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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, Αριάδνη Στογιαννίδου. 
http://www.auth.gr/rect  
 
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: Κωνσταντίνος Μπίκος  
   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 στις 

Επιστήμες της Αγωγής), 
διδακτορικό δίπλωμα στα πεδία της Φιλοσοφίας και στις Επιστήμες της Αγωγής. 

 
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
http://www.auth.gr/council
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Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Γ. Μπίκος 
Αναπληρωτής Προέδρου: Βασίλης Κάλφας  
 

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: Ελένη Ανθούλα, 2310.99.7319, eanthoul@edlit.auth.gr 
 
Τομέας Παιδαγωγικής 
Διευθυντής: Κυριάκος Μπονίδης 
Γραμματεία: Ελένη Ανθούλα, 2310.99.7358, eanthoul@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 ΕΔΙΠ, 
     γ) έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΤΕΠ, 
     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: Θεόδωρος Πενολίδης  
Συντονιστική Επιτροπή: ο Διευθυντής και όλοι οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ καθηγητές και υπηρετούντες 
Λέκτορες του Τομέα Φιλοσοφίας. 
 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής 
Διευθύντρια: Eλένη Xοντολίδου 
Συντονιστική Επιτροπή: τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Τομέα Παιδαγωγικής  
(Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος την Επιτροπή αποτελούν οι: Ελένη Χοντολίδου, αν. καθηγήτρια, 
διευθύντρια ΠΜΣ, Κωνσταντίνος Μπίκος, καθηγητής, και Κυριάκος Μπονίδης, αν. καθηγητής).   
 

mailto:info@edlit.auth.gr
mailto:eanthoul@edlit.auth.gr
mailto:eanthoul@edlit.auth.gr


 
 

11 

 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Το επιστημονικό προσωπικό 

Τομέας Φιλοσοφίας 

 Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο Email 

Αθανασάκης Δημήτριος 
Νεότερη Φιλοσοφία  

(16ος-18ος αιώνας) 

επίκ. καθηγητής 

      υπό διορισμό 

5α2 Ν.Πτ.  dathan@otenet.gr 

Γκολίτσης Παντελής 
Μεσαιωνική Φιλοσοφία 

λέκτορας 208ε ΠΚ 2310.99.7376 pgolitsis@yahoo.com  
    ετήσια άδεια 

Δεληβογιατζής Σωκράτης 
Φιλοσοφία 

καθηγητής 216στ ΠΚ  2310.99.7334 sodelis4@gmail.com  

εκπαιδ/κή άδεια 24.8.2015-24.2.2016 

Δόικος Παναγιώτης  
Φιλοσοφία: Γνωσιολογία-  
Οντολογία-Αισθητική 

αν. 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 

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  216α ΠΚ  2310.99.7551 dkokoris@otenet.gr  

Παιονίδης Φιλήμων 
Ηθική & Πολιτική Φιλοσοφία  

καθηγητής  421δ ΝΚ  2310.99.7376 peonidis@edlit.auth.gr  

εκπαιδ/κή άδεια 1.3.2016-31.5.2016 

Πενολίδης Θεόδωρος  
Φιλοσοφία: Οντολογία & 
Γνωσιολογία 

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  

εκπαιδ/κή άδεια 1.10.2015-29.2.2016 

Κεσίδου Αναστασία  
Συγκριτική Παιδαγωγική &  
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

επίκ. καθηγήτρια 216γ ΠΚ  2310.99.7580  akesidou@edlit.auth.gr  

εκπαιδ/κή άδεια 21.9.2015-21.2.2016 

Μαυροσκούφης Δημήτρης 
Διδακτική Μεθοδολογία & 
Ιστορία της Εκπαίδευσης 

 

καθηγητής  110 ΠΚ  2310.99.7976  dmavrosk@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
http://www.edlit.auth.gr/scientific/kalokairinou
mailto:ekalo@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/kalfas
mailto:vassiliskalfas@yahoo.com
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
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Μπίκος Κωνσταντίνος  
Σχολική Παιδαγωγική & 
Νέες Τεχνολογίες 

καθηγητής  115 ΠΚ  2310.99.7385  bikos@edlit.auth.gr  

Μπονίδης Κυριάκος  
Σχολική Παιδαγωγική & 
Παιδαγωγική της Ειρήνης 

αν. καθηγητής  216β ΠΚ  2310.99.7232  bonidis@edlit.auth.gr  

Παντελιάδου Σουζάνα  
Ειδική Αγωγή –  
Μαθησιακές δυσκολίες 

καθηγήτρια  
 

216δ ΠΚ  2310.99.7204  spadeli@edlit.auth.gr  

Σταμοβλάσης Δημήτριος  
Μέθοδοι έρευνας κοινωνικών 
επιστημών – Στατιστική 

επικ. καθηγητής  209γ ΠΚ  2310.99.7405 stadi@edlit.auth.gr  

Φούκας Βασίλειος  
Ιστορία της Νεοελληνικής 
Εκπαίδευσης 

επίκ. καθηγητής 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  

εκπαιδ/κή άδεια 1.2.2016-30.6.2016 

 
ΕΤΕΠ –ΕΔΙΠ 

 Κατηγορία Γραφείο  Τηλέφωνο Email  

Άχλης Νικόλαος  ΕΔΙΠ    

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  ΕΔΙΠ 111 ΠΚ  2310.99.7412  teo@edlit.auth.gr  

Τολούδη Φωτεινή ΕΔΙΠ 4β Ν.Πτ. 2310.99.7302 ftoloudi@hist.auth.gr 

 
 
Το διοικητικό προσωπικό 
 
Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητα Γραφείο Τηλέφωνο Email 

Ανθούλα Ελένη 
    (εργολαβική υπάλληλος) 

Γραμματεία Τομέα 
Φιλοσοφίας  &  
Γραμματεία Τομέα 
Παιδαγωγικής  

 
215 ΠΚ  
 
216 ΠΚ 

 
2310.99.7319 
 
2310.99.7358 

eanthoul@edlit.auth.gr 

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

Δημητριάδη Μαρία Βιβλιοθήκη   mdimit@edlit.auth.gr 

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

Μούντιου Αποστολία 
    (εργολαβική υπάλληλος/σε άδεια)  

Γραμματεία Τμήματος   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 

Τριανταφύλλου Αιμιλία Βιβλιοθήκη  2310.99.7953 atr@edlit.auth.gr 

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

 
 

http://www.edlit.auth.gr/scientific/bikos
mailto:bikos@edlit.auth.gr
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
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Επίτιμοι Διδάκτορες – Ομότιμοι και αφυπηρετήσαντες Καθηγητές 
 
Επίτιμοι Διδάκτορες 

John Anton † (1920-2014) 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 
  

Ομότιμοι Καθηγητές Εmail 

Ανδριόπουλος Δημήτριος   

Αυγελής Νικόλαος nikosavgelis@gmail.com 

Δεληγιώργη Αλεξάνδρα deligiorgia@gmail.com  

Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα ziogou@edlit.auth.gr 

Κελπανίδης Μιχάλης kelpanid@edlit.auth.gr 

Μιχαηλίδης-Νουάρος Ανδρέας †   

Ξωχέλλης Παναγιώτης 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 sfendoni@edlit.auth.gr 

Τερζής Νικόλαος terzis@edlit.auth.gr 

Χατζηδήμου Δημήτρης dimch@edlit.auth.gr 

  

Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές 

Βαμπούλης Επαμεινώνδας  † 28.8.2012   

Βαρμάζης Νικόλαος   

Καϊμάκης Παύλος pavloskaimakis@gmail.com   
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

 

Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας (Παλαιό Κτήριο, αίθ. 204) 

Η βιβλιοθήκη του Τομέα Φιλοσοφίας 
είναι η αρχαιότερη του Α.Π.Θ. και 
αποτελείται από 15.000 τόμους βιβλί-
ων, ενώ πλαισιώνεται από τις δωρεές 
των πρώτων καθηγητών της Φιλοσο-
φίας στη Φιλοσοφική Σχολή, Χαράλα-
μπου Θεοδωρίδη και Γιάννη Ιμβριώτη· 
τα φιλοσοφικά περιοδικά βρίσκονται 
στη Θεματική Βιβλιοθήκη της Σχολής. 
Καλύπτει όλες τις περιόδους του φιλο-
σοφικού στοχασμού (Αρχαία Ελληνι-
κή, Μεσαιωνική, Νεότερη Ευρωπαϊκή 
και Σύγχρονη), καθώς και όλους τους 
βασικούς κλάδους της Φιλοσοφίας 

(Οντολογία, Μεταφυσική, Γνωσιολογία, Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία, Αισθητική, Φιλοσοφία της 
Επιστήμης, Λογική, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, Φιλοσοφία των Κοινω-
νικών 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. 

•  Υπεύθυνος: τηλ. 2310.99.7318, 2310.99.7323.  
 
 

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 πληροφορι-
ακό υλικό. Το υλικό της συλλογής κατατάσσε-
ται στις παρακάτω θεματικές ενότητες: Ιστο-
ρία της Αγωγής, Ιστορία της Εκπαίδευσης, 
Γενική και Ειδική Παιδαγωγική, Γενική και 
Ειδική Διδακτική, Κοινωνιολογία της τάξης και 
του σχολείου, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκ-
παίδευση Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγική Ψυχο-
λογία, Τεχνολογία της εκπαίδευσης και Ειδική 
Αγωγή. Η βιβλιοθήκη είναι μηχανογραφημένη 
και διαθέτει Η/Υ για αναζήτηση βιβλιογρα-
φίας. 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/στις 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/ές φοιτητές/τριες και οι υποψήφιοι/ες 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 δραστη-
ριότητά 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 δραστη-
ριότητα 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 εργαστηρίου 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) 

Το υπό ίδρυση εργαστήριο αποσκοπεί στο να αναδείξει τη συμβολή της Ηθικής Φιλοσοφίας και στο-
χασμού 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. Υπεύθυνη: Ελένη 
Καλοκαιρινού.  
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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 επο-
πτικό και διδακτικό υλικό και ασκεί κυρίως τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τομέα Παιδαγωγικής 
καθώς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές άλλων Τμημάτων σε παιδαγωγικές, κοινωνικές και διδα-
κτικές δεξιότητες. Στις ερευνητικές και διδακτικές του δραστηριότητες συμμετέχουν μεταπτυ-
χιακοί/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 δραστηριό-
τητας 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 ψηφια-
κού, με έμφαση στην πολιτική τους διάσταση, π.χ. στην έρευνα της διαδικασίας συγγραφής, παρα-
γωγής 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 επίκουρο καθηγητή 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, προκειμένου να 
υποστηρίξει την ηλεκτρονική διδασκαλία, αξιοποιεί την 
πλατφόρμα φιλοξενίας ηλεκτρονικών μαθημάτων elearning 
που στηρίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα MOODLE. Το 
περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μαθημάτων αναπτύσσεται 
από τους διδάσκοντες του Tμήματος. Παράλληλα, μέσα από 
τις πλατφόρμες παρουσιάζεται και υλικό θεματικών περιο-
χών γενικού ενδιαφέροντος (διαλέξεις, συνέδρια, κ.τ.λ.), που δεν εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα 
Σπουδών. 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να εγγράφονται και να χρησιμοποιούν τις σχετικές υπηρεσίες με τον 
ιδρυματικό λογαριασμό τους. 
 
Η πλατφόρμα elearing 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 υποστηρίζο-
νται κεντρικά στο ΑΠΘ από τη Βιβλιοθήκη και 
Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) και το Κέντρο 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ).  Aπό την 

υπηρεσία ηλεκτρονικών μαθημάτων, η οποία προσφέρει βοήθεια (helpdesk) στους διδάσκοντες 
και φοιτητές σε θεωρητικής ή πρακτικής φύσης ερωτήματα που αφορούν τη χρήση του MOODLE. 
Πρόσβαση στην υπηρεσία: http://elearning.auth.gr 
 
Η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eClass ΑΠΘ 
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρο-
νικών 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.  
Στην πλατφόρμα φιλοξενούνται τα Ανοιχτά Μαθήματα του Τμήματος.  
Ελεύθερη πρόσβαση: http://eclass.auth.gr/modules/course_metadata/opencourses.php?fc=25  

 
 

 
 

http://elearning.auth.gr/
http://eclass.auth.gr/modules/course_metadata/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, μεταπτυ-
χιακούς 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 γνω-
στικό αντικείμενο, το επίπεδο σπουδών και τον μέγιστο αριθμό των φοιτητών που μπορούν να μετα-
κινηθούν. Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής έχει συνάψει 44 συμφωνίες διακίνησης με πανε-
πιστήμια του εξωτερικού, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να διακινηθούν περί τους 90 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 δώδεκα (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 αντικα-
τάσταση 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: Θ. Πενολίδης  
– για τους φοιτητές κατεύθυνσης Παιδαγωγικής: Γ. Ζαρίφης και Β. Φούκας 
 

 
Διμερείς συμφωνίεςτου Τμήματος  

στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ κατά το ακαδ. έτος 2015-16 

Υπεύθυνος 
συμφωνίας 

Χώρα 
αίτησης 

Πανεπιστήμιο Erasmuscode Subject area 

Δεληβογιατζής 
Σωκράτης 

Βέλγιο Université Libre de Bruxelles B BRUXEL04 0223 (226) - 
Philosophy and 
ethics 

Δεληβογιατζής 
Σωκράτης 

Κύπρος University of Cyprus CY NICOSIA01 022 (22) - 
Humanities 

Δεληβογιατζής 
Σωκράτης 

Γαλλία Université Paris 8 Vincennes - 
Saint-Denis 

F PARIS008 0223 (226) - 
Philosophy and 
ethics 

Δεληβογιατζής 
Σωκράτης 

Ιταλία Università degli Studi di Firenze I FIRENZE01 022 (224) - History, 
philosophy and 
related subjects 

Δεληβογιατζής 
Σωκράτης 

Ρουμανία Universitatea din Bucuresti RO BUCURES09 0223 (226) - 
Philosophy and 
ethics 

Ζαρίφης Γεώργιος Κύπρος Open University of Cyprus CY LEFKOSI01 01 (1) - Education 

Ζαρίφης Γεώργιος Γερμανία Humboldt-Universität zu Berlin D BERLIN13 011 (14) - Teacher 
training and 
education science 

Ζαρίφης Γεώργιος Γερμανία Universität Bielefeld D BIELEFE01 01 (1) - Education 

Ζαρίφης Γεώργιος Γερμανία Universität Duisburg-Essen D ESSEN04 01 (1) - Education 

Ζαρίφης Γεώργιος Γερμανία Hochschule der Bundesagentur für 
Arbeit 

D MANNHEI06 0314 (312) - 
Sociology and 
cultural studies 

Ζαρίφης Γεώργιος Γερμανία Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen 

D TUBINGE01 01 (1) - Education 

Ζαρίφης Γεώργιος Δανία Aarhus Universitet DK ARHUS01 011 (142) - 
Education science 

Ζαρίφης Γεώργιος Ισπανία Universidad de Sevilla E SEVILLA01 011 (142) - 
Education science 

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:thepenol@edlit.auth.gr
mailto:gzarifis@edlit.auth.gr
mailto:vfoukas@edlit.auth.gr
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Ζαρίφης Γεώργιος Εσθονία Tallinna Ülikool EE TALLINN05 01 (1) - Education 

Ζαρίφης Γεώργιος Ουγγαρία University of Pécs HU PECS01 01 (1) - Education 

Ζαρίφης Γεώργιος Ιταλία Università degli Studi di Milano - 
Bicocca 

I MILANO16 011 (14) - Teacher 
training and 
education science 

Ζαρίφης Γεώργιος Ιταλία Università degli Studi Roma Tre I ROMA16 01 (1) - Education 

Ζαρίφης Γεώργιος Λετονία Latvijas Universitáte LV RIGA01 011 (14) - Teacher 
training and 
education science 

Ζαρίφης Γεώργιος Πορτογαλία Universidade de Coimbra P COIMBRA01 01 (1) - Education 

Ζαρίφης Γεώργιος Πολωνία Dolnośląska Szkola Wyższa PL 
WROCLAW14 

011 (14) - Teacher 
training and 
education science 

Ζαρίφης Γεώργιος Ρουμανία Universitatea din Pitesti RO PITESTI01 01 (1) - Education 

Ζαρίφης Γεώργιος Ρουμανία Universitatea de Vest din 
Timisoara 

RO TIMISOA01 01 (1) - Education 

Ζαρίφης Γεώργιος Σουηδία Linköpings universitet S LINKOPI01 01 (1) - Education 

Ζαρίφης Γεώργιος Φινλανδία Tampereen Yliopisto SF TAMPERE01 01 (1) - Education 

Ζαρίφης Γεώργιος Τουρκία Middle East Technical University TR ANKARA04 011 (14) - Teacher 
training and 
education science 

Ζαρίφης Γεώργιος Τουρκία Suleyman Demirel Universitesi TR ISPARTA01 0314 (312) - 
Sociology and 
cultural studies 

Ζαρίφης Γεώργιος Τουρκία Istanbul Üniversitesi TR ISTANBU03 011 (142) - 
Education science 

Ζαρίφης Γεώργιος Τουρκία Marmara Üniversitesi TR ISTANBU05 011 (142) - 
Education science 

Ζωγραφίδης 
Γεώργιος 

Ιταλία Università degli Studi di Padova I PADOVA01 0223 (226) - 
Philosophy and 
ethics 

Ζωγραφίδης 
Γεώργιος 

Πολωνία Uniwersytet Im. Adama 
Mickiewicza 

PL POZNAN01 0223 (226) - 
Philosophy and 
ethics 

Θανασάς 
Παναγιώτης 

Γερμανία Universität Kassel D KASSEL01 022 (224) - History, 
philosophy and 
related subjects 

Θανασάς 
Παναγιώτης 

Γερμανία Universität Leipzig D LEIPZIG01 022 (224) - History, 
philosophy and 
related subjects 

Θανασάς 
Παναγιώτης 

Γερμανία Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster 

D MUNSTER01 0223 (226) - 
Philosophy and 
ethics 

Καλοκαιρινού 
Ελένη 

Κροατία Sveučilište u Rijeci HR RIJEKA01 0223 (226) - 
Philosophy and 
ethics 

Κεσίδου Αναστασία Γερμανία Universität Regensburg D REGENSB01 01 (1) - Education 

Μπονίδης Κυριάκος Κύπρος University of Cyprus CY NICOSIA01 01 (1) - Education 

Μπονίδης Κυριάκος Γερμανία Pädagogische Hochschule Freiburg D FREIBUR02 011 (14) - Teacher 
training and 
education science 

Μπονίδης Κυριάκος Τουρκία Karadeniz Teknik Üniversitesi TR 
TRABZON01 

01 (1) - Education 

Παιονίδης Φιλήμων Ισπανία Universidad Complutense de 
Madrid 

E MADRID03 0223 (226) - 
Philosophy and 
ethics 

Πενολίδης 
Θεόδωρος 

Αυστρία Katholisch-Theologische 
Privatuniversität Linz 

A LINZ11 022 (224) - History, 
philosophy and 
related subjects 
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Πενολίδης 
Θεόδωρος 

Γερμανία Katholische Universität Eichstätt-
Ingolstadt 

D EICHSTA01 0223 (226) - 
Philosophy and 
ethics 

Πενολίδης 
Θεόδωρος 

Γερμανία Universität Hildesheim D HILDESH01 0223 (226) - 
Philosophy and 
ethics 

Πενολίδης 
Θεόδωρος 

Γερμανία Ludwig-Maximilians-Universität 
München 

D MUNCHEN01 0223 (226) - 
Philosophy and 
ethics 

Φούκας Βασίλειος Ιταλία Università degli Studi di Foggia I FOGGIA03 01 (1) - Education 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
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. 

Ιστοσελίδα ΑΠΘ: http://dps.auth.gr/el/student-welfare  
 

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, 

http://dps.auth.gr/el/student-welfare
http://spc.web.auth.gr/
http://acobservatory.web.auth.gr/
http://acobservatory.web.auth.gr/
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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 
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. 

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
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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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). 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διάρκεια Σπουδών 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα και η μέγιστη δώδεκα εξάμηνα. Η ανώτατη 
διάρκεια φοίτησης για τους εισαγόμενους από 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 έξι (6) έτη (Ν.4009/11, άρθρο 33). 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. 

Δήλωση εγγραφής: Στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Κέντρο 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ. και τη Γραμματεία του Τμήματος, ο φοιτητής υποβάλλει ηλε-
κτρονικά δήλωση εγγραφής στο Τμήμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο φοιτητής δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα 
εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από το Τμήμα (Ν.4009/11, άρθρο 33 §2). 

Επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν τη φοιτητική τους ιδιότητα: «Το άρθρο 80 παρ. 9 περιπτώ-
σεις α,β,γ και ε του Ν.4009/11 [περί απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας φοιτητών/τριών που εισή-
χθησαν έως και το 2006-07], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται αφότου ίσχυσε. Η φοιτη-
τική ιδιότητα των υπαχθέντων στην καταργούμενη διάταξη θεωρείται ως μηδέποτε απολεσθείσα και 
όλες οι πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση αυτή θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες». (Ν.4327/15, 
άρθρο 33)  

Διακοπή φοίτησης: Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη 
Γραμματεία του Τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και 
πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων (8) που απαιτούνται για τη λήψη 
πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην 
παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές 
τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. 
Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή. (Ν.4009/11, άρθρο 
80, §9 δ) 

 
Προγράμματα Σπουδών 

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 ΝΠΣ, όλοι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρα-
κολουθήσουν δώδεκα (12) κοινά μαθήματα (6 μαθήματα κορμού Φιλοσοφίας και 6 μαθήματα κορμού 
Παιδαγωγικής). Για το ΝΠΣ βλ. παρακάτω σελ. 29. 

Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2003‐04 έως και το ακαδ. έτος 
2010-11 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/τριες υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν δέκα (10) κοινά μαθήματα (5 μαθήματα κορμού Φιλοσοφίας και 5 μαθήματα 
κορμού Παιδαγωγικής). Για το ΠΠΣ βλ. παρακάτω σελ. 33.  

Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 ακολουθούν Πρό-
γραμμα 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, εκτός από τη δήλωση εγγραφής, υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του 
Τμήματος http://web.itc.auth.gr (ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών) δήλωση των μαθημάτων που 
προτίθενται να παρακολουθήσουν και στα οποία θα έχουν δικαίωμα να εξετασθούν στο συγκεκρι-
μένο εξάμηνο. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν υπάρχει 

http://web.itc.auth.gr/
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δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων. Στους φοιτητές που δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ δίνεται 
η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στη νησίδα υπολογιστών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδα-
γωγικής (με ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος). 

Το σύνολο των εξαμηνιαίων μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές του νέου προγράμμα-
τος σπουδών (εισαχθέντες 2011/12–) είναι επτά (7), ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των πι-
στωτικών μονάδων ECTS, ενώ οι φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν έως και 
εννέα (9) μαθήματα. Στο ίδιο εξάμηνο μπορούν να δηλωθούν έως και δύο (2) Διδακτικές Μεθοδολο-
γίες. Οι φοιτητές του ΠΠΣ (2003-2010) μπορούν να δηλώσουν έως και δέκα (10) μαθήματα. 

Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται, αφού τα δηλώσουν, να εξετάζονται σε δύο (2) επιπλέον κατ’ επιλογή 
μαθήματα, ο βαθμός των οποίων μπορεί να αντικαταστήσει χαμηλότερους βαθμούς άλλων κατ’ επιλο-
γή μαθημάτων της ίδιας κατηγορίας.  

Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται με βάση τον κωδικό τους αριθμό. Φοιτητές/τριες που έχουν παρα-
κολουθήσει επιτυχώς μάθημα με κωδικό είτε του ΠΠΣ είτε του 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.  

Δήλωση συγγραμμάτων: Η επιλογή συγγραμμάτων γίνεται αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική 
υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», http://eudoxus.gr, κάθε εξάμηνο. 
Φοιτητές/τριες που δεν υποβάλουν δήλωση επιλογής συγγραμμάτων μέσα στην οριζόμενη από το 
Υπουργείο Παιδείας προθεσμία δεν τα δικαιούνται. Ο συνολικός αριθμός των συγγραμμάτων που 
δικαιούται κάθε φοιτητής/τρια είναι ίσος με τον ελάχιστο αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται 
για τη λήψη πτυχίου και για τα οποία προσφέρεται σύγγραμμα μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΣ».  

Επιλογή Κατεύθυνσης: Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επιλέξουν την Κατεύθυνση σπουδών που επι-
θυμούν (Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής) στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων το αργότερο στην αρχή 
του 5ου εξαμήνου. Η επιλογή Κατεύθυνσης είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη δήλωση μαθημάτων 
αυτής της Κατεύθυνσης (το νωρίτερο από το 3ο εξάμηνο). 

Χωρίς εκτυπωμένη/αποθηκευμένη ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής δήλωσης εγγραφής και δήλωσης 
μαθημάτων ο/η φοιτητής/τρια δεν δικαιούται να επικαλεσθεί την υποβολή δήλωσής του. 
 

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/τριες υποχρεούνται να το επαναλά-
βουν σε επόμενο εξάμηνο, αφού προηγουμένως το (ξανα)δηλώσουν. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή στις εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος είναι η έγκαιρη ηλεκτρονική δήλωσή του στο 
εξάμηνο που διδάσκεται. Δεν γίνεται δεκτός βαθμός εξέτασης σε αδήλωτο μάθημα. 
 

Πτυχιακή εργασία  

Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ηλεκτρονικά, μετά από συνεννόηση με τον επι-
βλέποντα καθηγητή, και να εκπονήσουν στο Η΄ εξάμηνο σπουδών (προαιρετική) 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 ελεύθε-
ρης επιλογής. Σε περίπτωση δήλωσης πτυχιακής ο αριθμός δηλωνόμενων μαθημάτων είναι επτά (7). 

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 2011-12 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. 31. 
  

   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) 
   Π 1000 υποχρεωτικό  

         13 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 κε-
ντρικών κλάδων της φιλοσοφίας και η επισκόπηση των κυριότερων περιόδων της ιστορίας της φιλο-
σοφίας. Συστήνεται στους/στις φοιτητές/τριες να τα παρακολουθούν στην αρχή των σπουδών τους. 
 

