –
έκκεντρη, μεταμορφωτική– που μεταστρέφει ή μετακινεί δυνατότητες στο εσωτερικό μιας ορισμένης 
απόβλεψης και στρατηγικής. Μελετάται ο τρόπος που 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 αλληλοεισχώρηση 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 πολιτικού. 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, αποσύρσεις και 
(επαν)ενσωματώσεις της σε ε γκάρσια κλίμακα άσκησης εξουσίας. Οι πλατωνικο‐αριστοτελικές 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, Gra msci, Habermas, Foucault) τροφοδοτούν ανελλιπώς τη σειρά αυτή των αναλύσεων. 
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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 
τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Β7/53800 (ΦΕΚ 1501/17.8.2007, τ. Β΄). Σε αντικατάσταση της Υ.Α. 
Β1/810/15.11.1993 (ΦΕΚ 866/ 26.11.93, τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε από τις Υ.Α. Β7/90/5.4.94 (ΦΕΚ 
297/21.4.94, τ. Β΄) και Υ.Α. Β7/38/24.3.2000 (ΦΕΚ 515/11.4.2000, τ. Β΄). Ο 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, ρυθμίζοντας 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 
καθηγητές 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 επιστήμονες 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 διπλωματική εργασία προς αξιολόγηση.  

Σε περίπτωση που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες δεν έχουν καταθέσει εντός δύο (2) 
ημερολογιακών τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασίας τους ή δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα 
τα απαιτούμενα 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 μεταπτυχιακής 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, 
στράτευση, 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 
Παιδαγωγικής, 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 αυτοδίκαια 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, 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, (ii) των υπολοίπων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, (iii) άλλων 
τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής, (iv) ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
εφόσον προσκομίσουν τίτλους σπουδών επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους. Γίνονται επίσης 
δεκτοί/ές (v) πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2916/01, μετά από πρόταση 
της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ. 

                                                           
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 εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου 

του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.»   
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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 σπουδών 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 αποδεδειγμένα 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 
Γραμματεία. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται ξεχωριστά για κάθε κατεύθυνση, από την αρμόδια 
επιτροπή 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 
φιλοσοφίας, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8) εάν υπάρχουν περισσότερα φιλοσοφικά 
μαθήματα, προσμετρώνται εκείνα με τις οκτώ (8) καλύτερες βαθμολογίες (10%). (3) Προφορική 
συνέντευξη, με συνεκτίμηση 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 φιλοσοφικό 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 καλούνται 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 
υποχρεούνται 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 
μάθημα διδάσκεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως και πιστώνεται με δώδεκα (12) μονάδες ECTS. 
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ε. Τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου και λήγουν την 15η 
Φεβρουαρίου. Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου αρχίζουν την 20η Φεβρουαρίου και λήγουν την 
10η Ιουνίου. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες για διδασκαλία. Η 
παρακολούθηση των μαθημάτων 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 
λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του ιδίου, ένας καθηγητής του Τομέα Φιλοσοφίας ως επιβλέπων 
καθηγητής. Η ΣΕ και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης των σπουδών του/της 
μεταπτυχιακού/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 
εισήγηση της ΣΕ, ορίζει τριμελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και άλλοι δύο (2) 
καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄, Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού 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 συνυπολογιζόμενων 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, αποστέλλονται στα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς επιτροπής, τα οποία βαθμολογούν 
ανεξάρτητα και καταθέτουν 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.  
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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 ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, 
καθώς και η χρησιμοποίηση 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) 
τουλάχιστον 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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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 
 

 
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 2014-2015 έχουν 
ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
 

Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 

2ο Έτος Σπουδών 
 

ΠΜΠ 142  Αφηγήσεις γυναικών ΙΙ Ελένη Χοντολίδου/  
Σιδηρούλα Ζιώγου/  

Όλγα Παντούλη 
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 162 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ΙΙ Αναστασία Κεσίδου 
Το μάθημα βασίζεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που συζητείται 
διεξοδικά στο μάθημα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ι». Επικεντρώνεται στην έρευνα και την πράξη 
που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στα εξής επιμέρους πεδία: διαπολιτισμική επικοινωνία, διδακτικές προσεγγίσεις στην 
πολυπολιτισμική τάξη, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες του 
πολυπολιτισμικού σχολείου, διαπολιτισμικά προσανατολισμένο διδακτικό υλικό (Προγράμματα 
Σπουδών και σχολικά βιβλία), διγλωσσία και εκπαίδευση. Το μάθημα πλαισιώνεται από 
ερευνητικές εργασίες των φοιτητών που λαμβάνουν χώρα σε σχολεία με πολυπολιτισμικό προφίλ. 