2.  Μαθήματα Παιδαγωγικής –Κορμού  (6 μαθήματα, 31 ECTS) 
 Τα έξι μαθήματα Κορμού καλύπτουν βασικές θεματικές της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Συστήνεται 
στους/στις φοιτητές/τριες 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 εξοικεί-
ωση 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]. 
 Τα μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα μας (ΝΕΦ) και από το Τμήμα Φιλολογίας (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 (ΙΝΕ, ΙΝΧ, ΙΣΕ, ΙΒΥ, ΙΑΕ, ΑΚΛ, ΑΠΡ, ΑΙΤ, ΑΒΥ). 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 που επιλέγουν από τα 
προσφερόμενα, τα οποία ανανεώνονται κάθε έτος. Τα μαθήματα αυτά προσφέρουν αναλυτικότερη 
ενασχόληση με συγκεκριμένες μορφές, περιόδους και προβλήματα της φιλοσοφικής σκέψης. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται τα Σεμινάρια, στα οποία γίνεται εμβάθυνση σε φιλοσοφικά ζητήματα ή κείμενα και 
ερευνητική προσέγγισή τους. Ο ανώτατος αριθμός φοιτητών/τριών ανά σεμινάριο είναι τριάντα (30), 
η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και αντί τελικής εξέτασης εκπονείται γραπτή εργασία.  
     Όσοι φοιτητές/τριες της Κατεύθυνσης κατά τα ακαδ. έτη 2013-14 & 2014-15 είχαν δηλώσει, σύμφωνα με την 
τότε ρύθμιση, εκτός από τα τρία (3) απαιτούμενα ΦΚ, επιπλέον ΦΚ, αυτά τους έχουν πιστωθεί ως μαθήματα 
Κατεύθυνσης. Από το ακαδ. έτος 2015-16 δεν ισχύει αυτή η ρύθμιση και ο μέγιστος αριθμός ΦΚ είναι τρία (3). 
 

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. 
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Διευκρινίσεις για τους φοιτητές που εισήχθησαν τα ακαδ. έτη 2011-12 & 2012-13 
 
1. Φιλοσοφικά μαθήματα κορμού για τους φοιτητές Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: Οι φοιτητές/τριες 
που έχουν επιλέξει Κατεύθυνση Φιλοσοφίας και έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από τα καταργη-
θέντα μαθήματα Κορμού του Τομέα Φιλοσοφίας (Φ102, Φ104, Φ107, Φ109, Φ113), κατοχύρωσαν 
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 καταργηθέντα μαθήματα Κορμού του Τομέα Παιδαγωγικής (ΙΕΑΙ 500, ΕΙΣΜ 600), 
κατοχύρωσαν 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 
παλαιότερα και καταργηθέντα μαθήματα Κορμού του Τομέα Παιδαγωγικής (ΙΕΑΙ 500, ΙΕΑΙΙ 500, ΨΑΙ 
200, ΨΑΙΙ 200, ΚΘΑΙ 300, ΚΘΑΙΙ 300, ΕΙΣΜ 600), κατοχυρώνουν 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 ΙΕΑΙ 500 και ΙΕΑΙΙ 500 → ΙΠ 700 και ΚΕ 800 ή ΕΨ 900 
Προακτέος βαθμός σε ΚΘΑΙ 300 και ΚΘΑΙΙ 300 → ΚΕ 800 και ΙΠ 700 ή ΕΨ 900 
Προακτέος βαθμός σε ΨΑΙ 200 και ΨΑΙΙ 200 → ΕΨ 900 και ΙΠ 700 ή ΚΕ 800  
Προακτέος βαθμός σε ΕΙΣΜ 600 → Π 1000 Εισαγωγή στην παιδαγωγική έρευνα  
Τα μαθήματα ΕΙΣΠ 100 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ΣΧΠΙ 400 Σχολική Παιδαγωγική Ι και 

ΣΧΠΙΙ 400 Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ εξακολουθούν και παραμένουν υποχρεωτικά για τους 
φοιτητές.  

2γ. Όσοι φοιτητές Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής έχουν κατοχυρώσει τα έξι (6) μαθήματα Κορμού Παι-
δαγωγικής του Νέου Προγράμματος Σπουδών και έχουν προακτέους βαθμούς σε επιπλέον μαθήματα 
κορμού του Παλαιού ΠΣ, τότε τα τελευταία που πλεονάζουν πιστώθηκαν ως μαθήματα Κατεύθυνσης. 

3. Φιλοσοφικά Κείμενα (ΦΚ): Στην κατηγορία αυτή κατοχυρώνονται όλοι οι βαθμοί των μαθημάτων 
που έχουν περαστεί ως ΦΚ. Οι φοιτητές/τριες Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής όφειλαν (σύμφωνα με το 
ΝΠΣ και το ΠΠΣ) να είχαν επιλέξει ΦΚ μόνο αρχαία φιλοσοφικά κείμενα. Από το ακαδ. έτος 2013-14 η 
κατηγορία ΦΚ θα περιλαμβάνει αποκλειστικά 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 τους πιστώθηκαν 
ως ελεύθερες επιλογές. 

4β. Νεοελληνική Γραμματεία και Γλώσσα (ΝΕΦ): Οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν οποιο-
δήποτε μάθημα προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ή το Τμήμα Φιλολογίας στο Τμήμα 
Φ&Π με κωδικό ΝΕΦ/ΜΕΦ. Οι φοιτητές/τριες που έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από 
τρία (3) ΝΕΦ/ΜΕΦ, αυτά τους πιστώθηκαν 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 πιστώθηκε ως βαθμός μαθήματος ελεύθερης επιλογής. 

6. Πληροφορική: Ο τελικός βαθμός της πληροφορικής στο πτυχίο είναι ένας (1): στην περίπτωση που 
ο/η φοιτητής/τρια έχει επιτύχει και στα δύο μαθήματα πληροφορικής που προσφέρονταν (ΠΛ101, 
ΠΛ102), ο βαθμός προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών των δύο μαθημάτων. 

7. Ξένη γλώσσα: Ο τελικός βαθμός της ξένης γλώσσας στο πτυχίο είναι ένας (1): στην περίπτωση που 
ο/η φοιτητής/τρια έχει επιτύχει σε περισσότερα από ένα μαθήματα ξένης γλώσσας, ο βαθμός προ-
κύπτει ως μέσος όρος των βαθμών όσων μαθημάτων ξένης γλώσσας έχει περάσει. 
 



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 υποχρεωτικά ― ― ― 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 Κατεύθυνσης 6 5 30 -  

       Μαθήματα κατεύθυνσης επιλογής 11 5 55 -  
   
8π Κατεύθυνση Παιδαγωγικής   
        Μαθήματα Κορμού Κατεύθυνσης 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]. (ΙΝΕ, ΙΝΧ, ΙΣΕ, 
ΙΒΥ, ΙΑΕ, ΑΚΛ, ΑΠΡ, ΑΙΤ, ΑΒΥ). Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας 
είναι τέσσερις (4). 

      δ. Ένα μάθημα Γλωσσολογίας: ΓΛΩ 301. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία [4 ECTS]. 
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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) 
     Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μόνο τα ΦΚ αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. 
 
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]. (ΙΝΕ, ΙΝΧ, ΙΣΕ, 
ΙΒΥ, ΙΑΕ, ΑΚΛ, ΑΠΡ, ΑΙΤ, ΑΒΥ). Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας 

είναι τέσσερις (4). 
     δ. Δύο μαθήματα Γλωσσολογίας: ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 310 [x 4 ECTS = 8 ECTS]. 
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VI. Μάθημα Ψυχολογίας (1 μάθημα, 4 ECTS) 
     Ένα μάθημα Γνωστικής, Κοινωνικής ή Εξελικτικής Ψυχολογίας. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του 
μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 
 
VIΙ. Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας (3 μαθήματα x 5 ECTS =  15 ECTS) 
701 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια 

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

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

Εκπαίδευση (με εφαρμογές). 
 
VIII. Ξένη Γλώσσα (4 μαθήματα x 3 ECTS = 12 ECTS) 
     Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν κάποια από τις ξένες γλώσσες που διδάσκεται στο Α.Π.Θ. 
 
IX. Πληροφορική (2 μαθήματα x 3 ECTS = 6 ECTS) 
     Μαθήματα Πληροφορικής Ι και ΙΙ. 
 
X. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2 μαθήματα x 4 ECTS = 8 ECTS) 
     Τα μαθήματα αυτά μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβα-
νομένου και του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθή-
ματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 
     Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν αντί των μαθημάτων αυτών την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, 
από την οποία πιστώνονται, επίσης, 8 ECTS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

Οποιοδήποτε ζήτημα δεν προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις θα επιλυθεί στην Επιτροπή 
Φοιτητικών Ζητημάτων, μετά από έγγραφο αίτημα του φοιτητή. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 
 
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μέρος της παιδαγωγικής κατάρτισης την οποία προσφέρει το Τμήμα 
στους/στις φοιτητές/τριές του. Οι φοιτητές ασκούνται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(όλων των τύπων) 

α) στο διοικητικό και παιδαγωγικό έργο της σχολικής μονάδας και 
β) στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων (Αρχαίων Ελληνικών, Νεοελληνικής Γλώσσας και 
Ιστορίας). 

 
Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια πέντε έως επτά εβδομάδων, αρχίζει στο Ε΄ εξάμηνο των Σπουδών 
και διεξάγεται σε τρεις διακριτούς αλλά αλληλένδετους κύκλους. Η συμμετοχή στους δύο πρώτους 
κύκλους της Άσκησης είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του Τμήματος, ενώ ο τρίτος κύκλος 
είναι προαιρετικός. Οι κύκλοι είναι οι εξής: 
   • Πρώτος κύκλος: Διοικητική, παιδαγωγική και εκπαιδευτική διάσταση της σχολικής μονάδας. Συνί-
σταται σε δύο εβδομάδες άσκησης των φοιτητών σε σχολεία (μία εβδομάδα στην αρχή του χειμερινού 
και μία του εαρινού εξαμήνου).  
   • Δεύτερος κύκλος: Διδακτική μεθοδολογία φιλολογικών μαθημάτων. Αποτελεί μέρος των υποχρε-
ώσεων που έχουν οι φοιτητές στο πλαίσιο των μαθημάτων Διδακτικής μεθοδολογίας και έχει 
διάρκεια τριών εβδομάδων.  
   • Τρίτος κύκλος: Εργασία σε σχολικές μονάδες. Συνίσταται σε εργασία των φοιτητών σε σχολεία 
που αφορά διοικητικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες και διαρκεί δύο εβδομάδες.  
 
Η συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία. Οι ακριβείς ημερο-
μηνίες της Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνονται από τον Τομέα Παιδαγωγικής. Επίσης, πριν από την 
έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες στο σύνδεσμο της πρακτικής άσκησης: http://www.edlit.auth.gr/practice  
 
Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2015-16 είναι ο αναπληρωτής καθηγητής 
Κυριάκος Μπονίδης.  
 

 
 

 
 
 
 

http://www.edlit.auth.gr/practice
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 
 
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 2015-2016 
 

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΚΩΔ ECTS Τίτλος Διδάσκων 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Φ 101 5 Εισαγωγή στη φιλοσοφία Γιώργος Ζωγραφίδης 

Φ 103 5 Γνωσιολογία Παναγιώτης Δόικος 

Φ 106 5 Πολιτική φιλοσοφία Φιλήμων Παιονίδης 

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: αλληλεπίδραση και επικοινωνία 
μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή 

Κωνσταντίνος Μπίκος 

ΕΨ 900 5 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάρω Δόικου 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΦΚ 207 6 Πλάτων, “Πολιτεία” Θεόδωρος Πενολίδης 

ΦΚ 216 6 Πλάτων, “Φαίδων” Παναγιώτης Θανασάς 

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 / 
Φωτεινή Τολούδη 

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

Ειδικός επιστήμων / 
Νίκος Άχλης 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ1 

ΑΕΦ 101 5 Ασκήσεις  
(γραμματική, συντακτικό, θεματογραφία, μετρική) 

1. Μαρία Νούσια 
2. Δημήτριος Χρηστίδης 
3. Θάλεια Παπαδοπούλου 
4. Άννα Λάμαρη 
5. Στέφανος Ματθαίος 

ΑΕΦ 103 5 Ιστοριογραφία – Ρητορική  
   1. Δημοσθένης, “Ὑπὲρ Κτησιφῶντος” 
   2. Ισοκράτης – Πλούταρχος  
   3. Λυκούργος, “Κατὰ Λεωκράτους” 

 
1. Παναγιώτης Σωτηρούδης 
2. Ευάγγελος Αλεξίου 
3. Αιμίλιος Μαυρουδής 

ΑΕΦ 105 5 Αρχαϊκή λυρική ποίηση – Ελληνιστική ποίηση 
   1. Λυρική ποίηση 
   2. Αρχαϊκή λυρική ποίηση 
   3. Βακχυλίδης 
   4. Θεόκριτος, “Εἰδύλλια” 
   5. Πίνδαρος 

 
1. Ε. Τσιτσιμπάκου-Βασάλου 
2. Μαρία Νούσια 
3. Άννα Λάμαρη 
4. Ευανθία Σιστάκου 
5. Χρήστος Τσαγγάλης 

 
 

                                                           
1 Οι φοιτητές/τριες θα δηλώσουν τα μαθήματα που επέλεξαν και στη συνέχεια θα γίνει διαίρεσή τους σε τάξεις, σύμφωνα με 
το επώνυμό τους και ανάλογα με τον αριθμό διδασκόντων σε κάθε μάθημα, όπως ακριβώς γίνεται και με τους/τις 
φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλολογίας. 
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ΛΦΙ 125 5 Λατινική Γλώσσα Ι  
(γραμματική, συντακτικό, θεματογραφία) 

1. Θεόδωρος Αντωνιάδης 
2. Χρυσάνθη Τσίτσιου 
3. Βασίλειος Φυντίκογλου 
4. Δήμητρα Τσιτσικλή 

ΛΦΙ 127 5 Έπος – Δράμα 
   1. Ovidius, “Metamorphoses” 
   2. Terentius, “Eunuchus” 

 
1. Θεόδωρος Παπαγγελής 
2. Λεωνίδας Τρομάρας 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ1 

ΜΕΦ 
221 

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

1. Μαρία Αυγερινού 
2. Σοφία Κοτζαμπάση 
3. Ηλίας Ταξίδης 

ΝΕΦ 
114 

5 Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως φιλολογικό – 
διδακτικό υλικό 

Δημήτρης Κόκορης 

ΝΕΦ 
201 

5 Ιστορία της νεοελληνικής γραμματείας και  
εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία 

1. Μαρία Ιατρού 
2. Αναστασία Μαρκομιχελάκη 
3. Σωτηρία Σταυρακοπούλου 

ΝΕΦ 
203 

5 Νεοελληνική ποίηση (1789-1914) 1. Ελένη Αραμπατζίδου 
2. Μάρθα Βασιλειάδη 
3. Αικατερίνη Τικτοπούλου 

ΝΕΦ 
204 

5 Νεοελληνική πεζογραφία (1789-1914) 1. Λάμπρος Βαρελάς 
2. Μαρία Μικέ 
3. Μιχάλης Μπακογιάννης 

ΝΕΦ 
314 

5 Αξιοποιήσεις της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας  
στη νεοελληνική λογοτεχνία 2 

Δημήτρης Κόκορης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΛ 101 5 Πληροφορική Ειδικός επιστήμων / 
Θεοδόσιος Σαπουνίδης 

 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Φ 210 6 Φυσική φιλοσοφία του Αριστοτέλη Βασίλης Κάλφας 

Φ 357 6 Χέγκελ, “Φιλοσοφία της Ιστορίας” Παναγιώτης Θανασάς 

Φ 385 6 Το πρόβλημα του κακού 3 Γιώργος Ζωγραφίδης 

Φ 386 6 Προβλήματα βιοηθικής 4 Ελένη Καλοκαιρινού 

Φ 387 6 Η φιλοσοφία του Σπινόζα * Δημήτρης Αθανασάκης 

Φ 388 6 Τρία υπαρξιακά ερωτήματα: 1. Το καλό: δύναμη ή 
αδυναμία; 2. Γιατί υπάρχουμε; 3. Η ψυχή: κύημα 
αυθαιρεσίας ή πραγματικότητα; 

Παναγιώτης Δόικος 

Φ 392 6 Δομή και υποκείμενο στον στρουκτουραλισμό από τον  
F. de Saussure στον L. Althusser * 

Δημήτρης Αθανασάκης 

Φιλοσοφικό σεμινάριο 

Φ 623  6 Αξιοποιήσεις της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας  
στη Νεοελληνική Λογοτεχνία  5 

Δημήτρης Κόκορης 

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 

                                                           
1 Εκτός των μαθημάτων ΝΕΦ 114 και ΝΕΦ 314, η αλφαβητική κατανομή των φοιτητών/τριών του κάθε μαθήματος σε 
τμήματα/διδάσκοντες θα γίνει μετά τις δηλώσεις των μαθημάτων, σύμφωνα με την πρακτική του Τμήματος Φιλολογίας. 
2 Το μάθημα προσφέρεται με διπλό κωδικό ΝΕΦ314/Φ623 και μπορεί να δηλωθεί ή ως ΝΕΦ ή ως Φ. 
3 Το μάθημα δεν μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές/τριες που έχουν προακτέο βαθμό στο Φ613. 
4 Το μάθημα δεν μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές/τριες που έχουν προακτέο βαθμό στο Φ619. 
*  Τα μαθήματα του κ. Αθανασάκη θα προσφερθούν εφόσον δημοσιευθεί εγκαίρως ο διορισμός του. 
5 Το μάθημα προσφέρεται με διπλό κωδικό Φ623/ΝΕΦ314 και μπορεί να δηλωθεί ή ως Φ ή ως ΝΕΦ. 
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Π 1438  6 Διδακτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

Κωνσταντίνος Μπίκος / 
Θεοδόσιος Σαπουνίδης 

Π 1446 6 Διαφοροποιημένη διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές Σουζάνα Παντελιάδου  

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

Βασίλης Α. Φούκας  

Π 1618 6 Κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική 
έρευνα 

Κυριάκος Μπονίδης  

Π 1709 6 Συστήματα εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή Σουζάνα Παντελιάδου  

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 

Π 3002 6 Η διδασκαλία του ολοκαυτώματος στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση  

Ελένη Χοντολίδου  

Π 3006 6 Προσεγγίσεις στην έρευνα και στη διδασκαλία της 
Τοπικής Ιστορίας 

Βασίλης Α. Φούκας  

 
 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016 
 

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΚΩΔ ECTS Τίτλος Διδάσκων 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Φ 103 5 Γνωσιολογία Θεόδωρος Πενολίδης 

Φ 106 5 Πολιτική φιλοσοφία Σωκράτης Δεληβογιατζής 
Φ 111 5 Αρχαία ελληνική φιλοσοφία Βασίλης Κάλφας 

Φ 114 5 Σύγχρονη φιλοσοφία Παναγιώτης Θανασάς 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

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

Δημήτρης Μαυροσκούφης / 
Βασίλης Α. Φούκας 

ΚΕ 800 5 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση – 
διαπολιτισμικότητα) 

Αναστασία Κεσίδου  

ΣΧΠΙΙ 400 5 Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ: Διδασκαλία και Προγράμματα 
Σπουδών (προετοιμασία, διεξαγωγή, αξιολόγηση 
διδασκαλίας) 

Κυριάκος Μπονίδης 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΦΚ 234  6 Πλάτων, “Τίμαιος” Βασίλης Κάλφας 

ΦΚ 245 6 Επίκουρος, Ηθική 1 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 / 
Φωτεινή Τολούδη 

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

Ειδικός επιστήμων /  
Νίκος Άχλης 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ2 

ΑΕΦ 102 5 Ομηρικό έπος 
   1. ‘”Ιλιάς” 
   2. ‘”Οδύσσεια” 
   3. ‘”Ιλιάς” (Α και Ω) 
   4. ‘”Οδύσσεια” 

 
1. Μαρία Νούσια  
2. Μαρία Πλαστήρα  
3. Στέφανος Ματθαίος 
4. Ιωάννης Τζιφόπουλος  

 
 

                                                           
1 Το μάθημα δεν μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές/τριες που έχουν προακτέο βαθμό στο ΑΕΦ112. 
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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ΑΕΦ 103 5 Ιστοριογραφία – Ρητορική  
   1. Δημοσθένης, “Ὑπὲρ Κτησιφῶντος” 
   2. Ηρόδοτος  
   3. Θουκυδίδης – Ισοκράτης (επιλογές) 
   4. Ηρόδοτος 

 
1. Παναγιώτης Σωτηρούδης 
2.  Μαρία Πλαστήρα 
3.  Ευάγγελος Αλεξίου 
4.  Χρήστος Τσαγγάλης 

ΑΕΦ 104 4 Τραγωδία 
   1. Αισχύλος, “Ἱκέτιδες” 
   2. Ευριπίδης, “Μήδεια” 
   3. Ευριπίδης, “Φοίνισσαι” 
   4. Ευριπίδης, “Ἄλκηστις” 
   5. Σοφοκλής, “Ἀντιγόνη” 

 
1. Χρήστος Τσαγγάλης 
2. Ευανθία Σιστάκου 
3. Άννα Λάμαρη 
4. Πουλχερία Κυριακού 
5. Martin Vöhler 

ΑΕΦ 106 5 Φιλοσοφία 
   1. Πλάτων, “Πολιτεία” 
   2. Πλάτων, “Πολιτεία Α” 
   3. Πλάτων, “Φαῖδρος” 
   4. Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία  
       (επιλογή κειμένων) 

 
1. Αλεξάνδρα Λιανέρη 
2. Αιμίλιος Μαυρουδής 
3.  Martin Vöhler  
4. Θεόκριτος Κουρεμένος 
 

ΛΦΙ 126 5 Λατινική Πεζογραφία Ι 
   1. Καίσαρ, “Commentarii” (επιλογές) 
   2. Κικέρων, “De finibus” 

 
1. Χρυσάνθη Τσίτσιου 
2. Δήμητρα Τσιτσικλή 

ΛΦΙ 128 4 Λυρική ποίηση – ελεγεία – επίγραμμα – σάτιρα 
   1. Κάτουλλος 
   2. Οράτιος, “Carmina” 

 
1. Λεωνίδας Τρομάρας 
2. Δήμητρα Τσιτσικλή 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ1 

ΜΕΦ 222 4 Μεσαιωνική ελληνική ποίηση και πεζογραφία 1. Μαρία Αυγερινού 
2. Ιωάννης Βάσσης 
3. Χρήστος Σιμελίδης 

ΝΕΦ 113 5 Από τον Παλαμά στον Αναγνωστάκη : φιλοσοφικές-
ιδεολογικές όψεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας 

Δημήτρης Κόκορης 

ΝΕΦ 202 
 (ν.π.) 

5 Νεοελληνική ποίηση, πεζογραφία και θέατρο (αρχές – 
1789) 

1. Ελένη Αραμπατζίδου 
2. Αναστάσιος Καπλάνης 
3. Σωτηρία Σταυρακοπούλου 

ΝΕΦ 205 5 Νεοελληνική ποίηση (1914-σήμερα) 1. Λάμπρος Βαρελάς  
2. Μάρθα Βασιλειάδη 
3. Μαρία Ιατρού 

ΝΕΦ 206 5 Νεοελληνική Πεζογραφία (1914-σήμερα) 1. Λ. Βαρελάς / Μ. Βασιλειάδη 
2. Μαρία Μικέ 
3. Μιχάλης Μπακογιάννης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΛ 101 5 Πληροφορική  Ειδικός επιστήμων/ 
 Θεοδόσιος Σαπουνίδης 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Φ 274 6 I. Kant, “Κριτική του καθαρού Λόγου” Θεόδωρος Πενολίδης 

Φ 366 6 Ηθικές θεωρίες του 20ού αιώνα Ελένη Καλοκαιρινού 

Φ 389 6 Οι αρετές στην Ηθική Φιλοσοφία του Αριστοτέλη και 
του Kant 

Ελένη Καλοκαιρινού 

Φ 390 6 Μεταφυσική και γνωσιοθεωρία στον Leibniz Δημήτρης Αθανασάκης 

Φ 391 6 Ο Marx και η φύση του ανθρώπου Παναγιώτης Δόικος 

Φ 393 6 Η αποφατική οντολογία του Mollâ Sadrâ Παναγιώτης Δόικος 

Φ 394 6 Το πρόσωπο του νοήματος στον κινηματογράφο Παναγιώτης Δόικος 
Φιλοσοφικά σεμινάρια 

Φ 624 6 Είναι και γίγνεσθαι: Παρμενίδης και Ηράκλειτος Παναγιώτης Θανασάς 

Φ 625 6 Φιλοσοφία της τέχνης: εικόνα, ωραίο και υψηλό Γιώργος Ζωγραφίδης 

                                                           
1 Εκτός του μαθήματος ΝΕΦ202, 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. 