 
ΠΜΠ 182 Διδασκαλία με σκοπό τη μετασχηματίζουσα 

μάθηση: θεωρία και πράξη 
Δημήτρης Μαυροσκούφης 

Στα μαθήματα του Β΄ έτους δίνεται έμφαση στη μετασχηματίζουσα μάθηση (προέλευση, ορισμοί, 
χαρακτηριστικά, σχετικές θεωρίες) και διερευνάται η σχέση της με την Κριτική – Ριζοσπαστική 
Παιδαγωγική. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται από τον διδάσκοντα και τους φοιτητές θέματα –πάντα 
σε σχέση με τις πιθανές εφαρμογές τους στην εκπαίδευση– όπως η διαχείριση συγκρουσιακών 
καταστάσεων και προβληματικών συμπεριφορών στο σχολείο και τη σχολική τάξη, η διδακτική 
αξιοποίηση των θεωριών της γνωστικής ασυμφωνίας και της γνωστικής σύγκρουσης, οι κοινότητες 
μάθησης και πρακτικής, η διδασκαλία με σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη, η διδασκαλία 
συγκρουσιακών θεμάτων, η παιδαγωγική - διδακτική αξιοποίηση του χιούμορ, η μετασχηματίζουσα 
μάθηση σε συνάρτηση με την «έκφωνη σκέψη» κ.λπ. Τέλος, στο πλαίσιο των μαθημάτων του έτους 
αυτού αναλαμβάνεται από τους φοιτητές ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός μικρού ερευνητικού 
project. 

 
ΠΜΠ 225   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 
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τεχνογνωσία, που αφορά στην τροποποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων, την προσαρμογή 
της διδασκαλίας και 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  Η συμβουλευτική στην ειδική αγωγή  Μάρω Δόικου 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταδείξει τη σημασία και το ρόλο της συμβουλευτικής στην 
εκπαίδευση 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 φοιτητών 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 προσεγγίσεις, τα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας 
καθώς και οι συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του συμβούλου που είναι απαραίτητα για την 
εδραίωση της συμβουλευτικής σχέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις  δεξιότητες του συμβούλου  
(δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης) και στην ανάπτυξή τους μέσα από 
βιωματικούς τρόπους μάθησης. Τέλος, εξετάζονται οι εφαρμογές 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/ 

Δημήτρης Μαυροσκούφης 
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 θεσμοθετημένοι 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 

 
Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται, αναλύονται και συζητούνται ζητήματα που αφορούν στην 
εξέλιξη της παιδαγωγικής θεωρίας και στη δια μόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης κατά τον 20ό 
αιώνα. Η προσέγγιση στηρίζεται στη μελέτη πρώτων πηγών και αντιπροσωπευτικής 
βιβλιογραφίας. 

 
ΠΜΠ 324  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 
εκφράζεται από την αύξηση των διαζυγίων και των ποσοστών των γεννήσεων εκτός του γάμου. 
Μολονότι η πυρηνική οικογένεια εξακολουθεί να παραμένει ο «mainstream» τύπος οικογένειας, 
αναδύθηκαν 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 δημιουργία οικογένειας με δύο και περισσότερα παιδιά. 
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ΠΜΠ 362  Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ: Α) Ειδικά Θέματα 

Εφαρμοσμένης Στατιστικής στις Κοινωνικές 
Επιστήμες Β) Επιστημολογικές προϋποθέσεις της 
εμπειρικής έρευνας 