 
 

45 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

Α΄ Υποχρεωτικό: Μεθοδολογία παιδαγωγικής έρευνας 

Π 1000  6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Β΄ Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 

Π 1100 6 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 1 Δημήτριος Σταμοβλάσης 
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 / 
Θεοδόσιος Σαπουνίδης 

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 

Π 1708 6 Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο της Παιδαγωγικής 
Επιστήμης 

Αναστασία Κεσίδου 

Π 1808 6 Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: ζητήματα 
οργάνωσης και σχεδιασμού εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση 
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

Π 1811 6 Ο ρόλος του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και 
εκπαίδευση ενηλίκων: ζητήματα νοηματοδότησης και 
μετασχηματισμού της ανθρώπινης εμπειρίας και ο 
ρόλος του κριτικοστοχαστικού εκπαιδευτή 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

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

Κωνσταντίνος Μπίκος  

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

Κυριάκος Μπονίδης  

Π 3003  6 Ψυχολογία του Εφήβου Μάρω Δόικου 

Π 30092 6 Εκπαιδευτική πραξη Ι Κυριάκος Μπονίδης 
Γεώργιος Ζαρίφης 
Νίκος Άχλης 
Φωτεινή Τολούδη 

Π 30103 6 Εκπαιδευτική πράξη ΙΙ  Κυριάκος Μπονίδης 
Γεώργιος Ζαρίφης 
Νίκος Άχλης 
Φωτεινή Τολούδη 

 

 
 

 

                                                           
1 Το μάθημα προσφέρεται αποκλειστικά στους φοιτητές Τμημάτων εκτός της Φιλοσοφικής Σχολής. 
2 Το μάθημα αυτό συνδέεται με το μάθημα Π3010. Οι φοιτητές/τριες που το επιλέγουν δηλώνουν υποχρεωτικά στο ίδιο 
εξάμηνο και τα δύο μαθήματα. 
3 Το μάθημα αυτό συνδέεται με το μάθημα Π3009. Οι φοιτητές/τριες που το επιλέγουν δηλώνουν υποχρεωτικά στο ίδιο 
εξάμηνο και τα δύο μαθήματα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2015-2016 
 
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.  
 
 

ΜΑΘΗΜΑΤ Α ΦΙΛΟΣΟΦ ΙΑΣ  

 

Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (5 ECTS) 
 

Φ 101 Εισαγωγή στη φιλοσοφία Γιώργος Ζωγραφίδης 

Σκοπός του μαθήματος είναι ο προσανατολισμός στις φιλοσοφικές σπουδές και η εισαγωγή στην 
προβληματική και σε βασικά ζητήματα της φιλοσοφικής σκέψης, με έμφαση στη μεταφυσική και τη 
γνωσιοθεωρία. Γίνεται απόπειρα προσδιορισμού της φιλοσοφίας και των χαρακτηριστικών της φιλο-
σοφικής δραστηριότητας, παρουσιάζονται τα 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 φιλοσο-
φίας (Πλάτων, Αριστοτέλης, Ντεκάρτ, Λοκ, Καντ). Συζητιούνται, επίσης, με αναφορά κυρίως στη σύγ-
χρονη 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  Παναγιώτης Δόικος  

Θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τη δυναμική σχέση ανάμεσα στην αντικειμενική και την υποκει-
μενική διάσταση της γνώσης, συναρτώντας αυτή την εξέταση με κεντρικά παραδείγματα θεώρησης 
της γνωσιακής διεργασίας. 
     Στην περίπτωση της αντικειμενικής διάστασης, ο υπεύθυνος φορέας της γνώσης είναι η αποδει-
κτική νόηση. Η τελευταία, καθιστώντας αντικείμενό της το εμπειριακό στοιχείο, επιχειρεί να συλλαμ-
βάνει την αλήθεια διαγιγνώσκοντας και εξηγώντας το περιεχόμενο της εμπειρίας. Η διάγνωση και η 
εξήγηση βασίζονται στη θεώρηση, από μέρους της νόησης, των αισθητών παραστάσεων και, κυρίως, 
του αναπαραστασιακού υλικού των εικόνων - ιδεών της φαντασίας. Ως θεμελιακά παραδείγματα της 
αντικειμενικής διάστασης του γνωσιακού φαινομένου μπορούν να λειτουργήσουν η αριστοτελική 
θεωρία της γνώσης και το δεύτερο είδος της γνώσης [ο ορθός λόγος] στη φιλοσοφία του Spinoza. 
     Στην περίπτωση της υποκειμενικής διάστασης της γνώσης, ο φορέας της τελευταίας ενεργεί στο 
εσωτερικό της εμπειρίας: το γνωσιακό  αντικείμενο συμπεριφέρεται ως νοούσα μορφή μέσα στη 
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 αντικει-
μενικότητά του, χωρίς να εξαλείφεται, συναντά την εσωτερικότητά μας. Ανάλογα με τη δυναμική της 
συνάντησης, το ίδιο το αντικείμενο μας απευθύνει τη σημασία και την παρουσία του, και έτσι γνωρί-
ζεται από εμάς. Σε αυτή τη γνώση πρωταγωνιστεί η λογική της στοχαστικής φαντασίας: στο εσωτε-
ρικό της τελευταίας η σχέση του υποκειμένου με το γνωσιακό αντικείμενο μορφοποιεί, συγκεκριμενο-
ποιώντας 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 υπο-
κειμενική και την αντικειμενική διάσταση της γνώσης. Θα επιχειρήσουμε να δείξουμε ότι, αφενός, δεν 
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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. 
 

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 Νεότερη φιλοσοφία  Θεόδωρος Πενολίδης  

Με τον όρο Νεότερη Φιλοσοφία εννοούμε την φιλοσοφία του 17ου, του 18ου και του 19ου αιώνα, η 
οποία, εν συνόλω λαμβανόμενη, έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την ανεξαρτησία από κάθε καθιερω-
μένη θεολογική και φιλοσοφική αυθεντία. Η κριτική που ασκεί ο Friedrich Nietzsche στην μεταφυ-
σική 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. 
     1. Διαίρεση της νεότερης φιλοσοφίας. 2. Πηγές και βοηθήματα της νεότερης φιλοσοφίας. 3. Η 
καινούργια έννοια της επιστήμης: Bacon. 4. Ο ορθολογισμός: Descartes. Spinoza. Leibniz. 5. Ο εμπει-
ρισμός: Hobbes, Locke, Hume. 6. Ο διαφωτισμός: Rousseau, Kant. 7. O ιδεαλισμός: Fichte, Schelling, 
Hegel. 8. Ο χριστιανικός υπαρξισμός: Kierkegaard. 9. Η κριτική της μεταφυσικής: Nietzsche. 
 

ΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (6 ECTS) 

 

ΦΚ 216 Πλάτων, “Φαίδων”  Παναγιώτης Θανασάς 

Ο Φαίδων είναι ένας από τους “δημοφιλέστερους”, αλλά και σημαντικότερους πλατωνικούς διαλό-
γους. Εν μέσω μιας εξαίρετης δραματουργίας, ο Πλάτων εμφανίζει εδώ τον Σωκράτη να περνά τις 
τελευταίες του ώρες (πριν λάβει το κώνειο) συζητώντας με τους φίλους του για την ψυχή και την 
αθανασία της· σε αυτό το πλαίσιο, εκτίθενται οι βασικές πτυχές της θεωρίας των Ιδεών, η οποία 
παρουσιάζεται εδώ ως μια υπόθεσις. Ο Φαίδων έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως «η Magna Charta της 
δυτικής μεταφυσικής». Μέσω μιας προσεκτικής ανάγνωσης, θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τους 
λόγους για τους οποίους ο διάλογος υπήρξε τόσο σημαντικός και άσκησε τόσο μεγάλη επίδραση. Θα 
προσπαθήσουμε, ιδίως, να διασαφήσουμε τη σχέση που διέπει τα δύο βασικά θέματα του διαλόγου: 
τις Ιδέες και την αθανασία της ψυχής. 
     Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων. Η παρακολούθησή του 
είναι απολύτως απαραίτητη. Η αξιολόγηση της επίδοσης κατά την τελική εξέταση θα ελέγχει την ικα-
νότητα για ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου που θα μας απασχολήσει (χωρίς να προϋποθέτει 
κανενός είδους αποστήθιση). – Οι μετέχοντες στο μάθημα υποχρεούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρο-
νική σελίδα του μαθήματος (σε διεύθυνση που θα ανακοινωθεί). 
 

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 δικαιο-
σύνη εγκαθιδρύεται σε έναν άνθρωπο, όταν κάθε μέρος της ψυχής του επιτελεί το έργο του σε ό,τι 
αφορά το «ἄρχειν» και το «ἄρχεσθαι» (Πολιτεία 443b1-2). 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 443c10–d1) και 
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στο «ἔξω» (Πολιτεία 443c10), δηλαδή στην ψυχή και στην πόλη. Ως το αληθινό Ένα η δικαιοσύνη 
συναρμόζει τα χωριστά ωσάν να ήταν οι τρεις μόνο 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 443e1-2).    
     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 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 
πολυπραγμοσύνης. 
 

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (6 ECTS) 

 

Φ 210 Φυσική φιλοσοφία του Αριστοτέλη Βασίλης Κάλφας 

ΑνάλυΑνάλυση της φυσικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη μέσα από επιλεγμένα κείμενα από τα Φυσικά 
και το Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς. Ανάδειξη της πλατωνικής καταγωγής των φυσικών ερωτημάτων 
του Αριστοτέλη, και του διαλόγου του με τους Προσωκρατικούς. Τι είναι η αριστοτελική τελεολογία 
και ποια τα όριά της. 
 

Φ 357 Χέγκελ, “Φιλοσοφία της Ιστορίας” Παναγιώτης Θανασάς 

Πιθανότατα, κανένα άλλο κείμενο του Χέγκελ δεν έχει διαβαστεί και ερμηνευτεί τόσο πολύ και τόσο 
διαφορετικά όσο η Εισαγωγή στις διαλέξεις του για τη Φιλοσοφία της Ιστορίας. Ο φιλόσοφος επιχει-
ρεί εδώ να συγκροτήσει μια φιλοσοφική θεώρηση της παγκόσμιας ιστορίας που διαφέρει από τις 
συνήθεις προσεγγίσεις των ιστορικών – εξακολουθώντας ωστόσο να επιδιώκει τη νομιμοποίησή της 
μέσα από το ιστορικό υλικό: «την ιστορία πρέπει να την παίρνουμε ως έχει· πρέπει να ενεργούμε 
ιστορικά και εμπειρικά». Σκοπός αυτής της φιλοσοφικής θεώρησης είναι η διασάφηση του νοήματος 
της ιστορίας, η οποία εμφανίζεται έτσι ως μια σταδιακή αλλά σαφής «πρόοδος στη συνείδηση της 
ελευθερίας». Κινητήρια δύναμη αυτής της προόδου είναι η ιδέα της (πολιτικής) ελευθερίας, προς την 
πραγμάτωση της οποίας εμφανίζεται να τείνει ολόκληρη η παγκόσμια ιστορία. 
     Μέσω μιας ενδελεχούς ανάγνωσης του κειμένου της Εισαγωγής, θα επιχειρήσουμε να συλλάβουμε 
τον χαρακτήρα και τη νομιμότητα του εγχειρήματος μιας φιλοσοφικής ιστορίας. Το μάθημα ενδεί-
κνυται γενικότερα και ως ιδεώδης εισαγωγή στην εγελιανή φιλοσοφία· είναι “ανοικτό” σε φοιτητές 
όλων των Σχολών και Τμημάτων, και η παρακολούθησή του κρίνεται απαραίτητη. Η αξιολόγηση της 
επίδοσης κατά την τελική εξέταση θα ελέγχει την ικανότητα για ερμηνευτική προσέγγιση του κειμέ-
νου που θα μας απασχολήσει (χωρίς να προϋποθέτει κανενός είδους αποστήθιση). – Οι μετέχοντες 
στο μάθημα υποχρεούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος (σε διεύθυνση που 
θα ανακοινωθεί). 
 

Φ 385 Το πρόβλημα του κακού Γιώργος Ζωγραφίδης 

Το πρόβλημα του κακού δεν μπορεί να ιδωθεί σήμερα ως ένα ακόμη θεολογικό-φιλοσοφικό 
πρόβλημα, όπως επί αιώνες παρουσιάστηκε, συζητήθηκε και δεν λύθηκε... Η ένταση της θεωρητικής 
συζήτησης αντανακλά τη δυσκολία του ανθρώπου να αντιμετωπίσει την ίδια την εμπειρία του κακού 
σε πολλά επίπεδα της ζωής του. Οι «λιμοί και καταποντισμοί», οι θρησκευτικοί πόλεμοι, ο σεισμός της 
Λισσαβώνας, το Ολοκαύτωμα, ο σημερινός αμφίπλευρος «πόλεμος ενάντια στο κακό», είναι φυσικά 
φαινόμενα και ανθρώπινες πράξεις (προσωπικές, κοινωνικές, πολιτικές) που –πέρα από τις αιτίες 
τους– αν δεν έχουν κάποιο νόημα, κάνουν εμφανές αλλά και ανυπόφορο το παράλογο της ανθρώ-
πινης ζωής, και αμφισβητούν ευθέως τον «καλύτερο δυνατό κόσμο» και τον «πανάγαθο, παντοδύ-
ναμο και παντογνώστη Θεό» των θεϊστών φιλοσόφων.  
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      Οι απόπειρες να ερμηνευθεί η παρουσία του κακού στον κόσμο (να της δοθεί ένα νόημα, να περι-
οριστεί ή να εξαλειφθεί) είναι πολλές και προέρχονται από διαφορετικά πεδία: η ιστορία του Ιώβ 
στην Παλαιά Διαθήκη, οι πίνακες του Ιερώνυμου Μπος, η ιστορία του Ιβάν στους Αδελφούς Καραμά-
ζωφ, ο Μόμπυ-Ντικ, το Αποκάλυψη τώρα, η «Τελική λύση», ο Ποινικός Κώδικας, ο Πρόεδρος του καλού 
και του κακού. Στη φιλοσοφία η παράλληλη συζήτηση οδήγησε στην κατασκευή δικαιολογήσεων του 
Θεού απέναντι στο κακό (θεοδικίες) ή στην επίκληση του κακού εναντίον της ύπαρξης θεού. 
     Οι θεματικές του μαθήματος: 1. Το πρόβλημα του κακού στη σύγχρονη φιλοσοφία: το λογικό 
πρόβλημα (J.L. Mackie, A. Plantinga), το εμπειρικό πρόβλημα (W. Rowe). 2. Η καταγωγή του κακού: το 
ιουδαιοχριστιανικό παράδειγμα, η νεοπλατωνική αντίληψη. 3. Μορφές κακού (α): ο θάνατος ως το 
έσχατο κακό, ο θάνατος ως μη κακό: η επικούρεια θεραπεία, η στωική αδιαφορία & η χριστιανική 
στάση. 4. Μορφές κακού (γ). Η ύλη: η νεοπλατωνική θέση, ο μανιχαϊσμός. 5. Το νόημα του κακού: Το 
δικαιολογημένο κακό –οι θεοδικίες: η πλατωνική και η στωική αντίληψη, η θεοδικία της διαμόρφωσης 
της ψυχής (Ειρηναίος, J. Hick), η θεοδικία της ελεύθερης βούλησης (Αυγουστίνος), ο σεισμός της 
Λισσαβώνας (Λάιμπνιτς, Βολταίρος), η θεοδικία του Richard Swinburne. 6. Το αδικαιολόγητο κακό: η  
ιστορία του Ιώβ, το Ολοκαύτωμα. 7. Η κοινοτοπία του κακού και οι αφηγήσεις για το κακό. 8. Η 
υπέρβαση των θεοδικιών. 
     Το μάθημα δεν μπορούν να δηλώσουν φοιτητές/τριες που έχουν προακτέο βαθμό στο Φ613. 
 

Φ 386 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 παρεμβά-
σεις 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. 
     Το μάθημα δεν μπορούν να δηλώσουν φοιτητές/τριες που έχουν προακτέο βαθμό στο Φ619. 
 

Φ 387 Η φιλοσοφία του Σπινόζα Δημήτρης Αθανασάκης 

Στο μάθημα επιχειρείται μια συστηματική παρουσίαση των φιλοσοφικών θέσεων του Σπινόζα, όπως 
αυτές διαμορφώνονται στο σύνολο του σπινοζικού έργου, από τις Αρχές της καρτεσιανής φιλοσοφίας, 
τις Μεταφυσικές σκέψεις, τη Μικρή Πραγματεία και την Πραγματεία για τη διόρθωση του νου μέχρι τη 
Θεολογικο-πολιτική πραγματεία, την Ηθική και την Πολιτική πραγματεία. Αναδεικνύεται αφενός η 
σημασία του συνθετικού ή «γεωμετρικού» τρόπου του φιλοσοφείν (σε αντιδιαστολή με την «αναλυ-
τική οδό» την οποία προκρίνει ως καταλληλότερη για τη φιλοσοφία ο Καρτέσιος), και αφετέρου η 
σημασία του γενετικού ορισμού για την ορθή κατανόηση της ουσίας του οριζόμενου πράγματος. 
Εξετάζονται στη συνέχεια οι θεωρητικές συνέπειες της απόλυτης ταύτισης ουσίας και δύναμης στη 
σπινοζική υπόσταση, η θεμελιώδης διάκριση μεταξύ ελεύθερου-αναγκαίου και εξαναγκασμένου πράγ-
ματος, τα είδη της γνώσης με έμφαση στις «κοινές έννοιες» ως θεμέλιο της έλλογης κατανόησης της 
φύσης, η ταύτιση νόησης και βούλησης στο εσωτερικό της αληθούς ιδέας ως καταφατικού νοητικού 
ενεργήματος (και όχι ως παθητικής και ουδέτερης αναπαράστασης ή απεικόνισης ενός αντικειμένου 
στο πνεύμα), η θεωρία του conatus, οι έννοιες της ανθρώπινης δουλείας και της ανθρώπινης ελευθε-
ρίας. Υπογραμμίζεται, τέλος, ο ριζικά ορθολογικός χαρακτήρας του σπινοζικού εγχειρήματος: η φιλο-
σοφία στην ολοκληρωμένη και αληθή μορφή της δεν είναι παρά η πλήρης και οριστική σύλληψη μίας 
και της αυτής αιτιώδους αναγκαιότητας που είναι αναπόσπαστη από τη Θεία ουσία και μάλιστα εξα-
ντλεί το ενεργό περιεχόμενό της, δηλαδή την παραγωγική της δύναμη, δρώντας στο εσωτερικό της 
ταυτόχρονα και αδιαχώριστα ως causa sui και ως causa rerum, χωρίς να παρεμβάλλεται μεταξύ Θεού 
και πραγμάτων κανένα στοιχείο εξωτερικότητας ή υπερβατικότητας. 
     Το μάθημα θα προσφερθεί εφόσον έχει δημοσιευθεί εγκαίρως ο διορισμός του διδάσκοντος. 
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Φ 388 Τρία υπαρξιακά ερωτήματα: 1. Το καλό: δύναμη ή 
αδυναμία; 2. Γιατί υπάρχουμε;  3. Η ψυχή: κύημα 
αυθαιρεσίας ή πραγματικότητα; 

Παναγιώτης Δόικος 

1. Το καλό είναι δύναμη από την άποψη ότι είναι σύμφυτο με τη δυνατότητα ύπαρξης των όντων και 
ότι τείνει να ενισχύει, εξυψώνοντάς την, αυτή τη δυνατότητα, προπάντων όταν η τελευταία διαπνέει 
τη θετική ένταση των σχέσεων ανάμεσα στα όντα. Αντίθετα, το καλό μπορεί να εξελιχθεί σε αδυναμία 
όταν αρνείται τον εαυτό του, δηλαδή στην περίπτωση που φοβηθεί τον ανοδικό χαρακτήρα της προα-
ναφερόμενης δυνατότητας και θελήσει να κυριαρχήσει -αναπόφευκτα με υβριστικό τρόπο- επάνω 
της και να την ακυρώσει. Τούτη ακριβώς η παράξενη(;) εκτροπή του καλού, το κακό, είναι από τη 
φύση της στερητική· γι' αυτό και θέλει το τέλος. Κατά συνέπεια, δεν έχει νόημα ούτε μας βοηθά 
ουσιαστικά το να συζητούμε για το λεγόμενο πρόβλημα του κακού: το πραγματικό πρόβλημα αφορά 
στη σχέση του καλού με τον εαυτό του. 
     2. Σύμφωνα και με την ετυμολογία του ρήματος "υπάρχω" [υπό+άρχω], άρχουμε αρχόμενοι: ιδιαιτε-
ροποιούμε- μέσα στη δυναμική της σχέσης μας με το(ν) άλλο - μια οντολογική αντινομία (το υψηλό 
περιεχόμενο της ορμής που είναι η ζωή προσκρούει στο αδιαπέραστο της συνθήκης του θανάτου), η 
οποία συγκεκριμενοποιείται από εμάς, αλλά συγχρόνως μας υπερβαίνει. Με άλλα λόγια, μοιραζόμα-
στε(;) την πολιτική του χειρισμού της περατότητάς μας λαχταρώντας την υπέρβασή της. Ωστόσο, 
παντού και κάθε στιγμή αυτό το ζωτικό υπαρξιακό αίνιγμα ανοίγει τη δυνατότητα της επαφής μας με 
την αλήθεια του. Το πεδίο του α(ι)νίγματος είναι το πεδίο της σχέσης μας με το έτερο όν: εκεί ο 
σφυγμός έντασης  του βαθύτερου γιατί της ύπαρξής μας αποκτά αμοιβαία πρόσωπο και μας απευθύ-
νεται. Εναπόκειται σε εμάς να θελήσουμε να συντονιστούμε με την κρίσιμη συχνότητα ενός τέτοιου 
σφυγμού. 
     3. Η πραγματικότητα των ψυχικών γεγονότων εγκυρώνεται ως διαφορετική από την αντίστοιχή 
της πραγματικότητα του σώματος και του εξωτερικού   κόσμου, σε συνάρτηση με δύο παράγοντες: τη 
σύσταση των εν λόγω γεγονότων με βάση την ενσωμάτωση κάθε φορά του νοήματός τους στην 
αισθητή τους διάσταση (α)· την οντολογική προτεραιότητα του χωροχρόνου των ψυχικών δρωμένων 
σε σχέση με τις νευροεγκεφαλικές διεργασίες που τα αφορούν ή / και που τα ίδια δύνανται να 
προκαλούν (β). Το περιεχόμενο της φιλοσοφικής  διερεύνησης αυτών των δύο παραγόντων θα μας 
οδηγήσει στην απάντηση στο ερώτημα: "η ψυχή: κύημα αυθαιρεσίας ή πραγματικότητα;". 
 

Φ 392 Δομή και υποκείμενο στον στρουκτουραλισμό  
από τον F. de Saussure στον L. Althusser 

Δημήτρης Αθανασάκης 

Ο Στρουκτουραλισμός, φιλοσοφικό ρεύμα που έλκει την καταγωγή του από τα Μαθήματα γενικής 
γλωσσολογίας του Ferdinand de Saussure (1916), συνιστά μία από τις σημαντικότερες θεωρητικές 
συνεισφορές του 20ού αιώνα. Παρά την αναμφισβήτητη γλωσσολογική προέλευση του Στρου-
κτουραλισμού, οι βασικές μεθοδολογικές αρχές του, οι οποίες προτάσσουν την έννοια της «δομής» 
στην ανάλυση και ερμηνεία των γνωστικών πεδίων που σχετίζονται πρωτίστως με τις επιστήμες του 
ανθρώπου, γνωρίζουν στη διάρκεια λίγων μόλις δεκαετιών μια αξιοσημείωτη επικράτηση και δια-
σπορά, από την εθνολογία (Claude Lévi-Strauss) και τη θεωρία της λογοτεχνίας (Roland Barthes) 
μέχρι την ψυχανάλυση (Jacques Lacan) και τη φιλοσοφία (Louis Althusser, Michel Foucault). Το 
μάθημα εξετάζει κυρίως τη σχέση μεταξύ δομής και υποκειμένου στον Στρουκτουραλισμό, υπογραμ-
μίζοντας όχι τόσο την εξάλειψη του υποκειμένου στο εσωτερικό της δομής (με τη μορφή, π.χ., του 
«τέλους του ανθρώπου» που αναγγέλλει ο Foucault στις Λέξεις και τα πράγματα), όσο την αναπό-
δραστη λογική και οντολογική εξάρτηση του υποκειμένου από την – πάντα θεμελιώδη και πρότερη – 
δομή που το παράγει, το νοηματοδοτεί, το τοποθετεί και το μεταθέτει μέσα σε ένα σύστημα διαφο-
ρικών σχέσεων όπου διακρίνονται όχι ταυτότητες αλλά «θέσεις», καθορίζοντάς το με διττό τρόπο: 
εσωτερικά (ως προς τη συνείδηση) και εξωτερικά (ως προς το σώμα). 
     Το μάθημα θα προσφερθεί εφόσον έχει δημοσιευθεί εγκαίρως ο διορισμός του διδάσκοντος. 
 

  Φιλοσοφικό σεμινάριο 
 

Φ 623 Αξιοποιήσεις της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στη 
Νεοελληνική Λογοτεχνία 

Δημήτρης Κόκορης 

Θα μελετηθούν ποιήματα και πεζογραφήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, στα οποία αξιοποιού-
νται απόψεις αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Εκτός από τις πολλαπλές πλατωνικές επιρροές (Δ. Σολω-
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μός, Ν. Καζαντζάκης, κ.ά.), έχει ιδιαίτερα αξιοποιηθεί σε λογοτεχνικά συμφραζόμενα η μορφή του 
Σωκράτη (Κ. Βάρναλης, Χρ. Ζαλοκώστας), οι θέσεις προσωκρατικών φιλοσόφων (Εμπεδοκλής από 
τον Κ. Παλαμά, Ηράκλειτος από τον Άγγ. Σικελιανό και τον Γ. Σεφέρη, Πυθαγόρειοι από τον Οδ. Ελύτη, 
κ.ά.), ενώ η αριστοτελική «μίμησις» αποτελεί ένα στοιχείο λογοτεχνικής θεωρίας, που παρέχεται και 
ως διδακτικό υλικό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  
     Κάθε φοιτητής/τρια εκπονεί εργασία, την οποία παρουσιάζει και βάσει αυτής βαθμολογείται, αφού 
το μάθημα προσφέρεται ως σεμιναριακό. Θα ερευνηθούν ως επιπρόσθετη εργασία φύλλα εφημερίδας 
δύο μηνών (έρευνα αρχείου). 
     Το μάθημα προσφέρεται με διπλό κωδικό Φ623/ΝΕΦ 314 και μπορεί να δηλωθεί ή ως Φ ή ως ΝΕΦ. 
 
 

Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (5 ECTS) 
 

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. 3. Γνώση και λόγος. Αριστοτέλης: 1. 
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 106 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 διαφο-
ροποιητικού 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 υποδοχής πολιτικών διεργασιών και 
διαστρωματώσεων νοήματος στη βάση μιας βούλησης άρχειν (γνώσης), που, αριστοτελικά παραδείγ-
ματος χάρη, σηματοδοτεί πρακτικές παράστασης και απόκρυψης υπό ένα ερμηνευτικό γίγνε-
σθαι‐άλλο διαλεκτικού χαρακτήρα. Από τον Πλάτωνα μέχρι τους Marx και Lukács και από τον Θουκυ-
δίδη 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 Αρι-
στοτέλη και τις ελληνιστικές σχολές. Η διδασκαλία στηρίζεται στην ανάλυση και τον σχολιασμό επι-
λεγμένων πρωτότυπων φιλοσοφικών κειμένων. 1. Γέννηση της φιλοσοφίας τον 6ο αι. π.Χ. 2. Προσω-
κρατικοί φιλόσοφοι. 3. Σωκράτης και Σοφιστές. 4. Πλάτων. 5. Αριστοτέλης. 6. Ελληνιστικά ρεύματα. 
 

Φ 114 Σύγχρονη φιλοσοφία Παναγιώτης Θανασάς   

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την πολυμορφία των φιλοσοφικών ρευμάτων που ανα-
πτύσσονται στη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Ξεκινώντας από τον Νίτσε ως φιλόσοφο με τον οποίο 
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“κλείνει” η περίοδος των Νέων Χρόνων, θα ασχοληθούμε με φιλοσόφους όπως ο Χούσσερλ, ο Βίτγκεν-
σταϊν, ο Χάιντεγκερ, ο Χόρκχαϊμερ, ο Γκάνταμερ, ο Κουν 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 
είναι απολύτως απαραίτητη. Η αξιολόγηση της επίδοσης κατά την τελική εξέταση θα ελέγχει την ικα-
νότητα για ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων που θα μας απασχολήσουν (χωρίς να προϋποθέτει 
κανενός είδους αποστήθιση). – Οι μετέχοντες στο μάθημα υποχρεούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρο-
νική σελίδα του μαθήματος (σε διεύθυνση που θα ανακοινωθεί). 
 

ΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (6 ECTS) 

 

ΦΚ 234 Πλάτων, “Τίμαιος” Βασίλης Κάλφας 

Θα γίνει ανάλυση της πλατωνικής κοσμολογίας με βάση το πρωτότυπο πλατωνικό κείμενο. 
  

ΦΚ 245 Επίκουρος, Ηθική Γιώργος Ζωγραφίδης 

Ο Επίκουρος επιστρέφει στον κατεξοχήν τόπο της φιλοσοφίας, στην Αθήνα, όταν αρχίζουν οι ελληνι-
στικοί χρόνοι. Αγνοεί επιδεικτικά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και ξαναπιάνει το νήμα της ιωνι-
κής και της δημοκρίτειας παράδοσης. Αναπτύσσει μια θεωρία για τη φύση και για τη γνώση, στην 
οποία θεμελιώνει την ηθική σκέψη του. Δεν επεξεργάζεται τόσο μια θεωρία της πράξης, αλλά εστιάζει 
σε ζητήματα που αφορούν τον ίδιο τον πράττοντα άνθρωπο. Η φιλοσοφία νοείται όχι απλώς ως ένα 
σύνολο γνώσεων αλλά ασκείται ως ένας θεραπευτικός τρόπος ζωής μέσα στην κοινότητα των φίλων 
ή στον κόσμο. Με γλώσσα σκοπίμως απλή ξαναθέτει και απαντά σε βασικά ερωτήματα: τι είμαι; ποια 
είναι η θέση μου μέσα στο σύμπαν; πώς αντιμετωπίζω τους θεούς και τον θάνατο; γιατί να υπάρχει το 
κακό; πώς μπορώ να ευτυχήσω; είμαι ελεύθερος; γιατί να νοιάζομαι για τους άλλους; Και όλα αυτά 
μέσα σ’ έναν κόσμο που σταδιακά εγκαταλείπει το άτομο μόνο του στην ελληνορωμαϊκή οικουμένη, 
να βρει τις απαντήσεις και να ζήσει –όπως μπορεί– με αυτές. 
     Οι θεματικές των κειμένων: 1. Η ηδονή και ο πόνος, τα είδη των ηδονών. 2. Οι επιθυμίες και τα 
πάθη. 3. Οι αρετές και κακίες, σχέση αρετής και ηδονής. 4. Η ελευθερία της βούλησης & της πράξης: 
ηθική υπευθυνότητα και ανάγκη. 5. Ο έλλογος βίος του σοφού. 6. Η φιλία και ο έρωτας. 7. Η κοινωνική 
ζωή, η πολιτική, το δίκαιο, οι νόμοι, άτομο και κοινωνία. 8. Οι θεοί: ύπαρξη και φύση τους, η πρόνοια, η 
τύχη. 9. Ο θάνατος: ανύπαρκτος ή αδιάφορος; 
     Οι παρουσιάσεις θα γίνουν με βάση τα ίδια κείμενα: Επιστολή προς Μενοικέα, Κύριαι δόξαι, απο-
φθέγματα και αποσπάσματα του Επίκουρου και άλλων Επικουρείων, μαρτυρίες του Κικέρωνα και 
του Πλουτάρχου. 
 

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (6 ECTS) 
 

Φ 274 Ι. Kant, “Κριτική του Καθαρού Λόγου” Θεόδωρος Πενολίδης   

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η παρουσίαση των θεμελιωδών προβλημάτων της καντιανής γνω-
σιοθεωρίας, η οποία αναπτύσσεται τόσο στο πρώτο μέρος της Κριτικής του καθαρού Λόγου, στην 
Υπερβατολογική Αναλυτική (Η Εποπτεία, η Έννοια, η Κρίση, η Κατηγορία, το «Εγώ Νοώ», η Παραγωγή 
των καθαρών εννοιών της διανοίας, η Σχηματοποίηση των κατηγοριών, οι Θεμελιώδεις αρχές της 
καθαρής διανοίας - 1. Αξιώματα της Εποπτείας, 2. Προλήψεις της κατ’ αίσθησιν αντίληψης, 3. Αναλο-
γίες της Εμπειρίας, 4. Αιτήματα του εμπειρικού νοείν εν γένει) όσο και στο δεύτερο μέρος της, στην 
Υπερβατολογική Διαλεκτική (Οι Παραλογισμοί του καθαρού Λόγου, Οι Αντινομίες του καθαρού Λόγου, 
Το Ιδεώδες του καθαρού Λόγου, Η υπερβατολογική Μεθοδολογία - Α. Η πειθαρχία του καθαρού Λό-
γου, Β. Ο κανόνας του καθαρού Λόγου, Γ. Η αρχιτεκτονική του καθαρού Λόγου. Δ. Η Ιστορία του καθα-
ρού Λόγου). Οι επιφυλάξεις και αντιρρήσεις που θα εγείρουν αργότερα οι Fichte, Schelling και Hegel 
θα συμπεριληφθούν στην ερμηνεία της Κριτικής του καθαρού Λόγου, προκειμένου η καντιανή θεωρία 
να τεθεί υπό το φως των μετακριτικών συντακτικών κατηγοριών του γνωρίζειν. 
     Το πρόγραμμα μιας κριτικής της γνώσης. - Η έννοια της υπερβατολογικής φιλοσοφίας. - Η έννοια 
της συνθετικής κρίσης a priori. - I. Η υπερβατολογική Αισθητική: Α. Χώρος, Β. Χρόνος. - II. Η υπερβα-
τολογική Λογική: Α. Οι κατηγορίες της καθαρής διάνοιας, Β. Η παραγωγή των καθαρών εννοιών της 
διάνοιας, Γ. Η σχηματοποίηση των καθαρών εννοιών της διάνοιας, Δ. Οι θεμελιώδεις αρχές της διάνοι-
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ας. - III. Η υπερβατολογική Διαλεκτική: A. Οι παραλογισμοί του καθαρού Λόγου, B. Οι αντινομίες του 
καθαρού Λόγου, Γ. Το ιδεώδες του καθαρού Λόγου, IV. Η υπερβατολογική Μεθοδολογία: Α. Η πει-
θαρχία του καθαρού Λόγου, Β. Ο κανόνας του καθαρού Λόγου, Γ. Η αρχιτεκτονική του καθαρού 
Λόγου. 
     Ο Καντ δημοσίευσε την Κριτική του καθαρού Λόγου το έτος 1781. Η Κριτική του καθαρού Λόγου 
όμως θεωρήθηκε τόσο από τους φίλους όσο και από τους αντιπάλους του Καντ σκοτεινή. Για να 
διευκολύνει την κατανόηση του έργου αυτού ο Καντ δημοσίευσε δύο χρόνια αργότερα τα Προλεγό-
μενα σε κάθε μέλλουσα Μεταφυσική. Το έργο αυτό περιλαμβάνει ό,τι ουσιώδες υπάρχει και στην 
Κριτική του καθαρού Λόγου και χρησιμεύει ως οδηγός στην μελέτη της καντιανής φιλοσοφίας εν γένει. 
Ωστόσο, η αντίδραση των αναγνωστών του Καντ υπήρξε και πάλι αρνητική. Πολλοί εξέφρασαν την 
γνώμη ότι τα Προλεγόμενα περιέχουν διατυπώσεις οι οποίες εξαιτίας της συνοπτικότητας αλλά και 
του καθολικότερου πια προσανατολισμού του Καντ στον ιδεαλισμό είναι πολύ δυσκολότερες από 
εκείνες της Κριτικής του καθαρού Λόγου. Στην ερμηνεία των εννοιών της κριτικής του καθαρού Λόγου 
θα συμπεριληφθούν και τα Προλεγόμενα σε κάθε μέλλουσα Μεταφυσική. 
 

Φ 366 Ηθικές θεωρίες του 20ου αιώνα Ελένη Καλοκαιρινού 

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

Φ 389 Οι αρετές στην Ηθική Φιλοσοφία του Αριστοτέλη και του Kant Ελένη Καλοκαιρινού 

Η αρετολογική ηθική είναι μια εναλλακτική ηθική θεωρία που δεν ασχολείται τόσο με το κριτήριο της 
ηθικής συμπεριφοράς όσο με τις ποιότητες που πρέπει να διαθέτει ο άνθρωπος για να είναι ενάρετος. 
Τόσο η προδιάθεση του χαρακτήρα όσο και το κίνητρο από το οποίο κάποιος ενεργεί θεωρείται, 
σύμφωνα με την αρετολογική θεωρία, σημαντικότερο από τα αποτελέσματα των πράξεών του. Ο 
συστηματικότερος εισηγητής της αρετολογικής ηθικής στην αρχαιότητα, μετά τον Σωκράτη και τον 
Πλάτωνα, είναι ο Αριστοτέλης. Στη νεότερη εποχή ο Ιμμάνουελ Καντ θέτει μια ηθική θεωρία των αρε-
τών ως προϋπόθεση της ηθικής του θεωρίας του καθήκοντος. Στόχος της σειράς των μαθημάτων 
αυτών, επομένως, είναι να μελετήσουμε τις δύο αυτές αρετολογικές ηθικές θεωρίες και να αναδεί-
ξουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχουν· παράλληλα δε να υποδείξουμε γιατί μια ηθική θεω-
ρία του χαρακτήρα είναι ανώτερη από μια ηθική θεωρία της πράξης. 
 

Φ 390 Μεταφυσική και γνωσιοθεωρία στον Leibniz Δημήτρης Αθανασάκης 

Η φιλοσοφία του Leibniz αναπτύσσεται σταδιακά ως απόπειρα μιας τριπλής αναίρεσης: 1ον, της 
καρτεσιανής φιλοσοφίας, και ειδικότερα του καρτεσιανού κριτηρίου της βεβαιότητας αφενός, δηλαδή 
της σαφήνειας και της ευκρίνειας των ιδεών, το οποίο ο Leibniz απορρίπτει ως «υποκειμενικό» και 
επιχειρεί να το αντικαταστήσει με ένα τυπικό ή λογικό κριτήριο της αλήθειας, και της καρτεσιανής 
μηχανιστικής φυσικής αφετέρου, στην οποία ο Leibniz αντιτάσσει μια νέα κατανόηση της φύσης των 
σωμάτων και της κίνησης, βασισμένη στη Δυναμική· 2ον, της σπινοζικής φιλοσοφίας, και ειδικότερα 
της απόλυτης σπινοζικής αιτιοκρατίας αφενός, στην οποία ο Leibniz αντιπαραθέτει την αντίληψη 
ενός Θεού που επιλέγει, χάρη στη σοφία Του, να δημιουργήσει τον τελειότερο από όλους τους δυνα-
τούς κόσμους, και της μοναδικότητας της υπόστασης αφετέρου, στην οποία αντιτάσσει το πλήθος 
των «μονάδων» ως «ζωντανών κατόπτρων του σύμπαντος»: «Αν δεν υπήρχαν οι μονάδες, βεβαιώνει ο 
Leibniz, ο Spinoza θα είχε δίκιο»· 3ον, της εμπειρικής φιλοσοφίας του Locke, στην οποία ο Leibniz 
αντιτάσσει μια θεωρία της ιδέας σύμφωνα με την οποία η τελευταία ανάγεται ουσιωδώς στην αυτό-
τελή και αυτόνομη δυναμική του σκέπτεσθαι την οποία εκφράζει ή «πραγματώνει» από τη σκοπιά 
της, και συνεπώς ο σχηματισμός της δεν εξαρτάται αποκλειστικά, όπως υποθέτει ο Locke, από ένα 
περιστασιακό αντιληπτικό γεγονός (της εξωτερικής ή της εσωτερικής εμπειρίας). Μέσα από αυτήν 
την τριπλή αντιπαράθεση, ο Leibniz κατορθώνει να συγκροτήσει ένα εντελώς πρωτότυπο φιλοσο-
φικό σύστημα, το οποίο εγγράφεται στον θεωρητικό πυρήνα της Νεότερης Φιλοσοφίας. Στόχος του 
μαθήματος είναι η παρουσίαση του συστήματος αυτού στην εξέλιξή του, με έμφαση στη μεταφυσική, 
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στη φιλοσοφία της φύσης και στη θεωρία της γνώσης, από τα πρώιμα γραπτά (Hypothesis physica 
nova, Confessio philosophi, De summa rerum, De veritatibus, de mente, de Deo, de universo, De corporum 
concursu) μέχρι τα ύστερα συνθετικά έργα (Μεταφυσική Πραγματεία, Γενικές έρευνες σχετικά με την 
ανάλυση των εννοιών και των αληθειών, Νέο σύστημα της φύσης και της επικοινωνίας των 
υποστάσεων, Δοκίμια Θεοδικίας, Μοναδολογία, Αρχές της φύσης και της Θείας χάρης, Νέα δοκίμια για 
την ανθρώπινη νόηση). 
 

Φ 391 Ο Marx και η φύση του ανθρώπου Παναγιώτης Δόικος 

O Marx διερεύνησε σε βάθος τη λογική της αλήθειας των οικονομικών -ως ταξικών- σχέσεων στην 
κεφαλαιοκρατική κοινωνία, διέγνωσε μέσα τους την ισχύ της αδικίας ως εκμετάλλευσης ανθρώπων 
από ανθρώπους και συγκρότησε μια ανοιχτή, διεξοδική πρόταση ανατροπής της κατεστημένης τάξης 
και ριζικής αλλαγής της πραγματικότητας στο πολιτικό, το οικονομικό και το κοινωνικό επίπεδο. Η 
ευστοχία και ο επαναστατικός χαρακτήρας της μαρξικής προοπτικής συνεχίζουν να επιδρούν καταλυ-
τικά στη σκέψη και την πράξη των ανθρώπων, κυρίως με τη μορφή μιας κρίσιμης αντίθεσης: η εν 
λόγω προοπτική, ενώ διεγείρει με θετικό τρόπο τα βαθιά και, συγχρόνως, υψηλά ένστικτα της αλή-
θειας, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ελευθερίας, ενώ δελεάζει και κινητο-
ποιεί ορμητικά τον άνθρωπο τόσο σε προσωπικό όσο και σε διαπροσωπικό/συλλογικό επίπεδο, την 
ίδια στιγμή συναντά την πιο επίμονη, την πιο υπολογιστική και την πιο άγρια αντίδραση σε ό,τι 
αφορά την υλοποίησή της. 
     Επιχειρούμε να προσδιορίσουμε τη σχέση αυτής της αντίθεσης με την έκβαση μιας ενδότερης 
αναμέτρησης: εκείνης μεταξύ της κυριαρχικότητας του φόβου και της ανοιχτότητας της διακυνδύ-
νευσης μέσα στην ανθρώπινη φύση. 
 

Φ 393 Η αποφατική οντολογία του Mollâ Sadrâ Παναγιώτης Δόικος 

Πολλαπλασιάζοντας με ολοένα και πιο σύνθετο τρόπο το άλλοθι για να αποφεύγουμε την αναμε-
τρηση με το αινιγματικό -άλλοτε προβληματικό και άλλοτε υποσχετικό- βάθος του εαυτού μας, μετα-
τρέπουμε τη σχέση αλήθειας με το(ν) άλλο σε πεδίο του ίδιου αδιεξόδου: εκείνου που προκαλείται 
ανάμεσα στην αντικειμενική πραγματικότητα, η οποία ανανεώνει τον απρόσιτο χαρακτήρα της, και 
την υποκειμενικότητά μας, που τείνει να αυτοακυρώνεται, στο βαθμό που θεωρούμε ότι είναι κατα-
δικασμένη να μεροληπτεί. Προσανατολίζοντας έτσι το σώμα και τη σκέψη μας, στερούμε από τον 
εαυτό μας τη δυνατότητα να απο-φαίνεται με την ένταση της ύπαρξής του, να αναλαμβάνει το 
διακύβευμα της ανοιχτής, προ(σ)κλητικής σχέσης με το(ν) άλλο, δηλαδή της προσωπικής επαφής με 
το άγνωστο, όταν εκείνο του απευθύνεται μέσα στο δέλεαρ των μορφών του συγκεκριμένου. 
     Η σύλληψη και η βίωση ορισμένων από τις κρισιμότερες τροπές αυτής της πρό(σ)κλησης προσδιο-
ρίζουν κεντρικά την αποφατική οντολογία του μεγάλου ιρανού φιλοσόφου Mollâ Sadrâ (1571-1640). 
Μέσα της το θερμό άγγιγμα ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο της γνώσης αρχίζει να 
απελευθερώνει μιαν άλλη, διορατικότερη -και, κατά τούτο, υψηλότερη- ποιότητα ζωής: εκεί ο ορθός 
λόγος φανερώνει τη συνταρακτική καταγωγή του, ως σύμφυτη με το γεγονός ότι ο ίδιος διαπερνάται 
από το πάθος μιας υπαρξιακή επανάστασης. 
 

Φ 394 Το πρόσωπο του νοήματος στον κινηματογράφο Παναγιώτης Δόικος 

Ο κινηματογράφος τείνει να εμφανίσει τη σχέση ανάμεσα στην εξωτερική και την εσωτερική όψη της 
κίνησης. Αυτό το εγχείρημα επιτυγχάνει στο βαθμό που το νόημα της κίνησης, χωρίς ούτε να υφίστα-
ται βιασμό ούτε να ανωδυνοποιείται, καθιστά ορατή την έντασή του μέσα στην αισθητή φύση των 
κινηματογραφικών γεγονότων. Θα συζητήσουμε τη λογική και την ποιότητα των βαθμών δύναμης 
μιας τέτοιας οπτικής -και ηχητικής- ζωής του νοήματος, επιχειρώντας να αναδείξουμε τα κατεξοχήν 
προνομιακά, γοητευτικά του αποτελέσματα: τις ταινίες, όπου η κυριολεκτική επαφή του νοήματος με 
την αισθητή πραγματικότητα καθιστά αφενός την κίνησή του απρόσμενα εύγλωττη, νευματική, και, 
αφετέρου, την όψη του βαθιά ερωτηματική, υποβλητική. Έτσι, το νόημα εκπέμπεται από το ύφος της 
κίνησής του, δηλαδή αποκτά πρόσωπο, με το οποίο μάς απευθύνεται. 
     Προβολές έργων από το πεδίο του film noir και από το δημιουργικό υλικό σκηνοθετών όπως ο 
Welles, o Michael Mann, o Coppola και ο Antonioni θα ενισχύσουν την απευθείας εμπειρία τούτης της 
της προνομιακής σχέσης του νοήματος με τον κινηματογράφο. 
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  Φιλοσοφικά σεμινάρια 
 

Φ 624 Είναι και γίγνεσθαι: Παρμενίδης και Ηράκλειτος Παναγιώτης Θανασάς   

Ο Παρμενίδης και ο Ηράκλειτος συγκροτούν κατά τον Πλάτωνα μια σχέση αντίθεσης: Ο πρώτος 
εμφανίζεται να υποστηρίζει μια ενότητα των πάντων και να απορρίπτει με τον άκαμπτο μονισμό του 
την πολυμορφία του κόσμου, ενώ ο δεύτερος («πάντα ρει») δείχνει να ακυρώνει την ύπαρξη κάθε 
σταθεράς. Αυτή η αντιθετική σχέση έχει συχνά αμφισβητηθεί, μοιάζει όμως να ενισχύεται από την 
υπόθεση ότι ο δήθεν μεταγενέστερος Παρμενίδης, σε κάποια από τα αποσπάσματά του, ασκεί κριτική 
στον Ηράκλειτο. Στο άλλο άκρο της παράδοσης βρίσκεται ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, του οποίου οι ιδιά-
ζουσες ερμηνείες επέμειναν στη θέση ότι αμφότεροι οι φιλόσοφοι στοχάζονται «το αυτό»: το Είναι. 
Εκκινώντας από αυτές τις ερμηνευτικές προοπτικές, θα επιχειρήσουμε να προχωρήσουμε πέρα από 
αυτές και να προσεγγίσουμε τους δύο στοχαστές στην ιδιαιτερότητά τους, ως τις δύο σημαντικότερες 
και πλέον πρωτότυπες μορφές της προσωκρατικής σκέψης. 
     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). Οι μετέχοντες στο μάθημα υποχρεούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική σελίδα του 
μαθήματος (σε διεύθυνση που θα ανακοινωθεί). Η εξοικείωση με το θέμα και η μελέτη μέρους της 
βιβλιογραφίας κρίνεται απαραίτητη πριν από την έναρξη του μαθήματος. 
 

Φ 625 Φιλοσοφία της τέχνης: εικόνα, ωραίο και υψηλό Γιώργος Ζωγραφίδης 

Η εικόνα, ως έννοια και ως υλικό σημείο (αναπαραστατικό, εκφραστικό, συμβολικό), αποτελεί 
προνομιακό τόπο συνάντησης και διαλόγου ανάμεσα στη φιλοσοφία και την τέχνη. Μετά από μια 
σύντομη περιδιάβαση στην τυπολογία των θεωριών και των ορισμών της τέχνης, θα αναλυθούν 
ζητήματα σχετικά με την οντολογία του έργου τέχνης, τη γνωσιολογική του λειτουργία, τη σχέση του 
με τον θεατή (ακροατή/αναγνώστη) και την κοινωνία μέσα στην οποία δημιουργείται. Έμφαση θα 
δοθεί στη ζωή και τη δύναμη των εικόνων και των σημείων, στην αυτονομία και την ετερονομία της 
τέχνης, καθώς και στην ιστορικοφιλοσοφική πορεία των δύο κεντρικών παραδοσιακών αισθητικών 
εννοιών (ωραίο και υψηλό). 
     Υπό την προοπτική αυτή θα συζητηθούν οι παρακάτω θεματικές: 1. Η μεταφυσική και πολιτική 
προοπτική του Πλάτωνα και η αρνητική στάση του προς τις εικαστικές τέχνες. 2. Η εικονομαχία πριν 
από την εικονομαχία (Πλούταρχος, Λουκιανός, Ωριγένης, Ευσέβιος). 3. Η συμπόρευση ωραίου και 
ιερού στους Μέσους Πλατωνικούς και ο ρόλος της φαντασίας (Δίων). 4. Η αναγωγική λειτουργία του 
ωραίου και της τέχνης στον νεοπλατωνισμό (Πλωτίνος, Πορφύριος, Πρόκλος). 5. Η φιλοσοφία της 
εικόνας στην εικονόφιλη και στην εικονομαχική βυζαντινή σκέψη (Δαμασκηνός, Νικηφόρος). 6. 
Νεοτερικές εικονομαχίες: η προτεσταντική εικονοφοβία (Καλβίνος) και το εγελιανό τέλος της τέχνης. 
7. Το νεοτερικό υψηλό και οι σύγχρονες αναθεωρήσεις του (Burke, Kant, Lyotard). 8. Ανθρωπολογίες 
της εικόνας (Berger, Belting, Debray, Freedberg). 
     Ο σεμιναριακός χαρακτήρας του μαθήματος επιβάλλει την υποχρεωτική παρακολούθηση του 
μαθήματος και την αξιολόγηση βάσει προφορικής παρουσίασης και γραπτής εργασίας. 
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ΜΑΘΗΜΑΤ Α  ΠΑΙ ΔΑΓΩΓΙΚ ΗΣ  

 

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 
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. 
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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 κατεύθυ-
νσης 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 μελέτης και έρευνας είναι ο τρόπος διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας στα γυμνάσια 
και στα Λύκεια. Παρουσιάζονται βασικά στοιχεία διδακτικής της γλώσσας , η μέθοδος «Project», το 
περιεχόμενο και οι κατευθύνσεις των αναλυτικών προγραμμάτων ως προς το συγκεκριμένο μάθημα. 
Οι φοιτητές –τριες παρακολουθούν και διδάσκουν το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας σε σχολεία 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
702 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 
Δημήτρης Μαυροσκούφης 

/ Φωτεινή Τολούδη 
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 
εφαρμογές) 

Ειδικός επιστήμων / 
Νίκος Άχλης 

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. 
 



 
 

58 

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. 
 