Δημήτριος Σταμοβλάσης  

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο τμήματα:   
Πρώτον: Εδώ παρουσιάζονται επιλεγμένα θέματα  Στατιστικής.  καλύπτεται η πολλαπλή ανάλυση 
διακύμανσης ANOVA και ANCOVA, το γενικό γραμμικό μοντέλο (GLM) με μικτές (κατηγορικές και 
διαστημικές) μεταβλητές και η λογιστική παλινδρόμηση που εξετάζει κατηγορικές ως εξαρτημένες 
μεταβλητές σε συνάρτηση με διαστημικές ανεξάρτητες μεταβλητές. Επιπλέον καλύπτεται η 
Ανάλυση παραγόντων (Exploratory Factor Analysis, EFA) στη κοινωνική έρευνα. Δίνεται έμφαση 
στο σχεδιασμό οργάνων μέτρησης – ερωτηματολογίων καθώς και στον έλεγχο αξιοπιστίας και 
εγκυρότητας. Επίσης δίδονται στοιχεία 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. 
Δεύτερον: Στο τμήμα αυτό εξετάζονται οι φιλοσοφικές –οντολογικές και επιστημολογικές- 
προϋποθέσεις που υιοθετούνται στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών από τις Ποιοτικές και 
Ποσοτικές προσεγγίσεις. 
Επιχειρείται μια συνολική κριτική θεώρηση των φιλοσοφιών της υποκειμενικής και αντικειμενικής 
προσέγγισης της πραγματικότητας και των επιπτώσεων των στη Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής 
έρευνας και των κοινωνικών επιστημών γενικότερα. 

 
ΠΜΠ 402 Η έρευνα στην Κριτική Παιδαγωγική της Ειρήνης Κυριάκος Μπονίδης  
Το σεμινάριο αυτό πραγματεύεται, θεωρητικά και πρακτικά:  

1. Τα πεδία έρευνας της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης (άμεση, δομική και πολιτισμική βία 
στους πόρους και στις πρακτικές των θεσμών που προσφέρουν αγωγή και εκπαίδευση, π.χ. 
οργάνωση των θεσμών αυτών και οι σχέσεις εξουσίας, διοίκηση της εκπαίδευσης, ιεραρχημένες 
σχέσεις γονέων-παιδιών, διεύθυνσης-εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητριών, διακρίσεις σε βάρος 
μαθητών και μαθητριών που προέρχονται από ορισμένες κοινωνικές ομάδες και η 
διαπολιτισμικότητα, σχολικός εκφοβισμός, προγράμματα σπουδών, περιεχόμενα διδασκαλίας και 
μάθησης, μορφές και μέθοδοι της αγωγής και εκπαιδευτικής διαδικασίας, έλεγχος, αξιολόγηση, 
πειθαρχία, ποινές, σχολική ζωή, κ.λπ. 

2. Τις κυριότερες ποιοτικές ερευνητικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις της κριτικής 
Παιδαγωγικής της Ειρήνης (π.χ. μελέτη περίπτωσης, βιογραφική μέθοδος, ποιοτική συνέντευξη, 
ομάδες συζήτησης/εστίασης, συμμετοχική παρατήρηση, κριτική ερμηνευτική, χειραφετητική 
έρευνα δράσης, κριτική-ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου, κριτική ανάλυση λόγου, κοινωνική 
σημειωτική). 
 
Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες διεξάγουν μια χειραφετητική εκπαιδευτική 
έρευνα δράσης, αντικείμενο της οποίας αποτελούν οι διαφορετικές μορφές της βίας. 
 
ΠΜΠ 446 Έρευνα του σχολικού βιβλίου Κυριάκος Μπονίδης  
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εμβαθύνουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στην έρευνα 
και στην αξιολόγηση του σχολικού βιβλίου. Κατά την ανάπτυξή του οι συμμετέχοντες και οι 
συμμετέχουσες  
ασκούνται στη χρήση ερευνητικών τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης της «συστηματικής» και της 
«αξιολογικής» έρευνας 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 άποψης των ομάδων αποδοχής).  