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 κατανόση των διδακτικών εφαρμογών των 
ευρημάτων της γνωστικής έρευνας για τη μάθηση. 
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Π 1507 Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα: Το ‘παράδειγμα’ των Φιλοσοφικών Σχολών 

Βασίλης Α. Φούκας 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μελετήσουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες σε αυτό την εξέλιξη 
της ελληνικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαχρονικά, από το 1837, έτος ίδρυσης και λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, έως τη Μεταπολίτευση (1974). Η έμφαση θα δοθεί στις Φιλοσοφικές 
Σχολές των δύο Πανεπιστημίων, Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Συμπληρωματικά στοιχεία θα 
παρουσιαστούν για την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία ιδρύεται και 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης.  
Οι επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:  
α) να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο σεμινάριο τις 
ιδιαίτερες συνθήκες ίδρυσης και λειτουργίας των δύο Πανεπιστημίων (1837 και 1926 αντίστοιχα),  
β) να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διδακτικού προσωπικού των δύο Σχολών, 
διαχρονικά και συγκριτικά, και να προβληματιστούν για την απουσία των γυναικών-καθηγητριών, 
γ) να μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών και να ερμηνεύσουν κάθε φορά τον προσανατολισμό τους 
(επιστημονικός ή/και επαγγελματικός),  
δ) να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν την κοινωνική φυσιογνωμία των δύο Σχολών, 
ε) να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν τη διάσταση του φύλου στην Ανώτατη Εκπαίδευση,  
στ) να παρουσιάσουν και να ερμηνεύσουν το περιεχόμενο των παιδαγωγικών σπουδών στις δύο 
Σχολές, διαχρονικά και συγκριτικά.  
Στο σεμινάριο αυτό οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έρθουν σε επαφή με πολλαπλές πηγές (νομοθετικά 
κείμενα, αρχειακό υλικό: πρακτικά συνεδριάσεων, εκθέσεις πεπραγμένων, επετηρίδες, εφημερίδες και 
ημερολόγια κ.λπ.) για την αναπαράσταση του ιστορικού φαινομένου, τις οποίες θα κληθούν να 
προσεγγίσουν με δύο, κυρίως, μεθοδολογικά ‘παραδείγματα’ ανάλυσης και ερμηνείας, την ιστορική-
ερμηνευτική μέθοδο και την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, με κριτήριο κάθε φορά τη μορφή του 
προς εξέταση υλικού. 
 
Π 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) 
Παραδοχές, ερευνητική διαδικασία και στόχοι: 
1) της Ιδεολογικοκριτικής ανάλυσης 
2) της χειραφετητικής Έρευνας Δράσης 
3) της κριτικής ανάλυσης λόγου  
4) της κοινωνικής σημειωτικής  (7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο και 12ο σεμινάριο) 
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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 1709 Συστήματα εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή  Σουζάνα Παντελιάδου 
Στόχος στο μάθημα είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα διαφορετικά μοντέλα παροχής 
ειδικής αγωγής που εφαρμόζονται σε χώρες από όλες τις ηπείρους και η κατανόηση των παραμέτρων 
που συνδιαμορφώνουν την επιλογή κάθε συστήματος. Τα συστήματα εξετάζονται μέσα από την 
ιστορική τους εξέλιξη και αναλύονται παράγοντες όπως το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, η 
φιλοσοφία της εκπαίδευσης, οι αντιλήψεις για την αναπηρία, η υπάρχουσα νομοθεσία, οι οικονομικές 
συνθήκες και το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο αναφοράς.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Ευρωπαϊκά 
συστήματα ειδικής αγωγής σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα και τις κυρίαρχες αντιλήψεις 
για την ειδική αγωγή καθώς και στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. 
 
Π 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 3002  Η διδασκαλία του ολοκαυτώματος στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση  

Ελένη Χοντολίδου 

Στο μάθημα επιχειρείται η ανάδειξη και αναγνώριση της σημασίας της διδασκαλίας του 
Ολοκαυτώματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θα εξεταστούν ιστορικά στοιχεία, πολυτροπικό 
υλικό κάθε είδους (φωτογραφίες, αφίσες, σκίτσα…), λογοτεχνικά κείμενα και ταινίες. Το μάθημα 
πλαισιώνεται από επισκέψεις στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στη Συναγωγή. Γίνεται χρήση 
μαρτυριών του Shoah Foundation Institute Visual History Archive, που εδράζει στη βιβλιοθήκη του 
ΑΠΘ. 
 
Π 3006  Προσεγγίσεις στην έρευνα και στη διδασκαλία 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, 
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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. Η μέθοδος project και παραδείγματα εφαρμογών.  
Γ΄ ενότητα: Θέματα Τοπικής Εκπαιδευτικής Ιστορίας: Το ‘παράδειγμα’ των σχολείων της 
Θεσσαλονίκης – Σχολεία (αρρένων και θηλέων) και Εκπαιδευτικοί (άνδρες και γυναίκες) 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 
συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες και σχεδιασμός επί χάρτου μίας διδακτικής ενότητας, 
αξιοποιώντας τις γνώσεις τους αναφορικά με την Τοπική Ιστορία. 

 
 

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. 



 
 

62 

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  

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 μελέτης και έρευνας είναι ο τρόπος διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας στα γυμνάσια 
και στα Λύκεια. Παρουσιάζονται βασικά στοιχεία διδακτικής της γλώσσας , η μέθοδος «Project», το 
περιεχόμενο και οι κατευθύνσεις των αναλυτικών προγραμμάτων ως προς το συγκεκριμένο μάθημα. 
Οι φοιτητές –τριες παρακολουθούν και διδάσκουν το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας σε σχολεία 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
702 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 
Δημήτρης Μαυροσκούφης 

/ Φωτεινή Τολούδη 
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) / Νίκος Άχλης 

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. 
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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 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.  
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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 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 
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 
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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 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 1808 Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: ζητήματα 
οργάνωσης και σχεδιασμού εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση 
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

Γεώργιος Κ. Ζαρίφης 

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



 
 

69 

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 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 3009  Εκπαιδευτική Πράξη Ι Κυριάκος Μπονίδης / Γεώργιος Ζαρίφης / 

Νίκος Άχλης / Φωτεινή Τολούδη 
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που απέκτησαν τόσο κατά τις σπουδές τους όσο και από τη συμμετοχή τους στον Α’ και Β΄ 
κύκλο της Πρακτικής Άσκησης, συμμετέχοντας σε διδακτικές και γραφειοκρατικές  δραστηριότητες 
ενός δευτεροβάθμιου σχολείου ή -κατ΄ επιλογήν- μιας εκπαιδευτικής δομής Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης (π.χ. σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, σε Σχολή Γονέων, σε 
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Τάξη Μαθητείας, 
σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, στον ΟΑΕΔ, σε υπηρεσία συμβούλων εργασίας, σε γραφείο 
ανάπτυξης προσωπικού σε κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ.).  
Στο μάθημα αυτό η συνολική απασχόληση του κάθε φοιτητή και φοιτήτριας είναι 150 ώρες οι οποίες 
κατανέμονται στο εξάμηνο, ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου ή της εκπαιδευτικής δομής 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και το πρόγραμμα μαθημάτων του φοιτητή ή της φοιτήτριας, ως εξής: 50 
ώρες σεμινάρια ενημέρωσης και ανατροφοδότησης και συνεργασία με τους υπεύθυνους του 
μαθήματος στο Πανεπιστήμιο, 50 ώρες δράση στο εκπαιδευτικό πεδίο (35 ώρες διδασκαλίας και 15 
ώρες διοικητικού/γραφειοκρατικού έργου) και 50 ώρες προετοιμασία για την παραπάνω δράση 
(μελέτη, σχεδιασμός σεναρίων, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ.) και τη δημιουργία του 
Portfolio αξιολόγησης (φύλλα παρατήρησης, σενάρια διδακτικής παρέμβασης, διδακτικό υλικό, 
αξιολόγηση παρεμβάσεων, έκθεση δραστηριοτήτων, τήρηση ημερολογίου, φύλλα αυτοαξιολόγησης 
κ.λπ.) 
Περιεχόμενα μαθήματος, χρονοδιάγραμμα 

1. Εισαγωγικό ενημερωτικό σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο, άσκηση στα κριτήρια και στα εργαλεία 

που θα χρησιμοποιηθούν, κατανομή σε σχολεία ή δομές Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

2. Επίσκεψη στο εκπαιδευτικό πεδίο. Ενημέρωση για τη διοίκηση και τη λειτουργία του. Τήρηση 

ημερολογίου 

3. Συνέντευξη από εκπρόσωπο των ομάδων αναφοράς (π.χ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, 

του συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών, του δεκαπενταμελούς, από σχολικό 

σύμβουλο και προϊστάμενο διεύθυνσης, από το προσωπικό που εκπονεί και σχεδιάζει τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λπ.) 

4. Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο 

5. Παρατήρηση της δράσης εκπαιδευτικών (ή εκπαιδευτών ενηλίκων), μαθητών και μαθητριών 
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(ή εκπαιδευομένων) στην τάξη. Λήψη συνεντεύξεων 

6. Παρατήρηση διδασκαλιών ή/και δράσεων, αναστοχασμός 

7. Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο 

8. Σχεδιασμός διδακτικών σεναρίων και παραγωγή υλικού για τη διδασκαλία του σε συνεργασία 

με τις ομάδες αναφοράς, πιθανόν στο πλαίσιο έρευνας δράσης 

9.  Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο 

10.  Διδασκαλίες 

11. Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο 

12. Διοικητικό/γραφειοκρατικό έργο 

13. Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών είναι «αυθεντική» και εστιάζει:  
- στην ενεργό συμμετοχή τους στα σεμινάρια ενημέρωσης και ανατροφοδότησης  
- στη βεβαιωμένη συμμετοχή τους σε παιδαγωγικές, διδακτικές και διοικητικές δραστηριότητες στο 

εκπαιδευτικό πεδίο, στο Portfolio τους, στα φύλλα παρατήρησης και αυτοαξιολόγησης κ.λπ.  
  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος δίνεται αναλυτική βεβαίωση συμμετοχής. 

Σημείωση: Το μάθημα αυτό συνδέεται με το μάθημα «Π 3010 Εκπαιδευτική Πράξη ΙΙ». Οι φοιτητές 
και οι φοιτήτριες που το επιλέγουν δηλώνουν υποχρεωτικά στο ίδιο εξάμηνο και τα δύο μαθήματα. 
 

Π 3010  Εκπαιδευτική Πράξη ΙΙ Κυριάκος Μπονίδης / Γεώργιος Ζαρίφης / 
Νίκος Άχλης / Φωτεινή Τολούδη 

Σκοπός του μαθήματος, όπως και του προαπαιτούμενου μαθήματος «Εκπαιδευτική Πράξη Ι», είναι οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν τόσο κατά 
τις σπουδές τους όσο και από τη συμμετοχή τους στον Α’ και Β΄ κύκλο της Πρακτικής Άσκησης, 
συμμετέχοντας σε παιδαγωγικές και γραφειοκρατικές δραστηριότητες ενός δευτεροβάθμιου 
σχολείου ή -κατ΄ επιλογήν- μιας εκπαιδευτικής δομής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  
Στο μάθημα αυτό η συνολική απασχόληση του κάθε φοιτητή και φοιτήτριας είναι 150 ώρες οι οποίες 
κατανέμονται στο εξάμηνο, ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου ή της εκπαιδευτικής δομής 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και το πρόγραμμα μαθημάτων του φοιτητή ή της φοιτήτριας, ως εξής: 50 
ώρες σεμινάρια ενημέρωσης και ανατροφοδότησης και συνεργασία με τους υπεύθυνους του 
μαθήματος στο Πανεπιστήμιο, 50 ώρες δράση στο εκπαιδευτικό πεδίο (35 ώρες συμμετοχή σε 
εξωδιδακτικές δραστηριότητες, π.χ. στην ανάπτυξη προγραμμάτων διαδικασίας, στην παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού, στην οργάνωση σχολικών γιορτών κ.λπ.), 15 ώρες 
διοικητικού/γραφειοκρατικού έργου και 50 ώρες προετοιμασία για την παραπάνω δράση και τη 
δημιουργία του Portfolio αξιολόγησης (φύλλα παρατήρησης, σενάρια διδακτικής παρέμβασης, 
διδακτικό υλικό, αξιολόγηση παρεμβάσεων, έκθεση δραστηριοτήτων, τήρηση ημερολογίου, φύλλα 
αυτοαξιολόγησης κ.λπ.) 
Περιεχόμενα μαθήματος, χρονοδιάγραμμα 

1. Εισαγωγικό ενημερωτικό σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο, άσκηση στα κριτήρια και στα εργαλεία 

που θα χρησιμοποιηθούν, κατανομή σε σχολεία ή δομές Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης   

2. Επίσκεψη στο εκπαιδευτικό πεδίο. Ενημέρωση για τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες και 

ένταξη σε αυτές. Τήρηση ημερολογίου 

3. Παρατήρηση της δράσης εκπαιδευτικών (ή εκπαιδευτών ενηλίκων), μαθητών και μαθητριών 

(ή εκπαιδευομένων) κατά τον σχεδιασμό των εξωδιδακτικών δραστηριότήτων. Λήψη 

συνεντεύξεων. Τήρηση ημερολογίου 

4. Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο 

5. Ενεργητική συμμετοχή στη φάση  του σχεδιασμού προγράμματος διαδικασίας ή άλλης 

εξωδιδακτικής δραστηριότητας 

6. Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο 

7. Ενεργητική συμμετοχή στη φάση  της ανάπτυξης προγράμματος διαδικασίας ή άλλης 

εξωδιδακτικής δραστηριότητας 

8. Παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού για εξωδιδακτικές δραστηριότητες  

9. Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο 
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10.  Διοικητικό/γραφειοκρατικό έργο 

11. Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο 

12. Αξιολόγηση της άσκησης στο παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό πεδίο 

13.  Σεμινάριο αξιολόγησης του μαθήματος στο Πανεπιστήμιο. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών είναι «αυθεντική» και εστιάζει:  
- στην ενεργό συμμετοχή τους στα σεμινάρια ενημέρωσης και ανατροφοδότησης  
- στη βεβαιωμένη συμμετοχή τους σε παιδαγωγικές, διδακτικές και διοικητικές δραστηριότητες στο 

εκπαιδευτικό πεδίο, στο Portfolio τους, στα φύλλα παρατήρησης και αυτοαξιολόγησης κ.λπ.  
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος δίνεται αναλυτική βεβαίωση συμμετοχής. 

Σημείωση: Το μάθημα αυτό συνδέεται με το μάθημα «Π3009 Εκπαιδευτική Πράξη Ι». Οι φοιτητές 
και οι φοιτήτριες που το επιλέγουν δηλώνουν υποχρεωτικά στο ίδιο εξάμηνο και τα δύο μαθήματα. 
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ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (5 ECTS) 
 

Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
  

ΝΕΦ 114  Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως φιλολογικό – 
διδακτικό υλικό 

Δημήτρης Κόκορης 

Θα συζητηθούν οι κατευθύνσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και η δόμηση των 
σχολικών εγχειριδίων λογοτεχνίας. Θα παρουσιαστούν παραδοσιακές και νεωτερικές προτάσεις 
διδακτικής μεθοδολογίας, στις οποίες ενσωματώνονται βασικά στοιχεία από θεματικές και 
τεχνοτροπικές προσεγγίσεις των κειμένων, τα οποία τοποθετούνται στο γραμματολογικό τους 
πλαίσιο και εντάσσονται οργανικά στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
 
ΝΕΦ 314  Αξιοποιήσεις της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας  

στη νεοελληνική λογοτεχνία 
Δημήτρης Κόκορης 

Θα μελετηθούν ποιήματα και πεζογραφήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, στα οποία αξιοποιούνται 
απόψεις αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Εκτός από τις πολλαπλές πλατωνικές επιρροές (Δ. Σολωμός, 
Ν. Καζαντζάκης, κ.ά.), έχει ιδιαίτερα αξιοποιηθεί σε λογοτεχνικά συμφραζόμενα η μορφή του Σωκράτη 
(Κ. Βάρναλης, Χρ. Ζαλοκώστας), οι θέσεις προσωκρατικών φιλοσόφων (Εμπεδοκλής από τον Κ. Παλα-
μά, Ηράκλειτος από τον Άγγ. Σικελιανό και τον Γ. Σεφέρη, Πυθαγόρειοι από τον Οδ. Ελύτη, κ.ά.), ενώ η 
αριστοτελική «μίμησις» αποτελεί ένα στοιχείο λογοτεχνικής θεωρίας, που παρέχεται και ως διδακτικό 
υλικό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  
     Κάθε φοιτητής/τρια εκπονεί εργασία, την οποία παρουσιάζει και βάσει αυτής βαθμολογείται, αφού 
το μάθημα προσφέρεται ως σεμιναριακό. Θα ερευνηθούν ως επιπρόσθετη εργασία φύλλα εφημερίδας 
δύο μηνών (έρευνα αρχείου). 
     Το μάθημα προσφέρεται με διπλό κωδικό Φ623/ΝΕΦ 314 και μπορεί να δηλωθεί ή ως NEΦ ή ως Φ. 
 

Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 

ΝΕΦ 113  Από τον Παλαμά στον Αναγνωστάκη : φιλοσοφικές-
ιδεολογικές όψεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας 

Δημήτρης Κόκορης 

Θα μελετηθούν λογοτεχνικά, κριτικά και θεωρητικά κείμενα με φιλοσοφικό – ιδεολογικό υπόβαθρο, 
τα οποία στοιχειοθετούν δείγματα των σύνθετων σχέσεων της νεοελληνικής λογοτεχνίας με τη 
φιλοσοφία. Τα κείμενα καλύπτουν σε γενικές γραμμές όλο το φάσμα του 20ου αιώνα, από ποιήματα 
του Κωστή Παλαμά που περιελήφθησαν στο ποιητικό του βιβλίο Ασάλευτη Ζωή (1904), έως δοκι-
μιακές αντιπαραθέσεις της δεκαετίας του 1940 και κριτικά κείμενα του Μανόλη Αναγνωστάκη, που 
δημοσιοποιήθηκαν κατά την μεταπολεμική περίοδο. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (5 ECTS) 
 

ΠΛ 101 Πληροφορική Ειδικός επισήμων / Θεοδόσιος Σαπουνίδης 

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

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  
στη Φιλοσοφία 
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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  
  Γιώργος Ζωγραφίδης  
  Παναγιώτης Θανασάς  
  Βασίλης Κάλφας  
  Δημήτρης Κόκορης  
  Φιλήμων Παιονίδης 

Συστηματική Φιλοσοφία 
  Δημήτρης Αθανασάκης 
  Σωκράτης Δεληβογιατζής  
  Παναγιώτης Δόικος  
  Ελένη Καλοκαιρινού 
  Θεόδωρος Πενολίδης 
 

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 
 

 

ΚΩΔ ECTS Τίτλος Διδάσκων/ουσα 

Χειμερινό εξάμηνο 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΦΙΜ 114 10  Φιλοσοφία της γλώσσας: Το πρόβλημα της 
μετάφρασης (ή ερμηνείας) 

Νικόλαος Αυγελής 

ΦΙΜ 115 10 Αριστοτέλης Βασίλης Κάλφας 

ΦΙΜ 116 10 Ουτοπίες και νεότερη πολιτική φιλοσοφία Φιλήμων Παιονίδης 

ΦΙΜ 117 10 Η έννοια του χρόνου στον Αριστοτέλη και  
στον C.S. Peirce 

Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΦΣΜ 101 10 Η θεμελίωση των ηθικών αρχών. Από την ηθική 
φιλοσοφία στη Βιοηθική 

Ελένη Καλοκαιρινού  

ΦΣΜ 111 10 Αδρή φαντασία και πολιτική: η διφορούμενη 
εξουσιαστικότητα και η δυνατότητα διεξόδου 

Παναγιώτης Δόικος 

ΦΣΜ 114 10 G.W.F. Hegel, “Η Επιστήμη της Λογικής. Η Ουσία Ι, ΙΙ” Θεόδωρος Πενολίδης 

Εαρινό εξάμηνο 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΦΙΜ 118 10 Είναι και γίγνεσθαι: Παρμενίδης και Ηράκλειτος Παναγιώτης Θανασάς 

ΦΙΜ 1119 10 Η λογοτεχνική θεωρία του εικοστού αιώνα και  
το φιλοσοφικό της υπόβαθρο 

Δημήτρης Κόκορης 

ΦΙΜ 120 10 Αισθητική και μεταφυσική (τέχνη και 
υπερβατικότητα) 

Γιώργος Ζωγραφίδης 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΦΣΜ 103 10 Πολιτική Φιλοσοφία Ι Σωκράτης Δεληβογιατζής 

ΦΣΜ 112 10 Σπινόζα, “De Deo” (“Ηθική” I) Δημήτρης Αθανασάκης 

ΦΣΜ 113 10 J.G. Fichte, “Θεμέλιο της σύνολης επιστημολογίας” Θεόδωρος Πενολίδης 
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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 114 Φιλοσοφία της γλώσσας:  
Το πρόβλημα της μετάφρασης (ή ερμηνείας) 

Νίκος Αυγελής 

Στο μεταπτυχιακό αυτό σεμινάριο θα εξετασθεί το πρόβλημα της μετάφρασης και της ερμηνευτικής 
κατανόησης στη φιλοσοφία του ύστερου Wittgenstein, του Quine και του Davidson. 
 

ΦΙΜ 115 Αριστοτέλης Βασίλης Κάλφας 

Στο μεταπτυχιακό σεμινάριο θα παρουσιαστεί, μέσα από βασικά κείμενα της του Αριστοτέλη, η 
αριστοτελική τελεολογία. Η διαμόρφωση της τελεολογίας του Αριστοτέλη και οι πλατωνικές καταβολές 
της. Η εμβέλειά της και τα ανοικτά ερμηνευτικά προβλήματα. 
 

ΦΙΜ 116 Ουτοπίες και νεότερη πολιτική φιλοσοφία Φιλήμων Παιονίδης 

Ως πολιτική ουτοπία μπορούμε να εννοήσουμε την παρουσίαση με αφηγηματικούς όρους μιας 
φανταστικής και ανοίκειας πολιτικής τάξης πραγμάτων, η οποία (α) περιλαμβάνει ένα επεξεργασμένο 
σύνολο θεσμών, αξιών, πεποιθήσεων και στάσεων που παρουσιάζεται ως πολύ καλύτερο ή πολύ 
χειρότερο από αυτό που διαθέτουμε εδώ και τώρα, και (β) θα μπορούσε να υπάρξει με την έννοια ότι δεν 
ενέχει λογικές αντιφάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θα εξετάσουμε συγκεκριμένες νεωτερικές πολιτικές 
ουτοπίες από τον Moore μέχρι τον Orwell και θα αναδείξουμε τη σημασία που έχουν για την πολιτική 
θεωρία 
 

ΦΙΜ 117 Η έννοια του χρόνου στον Αριστοτέλη  
και στον C.S. Peirce 

Δήμητρα Σφενδόνη-
Μέντζου  

To ερώτημα που αναφέρεται στη φύση του χρόνου είναι ένα από τα σημαντικότερα ικότερα ερωτήματα 
που απασχόλησαν τη σκέψη, τόσο των φιλοσόφων, ήδη από την αρχαιότητα, όσο και  των επιστημόνων, 
ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους τρεις αιώνες. Είναι η ροή του χρόνου κάτι το πραγματικό, ή είναι απλά 
και μόνον μία ψευδαίσθηση; Το ερώτημα αυτό στην μακραίωνη ιστορία του παραμένει ουσιαστικά το 
ίδιο και φέρνει στο φως την παραδοσιακή αντίθεση μεταξύ του στατικού αχρονικού «Παρμενίδειου 
σύμπαντος» και ενός δυναμικού μοντέλου του «βέλους του χρόνου», το οποίο θεμελίωσε για πρώτη 
φορά με έναν τρόπο συστηματικό και ολοκληρωμένο ο Σταγειρίτης φιλόσοφος Αριστοτέλης. Στην 
αντίθεσή του προς τον Παρμενίδη και τον μαθητή του Ζήνωνα, ο Αριστοτέλης επεχείρησε να οικοδομήσει 
ένα δυναμικό μοντέλο της φύσης, όπου ιδιαίτερα σημαντική θέση κατέχουν η κίνηση, η μεταβολή, η 
γένεση και φθορά, χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν τη βάση της χρονικής δομής του κόσμου. Στόχος 
μου, λοιπόν, στο μάθημα αυτό είναι να εξετάσουμε, μέσα από τη μελέτη των Αριστοτελικών χωρίων –
κυρίως στα βιβλία Γ΄ και Δ΄ των Φυσικῶν– τις βαθιές αναλύσεις της έννοιας του χρόνου που προσφέρει ο 
Σταγειρίτης φιλόσοφος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συνδέει τον χρόνο με τις έννοιες της κίνησης, 
της μεταβολής, του συνεχούς και του δυνάμει απείρου.  
     Τέλος, θα εξετάσουμε τις εκπληκτικές αναλογίες μεταξύ της θεωρίας του χρόνου του Αριστοτέλη με 
της αντίστοιχης του Αμερικανού φιλοσόφου του 19ου και αρχών του 20ου αιώνα Charles S. Peirce στην 
κοινή προσπάθεια τους να αντιταχθούν στο στατικό μοντέλο του φυσικού κόσμου της εποχής τους –ο 
Αριστοτέλης στο μοντέλο της Ελεατικής Σχολής και των Ατομικών φιλοσόφων, ενώ ο Peirce σ’ αυτό της 
Νευτώνειας Μηχανικής– προκειμένου να συγκροτήσουν ένα δυναμικό μοντέλο του φυσικού κόσμου.  
     Το μάθημα αυτό συνδέεται άμεσα με το Παγκόσμιο Συνέδριο «Αριστοτέλης 2400 χρόνια»/ “Aristotle 
2400 Years”, το οποίο διοργανώνεται από το «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών», ΑΠΘ, 
στις 23-28 Μαΐου 2016: http://aristotleworldcongress2016.web.auth.gr/?q=en 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  
 

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

Ελένη Καλοκαιρινού 

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

ΦΣΜ 111 Αδρή φαντασία και πολιτική: η διφορούμενη 
εξουσιαστικότητα και η δυνατότητα διεξόδου 

Παναγιώτης Δόικος 

Η διπλή φορά της εξουσιαστικότητας συναρτάται με το διφορούμενο νόημα της εξ-ουσίας, όπως αυτό 
εντείνεται αποδίδοντας τις δύο δυνατότητες που προσδιορίζονται από την ίδια την ετυμολογία της λέξης 
και των παραγώγων της: εξ - ουσιάζω σημαίνει αφενός απελευθερώνω (εκ-/εξ-) την υψηλότερη δύναμη 
(την αρχή) της ιδιαίτερης φύσης (- ουσία) του εαυτού μου υπέρ των άλλων όντων που συμπνέουν με την 
αντίστοιχη λογική πρόκλησης της δικής τους απελευθέρωσης· αφετέρου όμως, εξουσιάζω σημαίνει 
εκτρέπω την εν λόγω εξύψωση δύναμης σε άσκηση επιβολής επάνω στην ετερότητα των όντων που 
προσδοκούν την επιβεβαίωση και τα υποσχετικά αποτελέσματα της προαναφερόμενης σύμπνοιας. 
     Επιχειρούμε να δείξουμε πώς η επαφή μεταξύ της ορατής και της αόρατης όψης αυτής της διφορού-
μενης εξουσιαστικότητας πραγματοποιείται μέσα στον κρίσιμο υπαρξιακό χωροχρόνο της στοχαστικής 
φαντασίας, τρέποντας ανάλογα την ποιότητα της πολιτικής, δηλαδή της σχέσης δύναμης ανάμεσα στο 
ίδιον [το ιδικό] και το έτερο. Έτσι το διακύβευμα, το οποίο συνίσταται στην αδρότητα των γεγονότων 
που συγκροτούνται από τις πολιτικές μορφές της ενσωμάτωσης των νοημάτων στην αισθητή ζωή, 
γνωρίζει την αντίστοιχη εξέλιξη. Στη μια περίπτωση, η εκτροπή της ανοδικότητας σε τάση επιβολής 
προκαλεί κρίσεις της πολιτικής, όπως είναι αυτή που ζούμε. Στην άλλη περίπτωση, η δυναμική της δια-
φάνειας του ανοίγματος προς τον άλλο ενεργοποιείται μέσα στη διεργασία της εξύψωσης, δημιουρ-
γώντας την επαναστατική δυνατότητα διεξόδου. 
     Κατά την ανάπτυξη της προβληματικής του μαθήματος θα σχολιαστούν κείμενα των Marx, Nietzsche, 
Corbin, Krishnamurti, Marcuse,  Καστοριάδη και Foucault. 
 