Το σεμινάριο συνδέεται με την δραστηριότητα του Κέντρου Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και, συνεπώς, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συμμετέχουν σε 
ερευνητικές του δραστηριότητες. 
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ΠΜΠ 484 Τρόποι Αποτίμησης και Μέσα Αξιολόγησης της 
Μάθησης Προγράμματα Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Η αύξηση των διαδικασιών αξιολόγησης και η συστηματική διείσδυση τους σε κάθε σχεδόν 
έκφανση της ανθρώπινης ζωής είναι πλέον μια αναντίρρητη πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, 
έχουμε μετατραπεί σε μια «κοινωνία αξιολόγησης», εμποτισμένης από την επιρροή της δύναμης 
των αριθμών, βαθμών, στόχων και επιπέδων προκειμένου να πετύχουμε την ποιότητα, την 
διαφάνεια, την ισότητα και την αξιοπιστία. Ο γενικός σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται και οργανώνονται τα προγράμματα 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Σ.Ε) αλλά και των αναγκών (μαθησιακών κατά βάση) τις οποίες 
εξυπηρετούν. Με βάση τον παραπάνω γενικό σκοπό εξετάζεται το κατά πόσο το περιεχόμενο, οι 
μέθοδοι και ο τρόπος παροχής των δραστηριοτήτων κατάρτισης οι οποίες απευθύνονται σε 
ενηλίκους ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, καθώς και το πως επηρεάζεται η ποιότητα των 
δραστηριοτήτων αυτών. Η αποτίμηση της μάθησης σε προγράμματα Σ.Ε είναι μια απαιτητική 
διαδικασία στην οποία οι εκπαιδευτές έχουν καθοριστικό ρόλο. Αυτό είναι ίσως πιο εμφανές σε 
προγράμματα Σ.Ε τα οποία οργανώνονται στο πλαίσιο του οργανισμού μάθησης όπου η αποτίμηση 
και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης μέσω ενός προγράμματος απαιτεί πολλές 
φορές μετρήσιμα χαρακτηριστικά με στόχο κυρίως τη μεταβίβαση της μάθησης. 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ 
 

 

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις 

     Ο Τομέας Παιδαγωγικής του Tμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 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 
ερευνητικές 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 
μετασχολικής εκπαίδευσης (Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Λαϊκή Επιμόρφωση). Το Π.Μ.Σ. Παιδαγωγικής 
αποβλέπει στην προετοιμασία στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων 
διδασκαλίας, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής, για διευθυντικές–διοικητικές και 
συμβουλευτικές δραστηριότητες 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 
Tμημάτων: α) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, β) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς 
και ομοειδών Tμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, και πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Tμημάτων 
Δημοτικής Eκπαίδευσης και Nηπιαγωγών. 
     Γίνονται ακόμη δεκτοί: α) πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της Aλλοδαπής, εφόσον 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 υποχρεούνται, 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 μεταπτυχιακών 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 εκπαίδευσης 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 κλά-
δους 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 
Mονάδων που πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς ανά εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 
φοιτήτριες είναι 6 Δ.M. Σε αυτές προστίθεται επιπλέον και η διπλωματική εργασία, η οποία 
πιστώνεται με 12 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 μαθήματα-σεμινάρια γίνεται, κατά την κρίση του διδάσκοντος ή βάσει γραπτής 
εργασίας ή με γραπτές εξετάσεις.  
     Mετά την επιτυχή περάτωση των τριών πρώτων εξαμήνων ο μεταπτυχιακός φοιτητής ή η 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια συγγράφει την μεταπτυχιακή εργασία στο κύριο μάθημα που επέλεξε, η 
οποία αξιολογείται 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 διπλωματικής εργασίας, το οποίο και αντικαθιστά ένα από τα δύο μέλη του Tομέα. Η 
τριμελής εξεταστική επιτροπή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από πρόταση της 
Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα. 
     O φοιτητής ή η φοιτήτρια που περάτωσε επιτυχώς την παρακολούθηση των φροντιστηριακών 
μαθημάτων-σεμιναρίων και επέτυχε στην τελική αξιολόγηση της διπλωματικής λαμβάνει το 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο σχετικό κλάδο. H κλίμακα βαθμολογίας είναι η ισχύουσα στη 
Φιλοσοφική Σχολή 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 άθροισμα των βαθμών που έλαβε ο υποψήφιος κατά τα τρία εξάμηνα σπουδών και 
από τη βαθμολογία της μεταπτυχιακής εργασίας, η οποία έχει συντελεστή βαρύτητας δύο, 
διαιρούμενο διά του 15. Συνολικά, για τον διετή κύκλο σπουδών και την απονομή του διπλώματος 
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απαιτούνται 120 ECTS. Στα παραπάνω μαθήματα του ΠΜΣ εμπεριέχεται –και βαίνει παράλληλα– 
ερευνητική απασχόληση και άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών με τη συμμετοχή τους στα 
ερευνητικά προγράμματα των Εργαστηρίων Πειραματικής Παιδαγωγικής και Μικροδιδασκαλίας, των 
ερευνητικών μονάδων του Τομέα («Κέντρο Έρευνας Σχολικών Bιβλίων και Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης», «Iστορικό Aρχείο Nεοελληνικής Eκπαίδευσης», «Κέντρο Έρευνας, Τεκμηρίωσης, 
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Εκπαίδευση και το Φύλο», «Κέντρο Έρευνας και 
Υποστήριξης 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 
Eκπαίδευσης», «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. 
 
 



 

 
102 

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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Μεταπτυχιακές Σπουδές 
Β΄ Επιπέδου 
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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 
αναγνωρισμένων 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 εκπαιδευτική εμπειρία· σε περίπτωση μη αποδεδειγμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας 
υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Επιπλέον, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ., και μη κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται 
να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
 

Άρθρο 2 
Διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

      1. Ο κάτοχος Μ.Δ.Ε. που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή καταθέτει στη Γραμματεία 
του Τμήματος σχετική αίτηση, στην οποία δηλώνει τον ειδικότερο επιστημονικό τομέα των 
ενδιαφερόντων του και τον επιβλέποντα καθηγητή, ύστερα από προσυνεννόηση με τον τελευταίο. 
Επίσης, καταθέτει όσα δικαιολογητικά απαιτούνται από τις σχετικές 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 υπέβαλε τη διατριβή του για κρίση σε άλλο Α.Ε.Ι., εσωτερικού ή εξωτερικού, 
φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και δύο (2) φωτογραφίες. 
     2. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από σχετική εισήγηση της 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 
Καθηγητής 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 υπηρετούντες 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 επιτροπής 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 τεκμηριωμένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο τρόπος άσκησης της επίβλεψης δεν μπορεί 
να συνιστά λόγο αντικατάστασης. 
     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 
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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 
επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του. 
Κατά τη διαδικασία εξέτασης της διδακτορικής διατριβής είναι δυνατόν να συμμετέχουν ως μέλη της 
εξεταστικής επιτροπής 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 
Εξεταστικής 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 εισήγηση 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: 
          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). 
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Άρθρο 4 
Συμμετοχή υποψήφιων διδακτόρων στην ερευνητική και διδακτική διαδικασία 

     1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν σε ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις και διαλέξεις που 
διοργανώνει ο οικείος Τομέας. Στον Τομέα Παιδαγωγικής οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται, 
επιπλέον, να συμμετέχουν στο Colloquium που διοργανώνει ο Τομέας, όπου συζητείται διεξοδικά ο 
σχεδιασμός και η πρόοδος της διατριβής τους και σε τυχόν εργαστήρια που σχετίζονται με το 
αντικείμενό τους. 
     2. Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και κοινή 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 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και η μέγιστη τα έξι (6). Στον Τομέα Παιδαγωγικής και για την περίπτωση 
των υποψηφίων διδακτόρων που γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτοί χωρίς να είναι κάτοχοι ΜΔΕ το 
ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης της Δ.Δ. ανέρχεται σε τέσσερα (4), τουλάχιστον, ημερολογιακά έτη 
από την ημερομηνία 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) ημερολογιακό 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. Χορηγείται 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 
υποψηφίου 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 τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
 

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 
γίνεται τρεις φορές τον χρόνο κατά τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο και Νοέμβριο. Για όσους δεν επιθυμούν 
να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους. 
Πριν από την καθομολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων μπορεί να δοθεί σ’ αυτούς πιστοποιητικό 
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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 2014-15 
  
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 01.9.2014 – 26.9.2014 

Χειμερινό εξάμηνο 
Μαθήματα: 29.9.2014 – 16.1.2015 
Εξεταστική περίοδος: 26.1.2015 – 13.2.2015 

Εαρινό εξάμηνο 
Μαθήματα: 16.2.2015 – 29.5.2015 
Εξεταστική περίοδος: 8.6.2015–26.6.2015 

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2015: 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 
 
Μέλη Δ..Ε.Π. σε εκπαιδευτική άδεια 
Σουζάνα  Παντελιάδου (8.9.2014-8.2.2015) 
Παναγιώτης Θανασάς (19.9.2014-18.2.2015) 
 
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.:  2310.99.52062310.99.5203    2310.99.5220 
fax.:  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, mountiou@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 
πανεπιστημίου (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) 
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mailto:mino@edlit.auth.gr
mailto:mountiou@edlit.auth.gr
http://www.mobithess.gr/
mailto:zograf@edlit.auth.gr
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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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