ΦΣΜ 114 G.W.F. Hegel, «Η Επιστήμη της Λογικής. Η Ουσία Ι, ΙΙ» Θεόδωρος Πενολίδης 

Η Ουσία ορίζεται στην Επιστήμη της Λογικής του Hegel ως το δεύτερο μέρος της Λογικής της αντικει-
μενικότητας, το πρώτο φέρει τον τίτλο: το Είναι. Ήδη ο Immanuel Kant θεώρησε ότι οι κατηγορίες της 
συγκρότησης της αντικειμενικότητας συνυφαίνονται με την αυτογνωσία των πράξεων της διανοίας. 
Αυτό σημαίνει και για τον Hegel: η εκφορά των κατηγοριών της αντικειμενικότητας δεν συμπίπτει με την 
θετικιστική άθροιση διαφορετικών περιγραφών του αντικειμενικού ως του προδεδομένου άμεσου. Αλλά 
η εκφορά της αντικειμενικότητας πρέπει συγχρόνως, υπογραμμίζει ο Hegel, να αφυπνίζει σταδιακά την 
αυτοσυνείδηση εκείνη που σε ένα υπερβατολογικό και όχι εμπειρικό παρελθόν βυθίστηκε και απώλεσε 
τον εαυτό της στην αμεσότητα του αντικειμενικού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι κατηγορίες της αντικειμε-
νικότητας οφείλουν να εκτίθενται και συγχρόνως θα αναιρούνται στην πράξη που τις δημιούργησε, στον 
Λόγο. Στην συνάφεια αυτή μεγάλο ρόλο θα παίξει η κατηγορία «θέση» (Setzen), η οποία μόνο στην 
καταληπτική Έννοια (Begriff) θα υψώσει τον εαυτό της στην οικεία της αυτοσυνείδηση. Ουσία σημαίνει: 
το αντικειμενικό Είναι δεν είναι αμεσότητα αλλά θέση – αυτό δηλαδή που ξεχνά πάντοτε ο πεπεισμένος 
θετικισμός. Επομένως, στην Λογική της Ουσίας συμπίπτουν, ούτως ειπείν, μία νεκρολογία του Είναι και 
μία γενεαλογία του νοείν. Στο μάθημά μας θα επιχειρήσουμε να χαράξουμε με ακρίβεια την λεπτή αυτή 
γραμμή ανάμεσα στην «αναίρεση» και την «θέση» του όντος. 
     Η Λογική της Ουσίας εκτυλίσσεται δυνάμει τριών τελεστικών εννοιών. Οι έννοιες αυτές είναι, πρώτον, 
ο ορίζοντας εσωτερικότητας στον οποίον βυθίζεται το Είναι και γίνεται Ουσία, δεύτερον, η αλλοτρίωση ή 
εξωτερίκευση της εσωτερικής Ουσίας και, τρίτον, η αναλογία εκείνη, η οποία συνάγει σε ενότητα την 
εσωτερικότητα και την έξοδο της Ουσίας από τον εαυτό της. Σε κάθε μία από αυτές τις τελεστικές 
έννοιες αντιστοιχούν συγκεκριμένες κατηγορίες του αντικειμενικού. Η Λογική της Ουσίας θα ολοκληρω-
θεί μόνον, όταν θα καταδειχθεί ότι η παραπάνω αναλογία δεν είναι απλώς μία σημαντική κατηγορία της 
Λογικής της Ουσίας, αλλά, πολλῴ μάλλον, η απόλυτη μορφή του άμεσου Είναι και του ουσιώδους Εν-
Είναι εν γένει – η αυτοσυνείδηση του ίδιου του νοήμονος λόγου. 
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     Κείμενο: G.W.F. Hegel, Η επιστήμη της λογικής. Πρώτος τόμος, Η αντικειμενική Λογική. Δεύτερο βιβλίο. Η 
διδασκαλία περί της ουσίας, τόμοι α-β, πρόλ.-μτφ.-σημ.-επιλεγόμενα Θ. Πενολίδης. Αθήνα: Κράτερος 
2010/2014. 
 

 

 

Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 

ΦΙΜ 118 Είναι και γίγνεσθαι: Παρμενίδης και Ηράκλειτος Παναγιώτης Θανασάς 

Ο Παρμενίδης και ο Ηράκλειτος συγκροτούν κατά τον Πλάτωνα μια σχέση αντίθεσης: Ο πρώτος εμφανί-
ζεται να υποστηρίζει μια ενότητα των πάντων και να απορρίπτει με τον άκαμπτο μονισμό του την πολύ-
μορφία του κόσμου, ενώ ο δεύτερος («πάντα ρει») δείχνει να ακυρώνει την ύπαρξη κάθε σταθεράς. Αυτή 
η αντιθετική σχέση έχει συχνά αμφισβητηθεί, μοιάζει όμως να ενισχύεται από τη υπόθεση ότι ο δήθεν 
μεταγενέστερος Παρμενίδης, σε κάποια από τα αποσπάσματά του, ασκεί κριτική στον Ηράκλειτο. Στο 
άλλο άκρο της παράδοσης βρίσκεται ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, του οποίου οι ιδιάζουσες ερμηνείες επέμειναν 
στη θέση ότι αμφότεροι οι φιλόσοφοι στοχάζονται «το αυτό»: το Είναι. Εκκινώντας από αυτές τις ερμη-
νευτικές προοπτικές, θα επιχειρήσουμε να προχωρήσουμε πέρα από αυτές και να προσεγγίσουμε τους 
δύο στοχαστές στην ιδιαιτερότητά τους, ως τις δύο σημαντικότερες και πλέον πρωτότυπες μορφές της 
προσωκρατικής σκέψης. 
     Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει γραπτής εργασίας που θα παραδοθεί τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο. Αυτο-
νοήτως, η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική (δεν επιτρέπονται πάνω από δύο απου-
σίες). Οι μετέχοντες στο μάθημα υποχρεούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος 
(σε διεύθυνση που θα ανακοινωθεί). Η εξοικείωση με το θέμα και η μελέτη μέρους της βιβλιογραφίας 
κρίνεται απαραίτητη πριν από την έναρξη του μαθήματος. 

 

ΦΙΜ 119 Η λογοτεχνική θεωρία του εικοστού αιώνα  
και το φιλοσοφικό της υπόβαθρο 

Δημήτρης Κόκορης  

Εισαγωγή στη λογοτεχνική θεωρία και πραγμάτευση της εξέλιξής της κατά τον εικοστό αιώνα. Εξετά-
ζονται η μετάβαση στον φορμαλισμό και στη Νέα Κριτική, η άνθηση της μαρξιστικής θεωρίας, ο δομι-
σμός, η αποδόμηση ως μεταμοντέρνα οπτική και άλλα θεωρητικά ρεύματα. Διερευνάται και η φιλοσο-
φική βάση καθενός θεωρητικού ρεύματος. Κάθε φοιτητής/τρια παραδίδει εργασία, την οποία παρου-
σιάζει και βάσει αυτής βαθμολογείται. 

 

ΦΙΜ 120 Αισθητική και μεταφυσική (τέχνη και υπερβατικότητα) Γιώργος Ζωγραφίδης 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με μια ‘φιλοσοφίας της εικόνας’, η οποία θα μπορεί να 
συγκροτηθεί με την πρόσληψη και ερμηνεία αφενός των μεγάλων ιστορικών στιγμών συνάντησης και 
σύγκρουσης φιλοσοφίας και καλλιτεχνικής εικόνας και αφετέρου της σημερινής θεωρίας και πρακτικής 
της εικόνας –ιδίως όταν αυτή αποπειράται να διανοιχθεί, με ποικίλους τρόπους, στο υπερβατικό. Η 
εικόνα αναδεινύεται ως λειτουργική κατηγορία, που επιτρέπει την κατανόηση όχι μόνο της τέχνης και 
του λόγου περί την τέχνη (αισθητικής) αλλά εμπλέκεται και συμβάλλει στη διαλεύκανση ζητημάτων 
οντολογίας, γνωσιολογίας και ανθρωπολογίας. Η μέριμνα είναι να κατανοήσουμε φιλοσοφικά και 
ανθρωπολογικά τις ενστάσεις της σκέψης και την ένταση της στάσης φιλοσόφων, στοχαστών και 
ρευμάτων απέναντι στην εικόνα της τέχνης. Η αμφίθυμη στάση απέναντι στην εικόνα (την εικαστική 
αναπαράσταση) παραμένει βαθιά ριζωμένη στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και προϋποθέτει μια θεωρία για 
την πραγματικότητα και τους τρόπους που ο άνθρωπος επιδιώκει να την γνωρίσει, να μιλήσει γι’ αυτήν 
και, μην το ξεχνάμε, να την ζήσει. 
     Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν κείμενα φιλοσόφων όπως οι Πλάτων, Δίων, Πλωτίνος, 
Πορφύριος, Αυγουστίνος, Hegel, Kant, θεολόγων όποως οι Ιωάννης Δαμασκηνός και Καλβίνος, και 
σύγχρονων θεωρητικών όπως οι Hans Belting και Regis Debray. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  

 

ΦΣΜ 103 Πολιτική φιλοσοφία Ι Σωκράτης Δεληβογιατζής  

Εξετάζεται το πολιτικό στοιχείο υπό το πρίσμα μιας φιλοσοφίας που, απαγκιστρωμένη από παρωχη-
μένες προσεγγίσεις υποστασιακού χαρακτήρα, λαμβάνει χώρα σε ένα επίπεδο εμμένειας: δεν προϋπο-
θέτει 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 εγκάρσια κλίμακα άσκησης εξουσίας. Οι πλατωνικο‐αριστοτελικές ιδέες τόσο όσο και οι επιγενό-
μενες 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.  

 

ΦΣΜ 112 Σπινόζα, “De Deo” (Ηθική Ι) Δημήτρης Αθανασάκης 

Ο αναγνώστης του πρώτου μέρους της Ηθικής του Σπινόζα (το οποίο, όπως έχει εύστοχα επισημανθεί, θα 
πρέπει κανείς να διαβάσει πρώτα πολλές φορές απλώς και μόνο για να μπορέσει να πει ότι το διάβασε), 
έρχεται ευθύς εξαρχής αντιμέτωπος με τρία τουλάχιστον αλληλένδετα προβλήματα: 1ον, το πρόβλημα 
της γεωμετρικής μορφής: τι σημαίνει για τη φιλοσοφία το γεγονός ότι, για να συλλάβει το πραγματικό με 
πληρότητα, δηλαδή από τη σκοπιά της εσωτερικής διαδικασίας παραγωγής του, οφείλει, σύμφωνα με 
τον Σπινόζα, να αναπτυχθεί η ίδια more geometrico; 2ον, το πρόβλημα του περιεχομένου: τι σημαίνει για 
τη φιλοσοφία το γεγονός ότι το σύνολο του πραγματικού, του οποίου την έλλογη κατανόηση επιχειρεί να 
προσφέρει το «De Deo», δεν είναι ούτε «Υποκείμενο» (Cogitatio) ούτε «Αντικείμενο» (Extensio) αλλά 
«Υπόσταση» (Substantia), δηλαδή πηγή κάθε αληθούς, αναγκαίου και αιτιώδους προσδιορισμού τόσο για 
την ίδια (causa sui) όσο και για τα πράγματα (ιδέες και σώματα) που εξαρτώνται λογικά και οντολογικά 
από αυτήν (causa omnium rerum); 3ον, το πρόβλημα της σύνθεσης μορφής και περιεχομένου στο εσω-
τερικό μιας οντο-γεωμετρίας, δηλαδή ενός ριζικού ορθολογισμού στον οποίο υπογραμμίζεται επανειλημ-
μένα η αναγκαιότητα μιας διαδικασίας παραγωγής: τι σημαίνει για τη φιλοσοφία το γεγονός ότι, καθώς 
«τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να παραχθούν από τον Θεό με κανέναν άλλον τρόπο και με καμιά άλλη 
τάξη, από τον τρόπο και την τάξη με τα οποία παράχθηκαν» (Ηθική Ι, Πρότ. 33), η μόνη αληθινή οντολο-
γική διάκριση είναι εκείνη μεταξύ αναγκαίων και αδύνατων πραγμάτων (με το τυχαίο ή το δυνατό να 
δηλώνουν όχι ενδιάμεσες οντολογικές καταστάσεις αλλά μόνο μία «ατέλεια της γνώσης μας»); Στο 
μάθημα επιχειρείται αφενός η διατύπωση επαρκών απαντήσεων στα παραπάνω ερωτήματα μέσω της 
συστηματικής ανάγνωσης και εξήγησης του κειμένου του «De Deo» (σε αντιδιαστολή, όπου απαιτείται, 
με άλλα θεμελιώδη κείμενα της φιλοσοφικής Νεωτερικότητας), και αφετέρου η ανάδειξη της σπουδαιό-
τητας και της σημασίας του «De Deo» για το σύνολο της Νεότερης Φιλοσοφίας. 

 

ΦΣΜ 113 J. G. Fichte, “Θεμέλιο της σύνολης επιστημολογίας” Θεόδωρος Πενολίδης 

Το θεμέλιο της σύνολης Επιστημολογίας καταγράφεται ως το πρώτο επιτυχές εγχείρημα του Fichte να 
συλλάβει τον λόγο -πέρα από τους περιορισμούς της καντιανής αναλυτικής της διανοίας και με πλήρη 
αξιοποίηση της καντιανής θεωρίας του ιδεώδους του λόγου- ως εξακολουθητική διέκταση της πεπερα-
σμένης αυτοσυνείδησης προς το άπειρο εγώ. Στο μεταπτυχιακό αυτό μάθημα θα διαβάσουμε σε 
μετάφραση του γράφοντος και θα ερμηνεύσουμε ολόκληρο το κείμενο του Fichte. Σε αυτό περιέχονται 
πρώτα οι τρεις θεμελιώδεις αρχές της σύνολης επιστημολογίας. Ακολουθεί η διάκριση μεταξύ της θεωρη-
τικής και της πρακτικής επιστημολογίας. Τα βασικά κεφάλαια της θεωρητικής επιστημολογίας αφορούν 
μεταξύ άλλων στην θεωρία της παραγωγικής φαντασίας και στην παραγωγή της παράστασης. Η 
πρακτική επιστημολογία περιλαμβάνει τα κεφάλαια σχετικά με την παραγωγή της απόλυτης ενόρμησης 
και του ηθικού αυτοκαθορισμού, την θεωρία του προσκρούσματος, του συναισθήματος εξαναγκασμού 
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και της επιθυμίας. Όλες αυτές οι απόψεις του «πρακτικού» εστιάζουν σε μία βασική έννοια που δεν είναι 
άλλη από εκείνη της βούλησης. Ο Fichte καταδεικνύει εδώ με μεγάλη σαφήνεια την εσωτερική σχέση 
μεταξύ του βούλεσθαι και του νοείν. Είναι αδύνατο μετά τον Fichte να θεωρεί κανείς ότι κατέχει την 
βούληση στο ένα χέρι και στο άλλο την νόηση! Το πρόβλημα της άπειρης προσέγγισης του απόλυτου εγώ 
ενέχει όμως αντιφάσεις, οι οποίες πάντως θα διευκρινισθούν σε σχέση με τις επιλύσεις που ο Fichte θα 
προτείνει στο ύστερο έργο του. 
     Κείμενο: J. G. Fichte, Θεμέλιο της σύνολης επιστημολογίας ως εγχειρίδιο για τους ακροατές του 
(1794/95), πρόλ.-εισαγωγή-μτφ. Θ. Πενολίδης (σε προετοιμασία). 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 
 
Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/209760/23.12.2014 (ΦΕΚ 3591/31.12.2014, τ. Β΄), που 
αντικατέστησε την 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΄). Αρχική 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 Π.Μ.Σ. Φιλοσοφίας εγκρίθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. 171/5.3.2015 και 
ισχύει για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές από 1/9/2014, εκτός από ρυθμίσεις του άρθρου 9 
που ισχύουν μόνο για τους εισαχθέντες από το ακαδ. έτος 2014-15. 
 

Άρθρο 1   
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει, από 
το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του  
Τομέα Φιλοσοφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης και του Ν. 
3685/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο και σκοπός 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής καταρτίζει, στο πλαίσιο της αποστολής του, επιστήμονες 
για τις ανάγκες της φιλοσοφικής έρευνας και της Εκπαίδευσης. Ένα σημαντικό πεδίο δραστηριότητάς 
του είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης που παρέχει 
σε υποψήφιους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς συστηματική φιλοσοφική κατάρτιση σε συνάρτηση 
προς το σχολείο και την αποστολή του. 
 

Άρθρο 3  
Όργανα λειτουργίας 

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του εν λόγω Π.Μ.Σ. είναι: 
α. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, η 

οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. και δύο εκπροσώπους των μετα-
πτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για τη διατύπωση προτάσεων για 
το Π.Μ.Σ., 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 Π.Μ.Σ., καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους 
διατάξεις. 

β. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Φιλοσοφίας, η οποία απαρτίζεται από όλα τα μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τομέα Φιλοσοφίας τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για 
την οργάνωση και την παρακολούθηση της λειτουργίας του προγράμματος και εισηγείται τον ορισμό 
συμβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

γ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του 
Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και συντονίζει τη λειτουργία του προ-
γράμματος.  
 

Άρθρο 4  
Διδακτικό προσωπικό 

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Φιλοσοφίας, άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπι-
στημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων. Απαγο-
ρεύεται η αποκλειστική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Φιλοσοφίας στο Π.Μ.Σ. Ο 
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές 
υποχρεώσεις του. 
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Άρθρο 5 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 

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

Στο Μ.Δ.Ε. αναγράφεται ο τίτλος «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με ειδίκευση στον κλάδο της 
Συστηματικής Φιλοσοφίας ή στον κλάδο της Ιστορίας της Φιλοσοφίας» 
 

Άρθρο 6  
Διάρκεια Σπουδών 

α. Η φοίτηση για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. 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.  

β. Σε περίπτωση που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες δεν έχουν καταθέσει εντός δύο (2) ημερολο-
γιακών ετών τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 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 Π.Μ.Σ. 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 Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες πριν από τη λήξη του τετάρτου εξα-
μήνου 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 συνυπολο-
γίζεται στον συνολικό χρόνο σπουδών.  

Αρμόδια για την έγκριση των σχετικών αιτήσεων είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. 

γ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που θα συμπληρώνουν συνολικά τριάντα τρεις (33) μήνες 
φοίτησης, χωρίς να έχουν εκπληρώσει επιτυχώς τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους, θα διαγράφο-
νται αυτοδίκαια από το Π.Μ.Σ. 
 

Άρθρο 7  
Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. για απόκτηση Μ.Δ.Ε. – Διαδικασία επιλογής 

α. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα τέσσερις (44) 
φοιτητές/τριες ετησίως και κατανέμεται ισομερώς σε είκοσι δύο (22) ανά Κατεύθυνση. 

β. Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι: Τμημάτων Φιλοσοφίας, 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Παιδαγω-
γικής και Ψυχολογίας, των υπολοίπων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και άλλων Τμη-
μάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφό-
σον προσκομίσουν τίτλους σπουδών επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους. Γίνονται επίσης 
δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

γ. Η προκήρυξη για το Π.Μ.Σ. γίνεται κάθε Ιούνιο με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
και στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος και του Τομέα Φιλοσοφίας. Η εξεταστέα ύλη για κάθε 
μία από τις δύο κατευθύνσεις ανακοινώνεται εντός του μηνός Ιουνίου κάθε έτους. Οι αιτήσεις υπο-
βάλλονται 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 Π.Μ.Σ. μόνο αν έχουν 
αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους έως τις 20 Οκτωβρίου του ιδίου έτους. 
 

Άρθρο 8 
Διαδικασία επιλογής στο Π.Μ.Σ. για απόκτηση Μ.Δ.Ε. 

α. Οι γραπτές εξετάσεις επιλογής διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου σε κοινό ανά 
Κατεύθυνση τόπο και χρόνο, ο οποίος ορίζεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες νωρίτερα και 
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ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται 
ξεχωριστά για κάθε Κατεύθυνση, από την αρμόδια επιτροπή επιλογής που συγκροτείται με απόφαση 
της Γ.Σ.Ε.Σ. 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 Γ.Σ.Ε.Σ. 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  
Πρόγραμμα Σπουδών 

α. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS, με την επιτυχή παρακολούθηση έξι (6) κατ’ επιλογήν υποχρε-
ωτικών μαθημάτων-σεμιναρίων, τη συμμετοχή σε τρεις (3) ασκήσεις και τη συγγραφή Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά κατεύθυνση 
ως εξής: 

 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Α΄ Εξάμηνο  Β΄ Εξάμηνο  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

Δύο (2) σεμινάρια Συστηματικής 
Φιλοσοφίας Ι 

20 
Δύο (2) σεμινάρια Συστηματικής 
Φιλοσοφίας ΙΙ 

20 

Άσκηση – Μεθοδολογία έρευνας Ι  10 Άσκηση –Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ 10 
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 

    
Γ΄ Εξάμηνο  Δ΄ Εξάμηνο  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

Δύο (2) σεμινάρια Συστηματικής 
Φιλοσοφίας ΙΙΙ 

ή 
Ένα (1) σεμινάριο Συστηματικής 
Φιλοσοφίας ΙΙΙ  
και ένα (1) σεμινάριο Ιστορίας της 
Φιλοσοφίας ΙΙΙ 

ή 
Ένα (1) σεμινάριο Συστηματικής 
Φιλοσοφίας ΙΙΙ 
και ένα (1) σεμινάριο από άλλο 
Π.Μ.Σ. της Φιλοσοφικής, της 
Νομικής, της Θεολογικής Σχολής ή 
της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. 

20 
Συγγραφή Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας  

30 

Άσκηση –Μεθοδολογία συγγραφής 10   
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
Α΄ Εξάμηνο  Β΄ Εξάμηνο  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

Δύο (2) σεμινάρια Ιστορίας της 
Φιλοσοφίας Ι 

20 
Δύο (2) σεμινάρια Ιστορίας της 
Φιλοσοφίας ΙΙ 

20 

Άσκηση –Μεθοδολογία έρευνας Ι 10 Άσκηση –Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ 10 
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 

    
Γ΄ Εξάμηνο  Δ΄ Εξάμηνο  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

Δύο (2) σεμινάρια Iστορίας της 
Φιλοσοφίας ΙΙΙ 

ή 
Ένα (1) σεμινάριο Ιστορίας της 
Φιλοσοφίας ΙΙΙ  
και ένα (1) σεμινάριο 
Συστηματικής Φιλοσοφίας ΙΙΙ 

ή 
Ένα (1) σεμινάριο Ιστορίας της 
Φιλοσοφίας ΙΙΙ 
και ένα (1) σεμινάριο από άλλο 
Π.Μ.Σ. της Φιλοσοφικής, της 
Νομικής, της Θεολογικής Σχολής ή 
της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. 

20 
Συγγραφή Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας  

30 

Άσκηση –Μεθοδολογία συγγραφής 10   
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 

 
Από τα έξι μαθήματα-σεμινάρια τα πέντε (5) τουλάχιστον πρέπει να προέρχονται από την 

Κατεύθυνση στην οποία έχουν εισαχθεί, ενώ το άλλο μάθημα-σεμινάριο (1) μπορεί να προέρχεται είτε 
(α) από την ίδια κατεύθυνση είτε (β) από την άλλη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. είτε, κατόπιν εγκρίσεως 
του επιβλέποντος καθηγητή και σχετική ενημέρωση της Σ.Ε., (γ) από άλλο Π.Μ.Σ. της Φιλοσοφικής, 
της Νομικής, της Θεολογικής Σχολής ή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., 
υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει τον ίδιο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS και θα σχετίζεται με το 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.1 Με δήλωσή του στην αρχή κάθε εξαμήνου, κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει δύο ή, 
εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τρία μαθήματα-σεμινάρια που θα παρακολουθήσει. Οι σχετικές δηλώ-
σεις καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στην ατομική μερίδα του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας. 

Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. και έγκριση της Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνεται τροποποίηση του 
προγράμματος των μαθημάτων-σεμιναρίων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων. 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των απαιτούμενων μαθημάτων-σεμιναρίων κατά τα τρία 
πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές/τριες συγγράφουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. 

β. Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. χωρίς πτυχίο στην κατεύθυνση της Φιλοσο-
φίας υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς και σε πέντε (5) μαθήματα του 
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Φιλοσοφίας. Μετά από αίτησή τους προς τη Σ.Ε., μπορούν να 
απαλλαγούν από την παρακολούθηση έως και τριών (3) από αυτά τα πέντε (5) μαθήματα, εάν έχουν 
παρακολουθήσει επιτυχώς αντίστοιχα φιλοσοφικά μαθήματα στο πλαίσιο του πτυχίου που έχουν 
λάβει. 

γ. Οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μπορούν να αλλάξουν Κατεύθυνση, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει διαθέσιμο μέλος Δ.Ε.Π. για να αναλάβει την επίβλεψη της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή κατοχυρώνουν ένα (1) μόνο μεταπτυ-
χιακό μάθημα-σεμινάριο από την προηγούμενη Κατεύθυνσή τους, ενώ οφείλουν να ολοκληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους μέσα στον προβλεπόμενο για όλους/ες χρόνο.  

                                                           
1 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή οι φοιτητές/τριες μπορούν να 
επιλέξουν και δεύτερο μάθημα από την άλλη κατεύθυνση σπουδών. 
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δ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ανακοινώνει στην αρχή κάθε έτους την ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων-
σεμιναρίων και την κατανομή τους στα εξάμηνα. Τα μαθήματα-σεμινάρια της κατεύθυνσης «Συστη-
ματική Φιλοσοφία» έχουν κωδικούς ΦΣΜ 100-999 και της κατεύθυνσης «Ιστορία της Φιλοσοφίας» 
κωδικούς ΦΙΜ 100-999. Κάθε μάθημα–σεμινάριο διδάσκεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως και πιστώνε-
ται με δέκα (10) μονάδες ECTS. 

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 παρακο-
λούθηση 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 Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

α. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και 
λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του/της ιδίου/ιδίας, ένας καθηγητής του Τομέα Φιλοσοφίας ως 
επιβλέπων καθηγητής. Η Σ.Ε. 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 Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία, μετά 
από εισήγηση της Σ.Ε., 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 κ.τ.λ. Η Μετα-
πτυχιακή Διπλωματική Εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Με αυστηρά αιτιολογημένη 
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 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 χρό-
νου 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 μεγα-
λύτερο από έναν (1) μήνα. Η τριμελής επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες, κατά την κρίση της 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 Φιλοσοφίας, στον 
οποίο έχουν πρόσβαση οι καθηγητές του Τμήματος, και μετά την κρίση κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη 
του ιδίου Τομέα.  

δ. H κλίμακα βαθμολογίας είναι: Άριστα (8,5 έως 10), λίαν καλώς (6,5 έως 8,4), καλώς (6 έως 6,4). 
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του. 

ε. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και την επιτυχή αξιολόγηση της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτη-
τής/τρια λαμβάνει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής: η 
βαθμολογία στα έξι (6) μαθήματα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα (1), ο βαθμός της διπλωμα-
τικής εργασίας (που είναι ο μέσος όρος των τριών βαθμολογιών) με συντελεστή τρία (3) και το 
άθροισμα των γινομένων διαιρείται διά του αριθμού εννέα (9). 

στ. Σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολόγησης μιας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 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 Π.Μ.Σ. Η δυνατότητα αυτή δεν αφορά τους/τις μεταπτυ-
χιακούς/ές φοιτητές/τριες των οποίων η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία έχει απορριφθεί λόγω 
αποδεδειγμένης λογοκλοπής.  
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Άρθρο 11  

Λογοκλοπή/παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία 
Καταθέτοντας προς αξιολόγηση οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο/η φοιτητής/τρια υποχρε-

ούται 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 παρά-
θεση υλικού τεκμηρίωσης, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
για διαγραφή του/της φοιτητή/τριας. 
 

Άρθρο 12  
Υλικοτεχνική υποδομή 

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. αξιοποιείται η υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής: α) οι αναγκαίοι χώροι για τη διδασκαλία, β) η Βιβλιοθήκη του Τομέα 
Φιλοσοφίας, γ) η νησίδα υπολογιστών του Τμήματος. 
 

Άρθρο 13  
Διάρκεια λειτουργίας 

Το Π.Μ.Σ. με την παραπάνω μορφή θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021‐2022, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α’) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Άρθρο 14 

Κόστος λειτουργίας 
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος, 

ανέρχεται στο ποσό των 23.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: 

Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε € 
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία κ.τ.λ.) 9.000 
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού –λογισμικού, ερευνητικού 
υλικού 

7.000 

Αναλώσιμα (φωτοτυπικό υλικό κ.τ.λ.) 3.000 
Δαπάνες μετακινήσεων (πρόσκληση ομιλητών) 4.000 
Σύνολο 23.000 

 Μέρος του ανωτέρω κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. και το 
υπόλοιπο από άλλες πηγές, όπως χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις, ερευνητικά προγράμματα κ.ά. 

 Δεν προβλέπεται δαπάνη για ανθρώπινο δυναμικό, καθώς τα τρέχοντα και αφυπηρετήσαντα 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Φιλοσοφίας επαρκούν για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ., 
και διοικητικά θα υποστηριχθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. 

 
Άρθρο 15 

Λοιπές διατάξεις 
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ. μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 

2013-2014 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου Εσωτε-
ρικού Κανονισμού. 

Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από την Υ.Α. και από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό του 
Π.Μ.Σ. θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
στην «Παιδαγωγική Επιστήμη» 
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Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη» δεν θα 
προκηρυχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, διότι, μολονότι έχει εγκριθεί, δεν έχει δημοσιευτεί 
ακόμη σε ΦΕΚ. Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.  
 
Διευθύντρια ΠΜΣ στην Παιδαγωγική Επιστήμη: Ελένη Χοντολίδου  
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΗΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» 
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΗΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ», ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Η ΤΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  

 

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Παιδαγωγικής 
εξειδικεύουν και συμπληρώνουν την Πρυτανική Απόφαση και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις 
μεταπτυχιακές σπουδές και ρυθμίζουν θέματα δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
«Παιδαγωγική Επιστήμη» (Π.Ε.). 

Τα θέματα που τυχόν δεν προβλέπονται στην Πρυτανική Απόφαση ούτε στον παρόντα 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Ο Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008: 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., το οποίο περιλαμβάνει δύο επίπεδα σπουδών που αντιστοιχούν σε: 

Α. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α’ επιπέδου με τίτλο «Παιδαγωγική Επιστήμη» 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη»  
1) στο γνωστικό πεδίο της Διεθνούς Εκπαίδευσης  
2) στο γνωστικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής 
3) στο γνωστικό πεδίο της Ιστορικής Παιδαγωγικής 
4) στο γνωστικό πεδίο της Παιδαγωγικής του Σχολείου  
5) στο γνωστικό πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. 

Β. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ επιπέδου που ανήκει στο Τμήμα Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής 

Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας (σε αντικείμενο των Επιστημών της Αγωγής). 
 

Άρθρο 2 
Όργανα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

Για την οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. αρμόδια όργανα είναι τα εξής: 
α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Α.Π.Θ., η οποία περιλαμβάνει τα μέλη Δ.Ε.Π. (με τον 

όρο μέλη Δ.Ε.Π. νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 εδ. ι’ του Ν. 4009/2011 οι καθηγητές  ήτοι 
«καθηγητές πρώτης βαθμίδας, οι αναπληρωτές και οι επίκουροι καθηγητές», καθώς και οι λέκτορες) 
που με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι μέλη της και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. 
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Το όργανο αυτό είναι αρμόδιο για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται 
με τις μεταπτυχιακές σπουδές. 

β) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, η 
οποία απαρτίζεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕ.Π. του Τμήματος και δύο (2) 
εκπροσώπους μεταπτυχιακών φοιτητών. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εισήγηση 
προτάσεων αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., για τον ορισμό των μελών των 
συμβουλευτικών, των εξεταστικών επιτροπών, της Συντονιστικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Εξέτασης/Επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, την απονομή των μεταπτυχιακών 
διπλωμάτων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. 

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. του Τομέα Παιδαγωγικής, η οποία απαρτίζεται από 
τρία (3) μέλη ΔΕΠ, συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και είναι αρμόδια για τον 
συντονισμό της λειτουργίας και την ανάπτυξη των προγραμμάτων του Π.Μ.Σ. 

δ) Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 
και αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ. Ορίζει τους εισηγητές θεμάτων στις εξετάσεις και τους 
βαθμολογητές των γραπτών κατά γνωστικό αντικείμενο, είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων, τη βαθμολόγηση των γραπτών, την κατάταξη των υποψηφίων με βάση το συνολικό 
αριθμό μονάδων που συγκέντρωσαν από τις γραπτές εξετάσεις και τον υπολογισμό των επιπλέον 
κριτηρίων (βλ. άρθρο 2, παρ. γ΄) και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τον κατάλογο των 
επιτυχόντων, τον οποίο η τελευταία επικυρώνει. 

ε) Ο Διευθυντής/η διευθύντρια του Π.Μ.Σ., ο οποίος/η οποία ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ., εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Παιδαγωγικής και, με απόφαση 
της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, αναλαμβάνει διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης, προεδρεύει της Σ.Ε., 
συντονίζει τη λειτουργία του προγράμματος και οργανώνει, σε συνεργασία με τα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τομέα Παιδαγωγικής και τους/τις υποψήφιους διδάκτορες, τα colloquia.  
 

Άρθρο 3 
Αντικείμενο 

Το Α΄ επίπεδο του Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική Επιστήμη» (Π.Ε.) του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής πραγματεύεται θέματα  που σχετίζονται με την αγωγή, την τυπική και τη μη τυπική 
εκπαίδευση, αλλά και την άτυπη μάθηση. Τα πέντε δε επιμέρους γνωστικά πεδία του έχουν, 
αντιστοίχως, ως αντικείμενο:   

1. τη Διεθνή Εκπαίδευση. την ιστορική εξέλιξη, τα επιστημολογικά, θεωρητικά και ερευνητικά-
μεθοδολογικά ζητήματα, καθώς και τις εφαρμογές τριών κλάδων των Επιστημών της Αγωγής, της 
Παιδαγωγικής της Ειρήνης, της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και της Συγκριτικής Παιδαγωγικής 

2. την Ειδική Αγωγή. την εκπαίδευση και την κοινωνική στήριξη των μαθητών/μαθητριών με 
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και θέματα που αφορούν το ρόλο του 
εκπαιδευτικού/της εκπαιδευτικού στην αξιολόγηση των δυσκολιών και των δυνατοτήτων των 
μαθητών/μαθητριών και στην εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών πρακτικών με στόχο τη 
σχολική και κοινωνική τους  ένταξη 

3. την Ιστορική Παιδαγωγική. την ιστορία των παιδαγωγικών ιδεών και τις επιδράσεις που αυτές 
άσκησαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου σχολείου, καθώς και την ιστορία της νεοελληνικής 
εκπαίδευσης από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους έως τη δεκαετία του 1990 

 4. την Παιδαγωγική του Σχολείου. την ιστορία, τη δομή, την κοινωνιολογία και κυρίως την 
εσωτερική λειτουργία του σχολείου, την ιστορική εξέλιξη, τις επιμέρους επιστημολογικές παραδοχές, 
τις παιδαγωγικές θεωρίες και τα μοντέλα των ποικίλων σχολικών παιδαγωγικών πόρων (πρωτίστως 
προγράμματα σπουδών, σχολικό βιβλίο, Τ.Π.Ε.) και αντιστοίχως των διδακτικών πρακτικών 
(μεθόδευση της διδασκαλίας, διδακτικά μοντέλα κ.λπ.), καθώς και  τη Λογοτεχνική Εκπαίδευση 

5. τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τη μελέτη, ανάλυση και επιστημονική εμπέδωση της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων και της Διά Βίου Μάθησης. 

Το Α’ επίπεδο του Π.Μ.Σ., με κριτήριο την προετοιμασία των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/φοιτητριών για τη μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριότητα στο χώρο της 
εκπαίδευσης, αποσκοπεί:   
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1. στην εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτισή τους σε ένα από τα πέντε 
προσφερόμενα γνωστικά πεδία (κλάδους) των Επιστημών της  Αγωγής 

2. στην ενεργό και πολύμορφη συμμετοχή τους στο παιδαγωγικό πεδίο του ενδιαφέροντός τους 
και στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη και 
την πρακτική άσκηση 

3. στη διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/τις ίδιες.   
 

Άρθρο 4 
Προκήρυξη του  Π.Μ.Σ. 

Το Α΄ επίπεδο του Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική Επιστήμη» προκηρύσσεται ανά διετία. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
προτείνει, κατόπιν απόφασης στη Συνέλευση του Τομέα Παιδαγωγικής, και η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 
ορίζει τα γνωστικά πεδία που θα προκηρυχθούν και τον αριθμό των εισακτέων ανά πεδίο. H 
εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται τέσσερις (4) μήνες πριν από τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Η 
προκήρυξη δημοσιεύεται τον Μάιο σε τρεις (3) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και, παράλληλα, 
αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων και στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος. Στην 
προκήρυξη αναφέρονται ο ακριβής αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών που γίνονται 
δεκτοί/δεκτές κατά το συγκεκριμένο έτος ανά πεδίο, η εξεταστέα ύλη για την εισαγωγή, τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες, οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής. Στα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αναφέρονται 
και η κατάθεση της πτυχιακής τους εργασίας, πιθανές δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις και μία (1) 
συστατική επιστολή, στην περίπτωση που δεν είναι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής. 

 
Άρθρο 5 

Κατηγορίες Υποψηφίων 
Στο Α΄ επίπεδο του Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική Επιστήμη στο γνωστικό πεδίο (βάσει της επιλογής των 

υποψηφίων)» (Ε.Α.) του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής γίνονται, σύμφωνα με την 
πρυτανική απόφαση, δεκτοί/δεκτές:  

1. πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Τμημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών  
α) Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και των ομοειδών Τμημάτων όλων των Σχολών των 

Α.Ε.Ι. (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών),  
β) των ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών,  
γ) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών 
δ) ομοταγών ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους ως 

ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών  
ε) προσανατολισμένοι/προσανατολισμένες στην εκπαίδευση, πτυχιούχοι των Τμημάτων 

Βιολογίας, Μαθηματικών, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορικής, Φυσικής και Χημείας 
2. πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν διετή, 

τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εκπαιδευτική ή επαγγελματική εμπειρία σχετική με το πεδίο των 
Επιστημών της Αγωγής που επιλέγουν.  

Στις περιπτώσεις ((1β, 1ε και 2) οι υποψήφιοι/υποψήφιες, εάν δεν έχουν πιστοποιημένη 
παιδαγωγική επάρκεια,  υποχρεούνται, με πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, 
να φοιτήσουν σε συγκεκριμένα, κατά περίπτωση, μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου 
παιδαγωγικών σπουδών. Η συνέχιση δε των μεταπτυχιακών σπουδών των υποψηφίων αυτών τελεί 
υπό την παραπάνω αίρεση.  

3. Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί/δεκτές: 
α)  ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο οποίος/η οποία 

πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου 
του Π.Μ.Σ., και 

β) ένας/μία (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους.  
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ο αριθμός των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών 

μπορεί να αυξηθεί.  
Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες πτυχιούχων, υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να 

θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τελειόφοιτες φοιτήτριες των Τμημάτων: i) Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής, ii) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, iii) ομοειδών Τμημάτων των 
Φιλοσοφικών Σχολών και iv) Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών, με 



 
 

92 

την προϋπόθεση να έχουν πάρει το πτυχίο τους πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των 
υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. 

 
Άρθρο 6 

Προϋποθέσεις, κριτήρια και διαδικασία  εισαγωγής 
1. Η αίτηση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ. Α’ επιπέδου υποβάλλεται ταχυδρομικά ή 

κατατίθεται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τομέα από την 1η Ιουνίου έως και τις 10 
Σεπτεμβρίου ανά διετία και εξετάζεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων. Για τη συμμετοχή των 
υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για το Π.Μ.Σ. απαραίτητη θεωρείται, εκτός της ελληνικής, η 
γνώση και μιας ξένης γλώσσας, της αγγλικής ή της γερμανικής ή της γαλλικής, η οποία, όταν δεν είναι 
βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού 
τμήματος είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2. Σε περίπτωση 
αλλοδαπού υποψήφιου/αλλοδαπής υποψήφιας χρειάζεται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής 
γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση). Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην 
αίτησή τους και δήλωση ενδιαφέροντος για ένα (1) από τα πεδία του Π.Μ.Σ. που έχουν προκηρυχθεί. 

2. Οι εξετάσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.  Α’ επιπέδου πραγματοποιούνται εντός του μηνός 
Σεπτεμβρίου ανά διετία. Για να γίνει κανείς δεκτός/δεκτή στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να έχει επιτύχει σε 
γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις σε δύο (2) βασικά γνωστικά αντικείμενα: 

α) τη Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας 
β) το αντικείμενο του γνωστικού πεδίου των Επιστημών της Αγωγής που επέλεξαν σύμφωνα με 

τη δήλωσή τους στην αίτησή τους, δηλαδή είτε Διεθνή Παιδαγωγική είτε Ειδική Αγωγή είτε Ιστορική 
Παιδαγωγική είτε Παιδαγωγική του Σχολείου είτε Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση.   

3. Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται από δύο (2) μέλη του διδακτικού προσωπικού 
του Τμήματος, τα οποία έχουν συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα γνωστικό ή διδακτικό αντικείμενο 
και ορίζονται από τη Σ.Ε. Oι δύο εξεταστές/εξετάστριες βαθμολογούν ισότιμα. Εάν η διαφορά στη 
βαθμολογία των δύο εξεταστών/εξεταστριών είναι μεγαλύτερη από 3 μονάδες, τότε το γραπτό 
αναβαθμολογείται από τρίτο μέλος Δ.Ε.Π. οριζόμενο από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων. 

4. Κριτήρια επιλογής για την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Α’ επιπέδου που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε., με 
αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: 

α) Η επιτυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 
60%, από το οποίο 30% αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν. Θεωρείται 
ότι επέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. ο υποψήφιος/η υποψήφια, όταν το άθροισμα των 
βαθμών των δύο εξεταστών/εξεταστριών σε καθένα από τα δύο μαθήματα του κλάδου στα οποία 
εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα (1) έως δέκα (10).  

β) Βαθμός πτυχίου, σε ποσοστό 10%. 
γ) Βαθμός της διπλωματική εργασίας δια 2 (ποσοστό 5%)  
δ) Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα Παιδαγωγικής έως 5%  
(Για φοιτητές/φοιτήτριες με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ο Μ.Ο. των βαθμών τους δια 2, για 

φοιτητές/φοιτήτριες με 3-7 μαθήματα Παιδαγωγικής ο Μ.Ο. των βαθμών τους δια 4 και για 
φοιτητές/φοιτήτριες με 1 ή 2 μαθήματα Παιδαγωγικής ο Μ.Ο. των βαθμών τους δια 6)  

ε) Αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές έως 5%.  
(Μόνο για δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Παιδαγωγική Επιστήμη ο υποψήφιος/η 

υποψήφια πιστώνεται με 5 μονάδες. Η κατάθεση Δ.Μ.Σ. σε οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό πεδίο 
πιστώνεται με 4 μονάδες) 

στ) Προφορική συνέντευξη έως 15%.  
Στη συνέντευξη προσέρχονται μόνον οι υποψήφιοι/υποψήφιες που επέτυχαν στις γραπτές 

εξετάσεις. Σε αυτήν αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία του 
υποψηφίου/της υποψήφιας, η συναφής εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα και τυχόν ειδικά 
προσόντα. 

Ο ανώτατος αριθμός μονάδων που μπορεί να συμπληρώσει ο υποψήφιος/η υποψήφια είναι 100. 
5. Η τελική επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από  την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων 

που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε., η οποία κατατάσσει τους 
υποψήφιους και τις υποψήφιες βάσει του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσαν. Στην 
Επιτροπή μετέχουν όλοι οι εξεταστές/εξετάστριες των μαθημάτων της Κατεύθυνσης μαζί με το 
Διευθυντή ή τη Διευθύντρια της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.  
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων εισάγονται στο Π.Μ.Σ. όλοι οι υποψήφιοι που 
ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα/την τελευταία επιτυχούσα. 

 Ο πίνακας των επιτυχόντων και επιτυχουσών επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τα δικαιολογητικά 
καθώς και οι ημερομηνίες εγγραφής των επιτυχόντων και επιτυχουσών ανακοινώνονται από τη 
Γραμματεία του Τομέα Παιδαγωγικής προς τους υποψηφίους και τις υποψήφιες (ανάρτηση στον 
Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος), οι οποίοι/οποίες καλούνται μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να προσκομίσουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του 
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η διαδικασία επιλογής των 
υποψηφίων, η έκδοση των αποτελεσμάτων και η εγγραφή των επιτυχόντων και επιτυχουσών πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί  έως τα μέσα Οκτωβρίου.  

6. Το Π.Μ.Σ. Α΄ επιπέδου δέχεται ως ακροατές και ακροάτριες άτομα τα οποία πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου Α3 και επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι 3 επιμέρους μαθήματα 
(κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.. Οι ακροατές και οι 
ακροάτριες δεν θα λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν 
ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.  

 
Άρθρο 7 

Αριθμός εισακτέων 
Ο αριθμός των εγγραφομένων στο Π.Μ.Σ. Α΄ επιπέδου ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του 

Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής μετά από εισήγηση της Σ.Ε. με βάση τα προβλεπόμενα από 
το νόμο και απόφαση της Συνέλευσης του Τομέα Παιδαγωγικής. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. Α΄ 
επιπέδου ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) επιτυχόντες/επιτυχούσες συνολικά ανά διετία. 
Πέραν του αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός ένας επιπλέον (1) υπότροφος του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών της 
ημεδαπής και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο 
αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί. 

 
Άρθρο 8 

Χρονική διάρκεια Σπουδών 
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) 

εξάμηνα.  
2. Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να περατώσουν τις σπουδές τους, συμπεριλαμβανομένης της 

συγγραφής διπλωματικής εργασίας, έως τη λήξη του πέμπτου εξαμήνου. Σε περίπτωση υπέρβασης 
των ανωτάτων αυτών ορίων, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αποφασίζει τη διαγραφή του φοιτητή/της 
φοιτήτριας από το Π.Μ.Σ.  

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και, όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα ειδικοί σοβαροί λόγοι (λόγοι 
υγείας, στράτευσης, εγκυμοσύνης κ.ά.) είναι δυνατή, μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού 
φοιτητή/της μεταπτυχιακής φοιτήτριας και με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., η παράταση του χρόνου 
σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή του χρόνου φοίτησης στο 
Π.Μ.Σ. για χρονικό διάστημα που αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. 

Επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις και, όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα ειδικοί σοβαροί λόγοι 
(λόγοι υγείας, στράτευσης, εγκυμοσύνης κ.ά.), οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη φοίτηση του 
μεταπτυχιακού φοιτητή/ φοιτήτριας και μετά από αίτησή του, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει την 
αναστολή φοίτησής του/της για το επόμενο χρονικό διάστημα που θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο 
Π.Μ.Σ. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό χρόνο κατά τον οποίο ο 
φοιτητής/ φοιτήτρια οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του/της.  

4. Το πρόγραμμα των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. προσδιορίζεται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. στην αρχή 
του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους.  

5. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. αρχίζουν με τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου την 1η Οκτωβρίου και 
τελειώνουν στις 31 Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους (3 εξάμηνα). Το πρώτο εξάμηνο 
ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου, οπότε αρχίζει το δεύτερο εξάμηνο.  

6. Το πρόγραμμα κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος είναι διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων (26 
ωρών) και μπορεί να αναπτύσσεται σε δίωρα εβδομαδιαίως ή σε εντατικά σεμινάρια, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του μαθήματος.  
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Άρθρο 9 
Πρόγραμμα μαθημάτων 

1. Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. Α’ επιπέδου που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε. έχουν κοινά 
μαθήματα και μαθήματα επιλογής και πρέπει να συμπληρώσουν 150 ECTS για το κάθε πεδίο (1 ECTS 
αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 25 Ω εξαμηνιαίως), ως εξής: 

α) Εβδομήντα (70) ECTS από την επιτυχή φοίτηση στα υποχρεωτικά μαθήματα:  τριάντα (30) 
ECTS από τρία (3) κοινά μαθήματα κορμού στο 1ο και 2ο εξάμηνο και σαράντα (40) ECTS από τα 
προσφερόμενα μαθήματα του γνωστικού πεδίου που σπουδάζουν στο 1ο, 2ο και 3ο εξάμηνο. 

β) Δέκα (10) ECTS από την Αυτόνομη Μάθηση:  
Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. αναπτύσσουν στο 3ο εξάμηνο ένα ερευνητικό project σε θέμα 

του πεδίου που σπουδάζουν με την καθοδήγηση ενός διδάσκοντα/μιας διδάσκουσας. 
γ) Δέκα (10) ECTS από την Πρακτική Άσκηση:  
Οι φοιτητές/ φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. στο 3ο εξάμηνο συμμετέχουν σε πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης 260 ωρών στο αντικείμενο του γνωστικού πεδίου τους. 
δ) Εξήντα (60) ECTS από τη διπλωματική εργασία  
Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. εκπονούν και συγγράφουν ατομική ερευνητική διπλωματική 

εργασία στο αντικείμενο του γνωστικού πεδίου που σπούδασαν στο πλαίσιο που προδιαγράφεται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος στο 4ο και 5ο εξάμηνο.  

Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για το 1ο και 2ο εξάμηνο είναι 6ΩΕ. Στο 3ο 
εξάμηνο για 20 ώρες εβδομαδιαίως συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του 
γνωστικού πεδίου που σπουδάζουν.   

Η κατανομή των μαθημάτων και των υπολοίπων εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
δραστηριοτήτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής: 

 
Εξάμηνο μάθημα ECTS μάθημα ECTS μάθημα ECTS 

1ο  Ποσοτικές 
προσεγγίσεις στην 

εκπαιδευτική 
έρευνα (κορμού) 

10 Συγγραφή 
επιστημονικής 

εργασίας 
(κορμού) 

10 Μάθημα 
γνωστικού 

πεδίου 1 

10 

2ο  Ποιοτικές 
προσεγγίσεις στην 

εκπαιδευτική 
έρευνα (κορμού) 

10 Μάθημα 
γνωστικού 

πεδίου 2  

10 Μάθημα 
γνωστικού 

πεδίου 3 

10 

3ο  Μάθημα 
γνωστικού πεδίου 

4 

10 Αυτόνομη 
μάθηση σε θέμα 
του γνωστικού 
πεδίου (με την 
καθοδήγηση 

ενός 
διδάσκοντος) 

10 Πρακτική 
Άσκηση στο 

πεδίο 

10 

 
Με ευθύνη του Διευθυντή/της Διευθύντριας του Π.Μ.Σ. και της Γραμματείας του Τομέα 

Παιδαγωγικής καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, το οποίο 
αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τομέα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Αναλυτικότερα, η κατανομή των ECTS ανά πεδίο έχει ως εξής:  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

95 

α) Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη», στο 
γνωστικό πεδίο της Διεθνούς Εκπαίδευσης:  

Α΄ εξάμηνο 
Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/διδάσκουσα Ώρες 

εβδομαδιαίως 
ECTS 

ΕΑ 101 Ποσοτικές 
προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική έρευνα   

Δημήτριος Σταμοβλάσης 2 10 

ΕΑ 103 Συγγραφή της 
επιστημονικής εργασίας 

Ελένη Χοντολίδου & 
 Όλγα Παντούλη 

2 10 

ΕΑ 201 Παιδαγωγική της 
Ειρήνης 

Κυριάκος Μπονίδης 2 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
Β΄ εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/διδάσκουσα Ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΕΑ 102 Ποιοτικές 
προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική έρευνα   

Δημήτριος Σταμοβλάσης  2 10 

ΕΑ 202 Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση 

Αναστασία Κεσίδου 2 10 

ΕΑ 203 Διεθνής Έρευνα 
Σχολικών Βιβλίων 

Κυριάκος Μπονίδης 2 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
Γ΄ εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/διδάσκουσα Ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΕΑ 204 Συγκριτική 
Παιδαγωγική 

Αναστασία Κεσίδου 2 10 

ΕΑ 205 Αυτόνομη μάθηση σε 
θέμα της Διεθνούς 
Εκπαίδευσης  

Με την καθοδήγηση της 
Αναστασίας Κεσίδου ή 

του 
Κυριάκου Μπονίδη 

2 10 

ΕΑ 206 Πρακτική Άσκηση 
στη Διεθνή Εκπαίδευση 

Με την καθοδήγηση των 
Αναστασίας Κεσίδου, 

Κυριάκου Μπονίδη  και 
Φωτεινής Τολούδη 

20 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 

Δ΄ και Ε’ εξάμηνα-περίοδος συγγραφής της διπλωματικής εργασίας 
ΕΑ 207 Διπλωματική εργασία 
σε θέμα της Διεθνούς 
Εκπαίδευσης 

Με την καθοδήγηση της Αναστασίας 
Κεσίδου ή του Κυριάκου Μπονίδη 

60 ECTS 
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β) Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη», στο 
γνωστικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής: 
 

Α΄ εξάμηνο 
Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/διδάσκουσα Ώρες 

εβδομαδιαίως 
ECTS 

ΕΑ 101 Ποσοτικές 
προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική έρευνα   

Δημήτριος Σταμοβλάσης 2 10 

ΕΑ 103 Συγγραφή της 
επιστημονικής εργασίας  

Ελένη Χοντολίδου & 
Όλγα Παντούλη 

2 10 

ΕΑ 301 Σύγχρονα θέματα 
Ειδικής Αγωγής 

Σουζάνα Παντελιάδου 2 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
Β΄ εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/διδάσκουσα Ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΕΑ 102 Ποιοτικές 
προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική έρευνα   

Δημήτριος Σταμοβλάσης 2 10 

ΕΑ 302 Μαθησιακή και 
ψυχοκοινωνική στήριξη 
μαθητών με μαθησιακές 
δυσκολίες 

Μάρω Δόικου 2 10 

ΕΑ 303 Εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις στις 
Μαθησιακές Δυσκολίες 

Σουζάνα Παντελιάδου 2 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
Γ΄ εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/διδάσκουσα Ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΕΑ 304 Συμβουλευτική και 
κοινωνική στήριξη στην 
Ειδική Αγωγή 

Μάρω Δόικου 2 10 

ΕΑ 305 Αυτόνομη μάθηση 
σε θέμα της Ειδικής 
Αγωγής  

Με την καθοδήγηση της 
Μάρως Δόικου ή της 

Σουζάνας Παντελιάδου 

2 10 

ΕΑ 306 Πρακτική Άσκηση 
στην Ειδική Αγωγή  

Με την καθοδήγηση της 
Μάρως Δόικου & της 

Σουζάνας Παντελιάδου 

20 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 

Δ΄ και Ε’ εξάμηνα-περίοδος συγγραφής της διπλωματικής εργασίας 
ΕΑ 307 Διπλωματική 
εργασία σε θέμα της Ειδικής 
Αγωγής  

Με την καθοδήγηση της Μάρως Δόικου ή 
της Σουζάνας Παντελιάδου  

60 ECTS 
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γ) Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη», στο 
γνωστικό πεδίο της Ιστορικής Παιδαγωγικής: 

Α΄ εξάμηνο 
Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/διδάσκουσα Ώρες 

εβδομαδιαίως 
ECTS 

ΕΑ 101 Ποσοτικές 
προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική έρευνα   

Δημήτριος Σταμοβλάσης 2 10 

ΕΑ 103 Συγγραφή της 
επιστημονικής εργασίας  

Ελένη Χοντολίδου & 
 Όλγα Παντούλη 

2 10 

ΕΑ 401 Ιστορία των 
παιδαγωγικών ιδεών 

Βασίλειος Φούκας 2 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
Β΄ εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/διδάσκουσα Ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΕΑ 102 Ποιοτικές 
προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική έρευνα   

Δημήτριος Σταμοβλάσης 2 10 

ΕΑ 402 Ιστορία της 
εκπαίδευσης: 19ος αιώνας 

Δημήτριος 
Μαυροσκούφης & 
Βασίλειος Φούκας 

2 10 

ΕΑ 503 Διδασκαλία και 
μάθηση με σκοπό την 
καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης: θεωρία, 
μεθοδολογία και 
παραδείγματα  

Δημήτριος 
Μαυροσκούφης 

2 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
Γ΄ εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/διδάσκουσα Ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΕΑ 403 Ιστορία της 
εκπαίδευσης: 20ος αιώνας 

Δημήτριος Μαυροσκούφης 
& Βασίλειος Φούκας  

2 10 

ΕΑ 405 Αυτόνομη μάθηση 
σε θέμα της Ιστορικής 
Παιδαγωγικής  

Με την καθοδήγηση του 
Δημήτριου Μαυροσκούφη 

ή του Βασίλειου Φούκα 

2 10 

ΕΑ 406 Πρακτική Άσκηση 
στην Ιστορική 
Παιδαγωγική 

Με την καθοδήγηση του 
Δημήτριου Μαυροσκούφη 

& του Βασίλειου Φούκα 

20 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 

Δ΄ και Ε’ εξάμηνα-περίοδος συγγραφής της διπλωματικής εργασίας 
ΕΑ 407 Διπλωματική 
εργασία σε θέμα της 
Ιστορικής Παιδαγωγικής 

Με την καθοδήγηση του Δημήτριου 
Μαυροσκούφη ή του Βασίλειου Φούκα 

60 ECTS 
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δ) Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη», στο 
γνωστικό πεδίο της Παιδαγωγικής του Σχολείου: 

 
Α΄ εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/διδάσκουσα Ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΕΑ 101 Ποσοτικές 
προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική έρευνα   

Δημήτριος Σταμοβλάσης 2 10 

ΕΑ 103 Συγγραφή της 
επιστημονικής εργασίας  

Ελένη Χοντολίδου & 
Όλγα Παντούλη 

2 10 

ΕΑ 501 Λογοτεχνική 
Εκπαίδευση: ορισμός του 
πεδίου, προσεγγίσεις 
εννοιών, θεσμοί  

Ελένη Χοντολίδου 2 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
Β΄ εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/διδάσκουσα Ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΕΑ 102 Ποιοτικές 
προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική έρευνα   

Δημήτριος Σταμοβλάσης 2 10 

ΕΑ 502 Προγράμματα 
Σπουδών και σχολικό 
βιβλίο 

Κυριάκος Μπονίδης 2 10 

ΕΑ 503 Διδασκαλία και 
μάθηση με σκοπό την 
καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης: θεωρία, 
μεθοδολογία και 
παραδείγματα 

Δημήτριος 
Μαυροσκούφης 

2 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
Γ΄ εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/διδάσκουσα Ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΕΑ 504 Οι ΤΠΕ ως 
γνωστικό εργαλείο 

Κωνσταντίνος Μπίκος 2 10 

ΕΑ 505 Αυτόνομη μάθηση 
σε θέμα της Παιδαγωγικής 
του Σχολείου  

Με την καθοδήγηση του 
Δημήτριου Μαυροσκούφη 

ή του Κωνσταντίνου 
Μπίκου ή του Κυριάκου 
Μπονίδη ή της Ελένης 

Χοντολίδου 

2 10 

ΕΑ 506 Πρακτική Άσκηση 
στην Παιδαγωγική του 
Σχολείου 

Με την καθοδήγηση των 
Δημήτριου Μαυροσκούφη 

Κωνσταντίνου Μπίκου 
Κυριάκου Μπονίδη, 

Ελένης Χοντολίδου, του 
Νίκου Άχλη και Φωτεινής 

Τολούδη 

20 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 

Δ΄ και Ε’ εξάμηνα-περίοδος συγγραφής της διπλωματικής εργασίας 
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ΕΑ 507 
Διπλωματική 
εργασία σε θέμα 
της Παιδαγωγικής 
του Σχολείου 

Με την καθοδήγηση του Δημήτριου Μαυροσκούφη ή 
του Κωνσταντίνου Μπίκου ή του Κυριάκου Μπονίδη 

ή της Ελένης Χοντολίδου 

60 ECTS 

 
ε) Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη», στο 
γνωστικό πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: 

 
Α΄ εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/διδάσκουσα Ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΕΑ 101 Ποσοτικές 
προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική έρευνα   

Δημήτριος Σταμοβλάσης 2 10 

ΕΑ 103 Συγγραφή της 
επιστημονικής εργασίας  

Ελένη Χοντολίδου & Όλγα 
Παντούλη 

2 10 

ΕΑ 601 Θεωρητική 
θεμελίωση, ιστορική εξέλιξη 
και βασικές αρχές του 
πεδίου της Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης 

Γεώργιος Ζαρίφης 2 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
Β΄ εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/διδάσκουσα Ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΕΑ 102 Ποιοτικές 
προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική έρευνα   

Δημήτριος Σταμοβλάσης 2 10 

ΕΑ 602 Σχεδιασμός, 
εφαρμογή και αξιολόγηση 
προγραμμάτων 
Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης 

Γεώργιος Ζαρίφης 2 10 

ΕΑ 603 O κριτικός 
στοχασμός ως μέσο 
ενδυνάμωσης των 
συμμετεχόντων σε 
προγράμματα 
Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης και ο ρόλος 
του εκπαιδευτή 

Γεώργιος Ζαρίφης 2 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
Γ΄ εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/διδάσκουσα Ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΕΑ  ….    Μάθημα κατ΄ 
επιλογήν υποχρεωτικό 
από τα υπόλοιπα 
γνωστικά πεδία 

- 2 10 

ΕΑ 605 Αυτόνομη μάθηση 
σε θέμα της Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης  

Με την καθοδήγηση του 
Γεωργίου Ζαρίφη 

2 10 
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ΕΑ 606 Πρακτική Άσκηση 
στη Συνεχιζόμενη 
Εκπαίδευση 

Με την καθοδήγηση του 
Γεωργίου Ζαρίφη 

20 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 

Δ΄ και Ε’ εξάμηνα-περίοδος συγγραφής της διπλωματικής εργασίας 
ΕΑ 607 Διπλωματική 
εργασία σε θέμα της 
Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης 

Με την καθοδήγηση του Γεωργίου Ζαρίφη  60 ECTS 

 
Άρθρο 10 

Προσωπικό, διδασκαλία, φοίτηση  
1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διδάσκουν αυτόνομα όλοι οι καθηγητές και όλες οι 

καθηγήτριες του Τομέα Παιδαγωγικής. Μπορεί επίσης, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση 
της Σ.Ε., να ανατεθεί διδακτικό έργο σε καθηγητές/καθηγήτριες άλλων Τμημάτων του ίδιου 
Πανεπιστημίου ή άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων/διδασκουσών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008. Διδακτικό 
έργο στο Π.Μ.Σ,, επίσης, μπορούν να αναλάβουν και μέλη Ε.ΔΙ.Π, σε συνεργασία πάντοτε με κάποιο 
μέλος Δ.Ε.Π.  

2. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να ανατίθενται επικουρικό έργο και ασκήσεις σε ειδικούς 
επιστήμονες και πανεπιστημιακούς υπότροφους βάσει του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 όπως αυτό 
συμπληρώθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 95 
του Ν. 4310/2014. 

3. Υπεύθυνη για τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. είναι η Γραμματεία του Τομέα 
Παιδαγωγικής και η Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. 

4. Γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική, εκτός σπάνιων περιπτώσεων κατά τις οποίες 
καλούνται μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της αλλοδαπής για διαλέξεις ή σεμινάρια, οπότε η διδασκαλία 
δύναται να γίνεται στη γλώσσα του προσκεκλημένου ομιλητή/της προσκεκλημένης ομιλήτριας. 

5. Η διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων συνίσταται στην αντιμετώπιση σε βάθος ειδικών 
θεμάτων του γνωστικού πεδίου, είτε με ανάπτυξη από τον καθηγητή/καθηγήτρια είτε με τη μορφή 
διαλογικής συζήτησης είτε με την εκπόνηση εργασιών είτε με την ανάπτυξη ερευνητικού project ή και 
με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ή τρόπο, που μπορεί κατά την κρίση του καθηγητή/καθηγήτριας να 
συμβάλει καλύτερα στην επιστημονική γνώση και να βοηθήσει τον φοιτητή και τη φοιτήτρια στη 
μάθηση. 

6. Η διδασκαλία, οι όροι, ο τόπος και ο χώρος εκπαίδευσης και κάθε συναφές με την 
εκπαιδευτική διαδικασία θέμα καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 

7. Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. οφείλουν να συμμετέχουν ανελλιπώς στο πρόγραμμα, 
όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος, και μπορούν να μετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, 
στις ασκήσεις και στις δραστηριότητες των Εργαστηρίων Πειραματικής Παιδαγωγικής και 
Μικροδιδασκαλίας, των ερευνητικών μονάδων του Τομέα («Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», «Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης»)  και σε ερευνητικά 
προγράμματα των μελών Δ.Ε.Π., να παρακολουθούν τις ημερίδες, τα συνέδρια, τις εκδηλώσεις και 
διαλέξεις που διοργανώνει ο Τομέας, καθώς και το Colloquium, εφόσον το επιθυμούν.  

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τομέα μπορεί επίσης να τους/τις ζητηθεί να 
συνδράμουν έως 2 ώρες εβδομαδιαίως σε φροντιστήρια, σε επιτηρήσεις στις εξετάσεις προπτυχιακών 
φοιτητών και φοιτητριών, σε ασκήσεις ή στην Πρακτική Άσκηση προπτυχιακών 
φοιτητών/φοιτητριών.  
 

Άρθρο11 
Διπλωματική εργασία 

1. Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ., εκπονούν και συγγράφουν ατομική διπλωματική εργασία 
στο αντικείμενο του γνωστικού πεδίου που παρακολουθούν, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 
επόπτη/της επόπτριας της διπλωματικής εργασίας. Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ο 
φοιτητής/η φοιτήτρια συνεργάζεται με μέλος Δ.Ε.Π. του γνωστικού πεδίου που επέλεξε και, μετά από 
συνεννόηση μαζί του, έως το τέλος του 3ου εξαμήνου καταθέτει υπόμνημα της διπλωματικής 
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ερευνητικής εργασίας που θα εκπονήσει στη Γραμματεία του Τομέα Παιδαγωγικής. Το παραπάνω 
μέλος Δ.Ε.Π. προτείνεται ως ο επιβλέπων/η επιβλέπουσα της διπλωματικής εργασίας από τη 
Συνέλευση του Τομέα Παιδαγωγικής και ορίζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  

Αλλαγή του επιβλέποντα/της επιβλέπουσας μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις με 
αίτηση του φοιτητή/της φοιτήτριας στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η αποδοχή της αλλαγής γίνεται μετά από 
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατατίθεται στις αρχές του 5ου εξαμήνου (το αργότερο 
έως τις 15 Οκτωβρίου) στον επόπτη/στην επόπτρια, ο οποίος/η οποία συντάσσει σχετική εισηγητική 
έκθεση. Μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ορίζει τη 
διμελή εξεταστική επιτροπή και έως το τέλος του 5ου εξαμήνου γίνεται η δημόσια υποστήριξη της 
διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας.  

2. Η γλώσσα της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Η διπλωματική εργασία μπορεί να 
γραφεί σε γλώσσα που γνωρίζουν τα μέλη της διμελούς εξεταστικής επιτροπής, μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

 
Άρθρο 12 

Εξετάσεις- Αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή/της φοιτήτριας 
1. Η τελική αξιολόγηση και η βαθμολόγηση της επίδοσης του φοιτητή στα μαθήματα 

συνυπολογίζονται: 
α) η παρουσία του σε ποσοστό 90% σε κάθε μάθημα και η ενεργός συμμετοχή του σε αυτό  
β) η επίδοσή του σε δοκιμασία που κρίνει ο διδάσκων/η διδάσκουσα, ή σε προφορικές ή γραπτές 

εξετάσεις ή σε εργασία ή σε ερευνητικό project ή σε συνδυασμό των παραπάνω.  
Αν στη διδασκαλία ενός μαθήματος συμμετέχουν περισσότεροι από δύο 

διδάσκοντες/διδάσκουσες, τότε στις εξετάσεις συμμετέχουν όλοι/όλες και βαθμολογούν παράλληλα. 
Τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των διδασκόντων/διδασκουσών.   

2. Η αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή/της φοιτήτριας γίνεται σε δημόσια 
υποστήριξη από διμελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν ο επιβλέπων 
καθηγητής/επιβλέπουσα καθηγήτρια ή λέκτορας του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και ένα μέλος Δ.Ε.Π. του ίδιου Τομέα ή άλλου Τμήματος, το οποίο 
προτείνει η Συνέλευση του Τομέα Παιδαγωγικής και ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., με κριτήριο τη συνάφεια 
ανάμεσα στο επιστημονικό του αντικείμενο και το θέμα της διπλωματικής εργασίας.  Το κάθε μέλος 
της εξεταστικής επιτροπής βαθμολογεί την εργασία. Τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών 
των δύο εξεταστών/εξεταστριών. 

3. Στην υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής/η φοιτήτρια μπορεί να προσέλθει 
μόνον αφού έχει περατώσει επιτυχώς όλες τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματά του/της και έχει 
ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση.  

4. Η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης είναι «αυθεντική» και γίνεται βάσει «φακέλου» 
(portfolio), τον οποίο συμπληρώνει ο φοιτητής/η φοιτήτρια κατά τη διάρκεια της με το ωρολόγιο 
πρόγραμμα της πρακτικής του άσκησης, βεβαιώσεις από τον φορέα στον οποίο ασκήθηκε, 
ημερολόγιο, σενάρια μαθημάτων ή άλλων δράσεων που σχεδίασε και ανέπτυξε, υλικό που παρήγαγε, 
συμπληρωμένα φύλλα παρατήρησης και αυτοαξιολόγησης της δράσης του στην πράξη. Ο φοιτητής/η 
φοιτήτρια παραδίδει τον «φάκελο» στον εκάστοτε καθηγητή/καθηγήτρια που εποπτεύει την 
πρακτική του/της, ο οποίος/η οποία την αξιολογεί και την κρίνει ως προβιβάσιμη ή μη προβιβάσιμη. 
Στην αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης λαμβάνεται υπόψη και έκθεση αξιολόγησης της Άσκησης 
του φοιτητή/της φοιτήτριας από τον φορέα στον οποίο την πραγματοποίησε.  

5. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια, που επέτυχε σε όλες τις εξετάσεις, ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα μέρη 
της πρακτικής άσκησης και επέτυχε στην τελική αξιολόγηση της διπλωματικής του εργασίας 
λαμβάνει Μ.Δ.Ε. στις «Επιστήμες της Αγωγής σε ένα γνωστικό πεδίο από τα πέντε προσφερόμενα. ή 
τη Διεθνή Εκπαίδευση ή την Ειδική Αγωγή ή την Ιστορική Παιδαγωγική ή την Παιδαγωγική του 
Σχολείου ή τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση». 

6. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/φοιτητριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς (7- 8),  
Καλώς (6-6,5). Προβιβάσιμος βαθμός στις εξετάσεις των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της διπλωματικής 
εργασίας ορίζεται ο μεγαλύτερος ή ίσος του 6. Βαθμός του Μ.Δ.Ε. είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος του 
βαθμού της διπλωματικής εργασίας κατά την τελική εξέταση (50%) και του μέσου όρου των βαθμών 
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στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα, που παρακολούθησε ο φοιτητής/η φοιτήτρια 
(50%). Η πρακτική άσκηση κρίνεται ως προβιβάσιμη ή μη προβιβάσιμη και δεν βαθμολογείται.  

Για τον τελικό βαθμό του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.): 
α) πολλαπλασιάζεται επί 4 το άθροισμα της βαθμολογίας των δύο εξεταστών/εξεταστριών της 

διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας 
β) προστίθεται το άθροισμα της βαθμολογίας των επτά (7) μαθημάτων των τριών εξαμήνων και 

του project της αυτόνομης μάθησης 
γ) διαιρείται διά 16. 
Το βαθμολόγιο κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών/φοιτητριών. 
 

Άρθρο 13 
Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Το Α΄ επίπεδο του Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική Επιστήμη» (Π.Ε.) του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη», 
σε ένα γνωστικό πεδίο από τα πέντε προσφερόμενα. ή τη Διεθνή Εκπαίδευση ή την Ειδική Αγωγή ή 
την Ιστορική Παιδαγωγική ή την Παιδαγωγική του Σχολείου ή τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. 

Στο Μ.Δ.Ε. επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος, σε σχέση με το οποίο ισχύουν οι ρυθμίσεις 
του άρθρου 15 Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466 τ.β΄). 

 
Άρθρο 14 

Υλικοτεχνική υποδομή  
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. αξιοποιούνται η υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή και οι 

ερευνητικές μονάδες του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής: α) οι αναγκαίοι χώροι για τη 
διδασκαλία, β) η βιβλιοθήκη του Τομέα Παιδαγωγικής, γ) η νησίδα υπολογιστών του Τμήματος, δ) το 
Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, ε) το Εργαστήριο (Πρακτικής Άσκησης) και 
Μικροδιδασκαλίας, στ) το «Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης»  και ζ) το «Κέντρο Έρευνας 
Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης». 

 
Άρθρο 15 

Αξιολόγηση και διαδικασίες αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. 
Το Π.Μ.Σ., το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη λειτουργίας του, αξιολογείται 

συνολικά ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, των προγραμμάτων σπουδών 
και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό, με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 
3374/2005. Η αξιολόγηση είναι εσωτερική και διαμορφωτική και εντάσσεται στη συνολική Έκθεση 
Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος και επαναλαμβάνεται ανά τετραετία.  

 
Άρθρο 16 

Οδηγός Σπουδών και περιεχόμενό του 
Κάθε χρόνο δημοσιοποιείται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής ο Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει, πρωτίστως, το 
πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων/διδασκουσών, τα δικαιώματα (κοινωνικές 
παροχές, υποτροφίες, δάνεια, διδακτικά βιβλία, βοηθήματα κ.λπ.) των μεταπτυχιακών φοιτητών, τις 
υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία των 
σπουδαστηρίων, των εργαστηρίων και της Βιβλιοθήκης του Τομέα και του Α.Π.Θ. 

 
Άρθρο 17 

Λογοκλοπή/παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία 
Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή, ο μεταπτυχιακός 

φοιτητής/η μεταπτυχιακή φοιτήτρια ή ο υποψήφιος/υποψήφια διδάκτορας υποχρεούται να 
αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό 
ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου/κάποιας 
άλλης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/άλλης –δημοσιευμένης ή μη– χωρίς τη δέουσα 
αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να 
στοιχειοθετήσει λογοκλοπή. 
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Στις παραπάνω περιπτώσεις –και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντος 
καθηγητή/της επιβλέπουσας καθηγήτρια– η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του 
υποψηφίου/της υποψήφιας. 

 
Άρθρο 18 

Κόστος λειτουργίας 
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Α’ και Β΄ επιπέδου υπολογίζεται σε 12.500€  ετησίως και 

αναλύεται ως εξής: 
(α) Προμήθεια εξειδικευμένης βιβλιογραφίας και ειδικών 
επιστημονικών περιοδικών  

3.000,00€ 

(β) Αμοιβές/αποζημιώσεις  
Αποζημιώσεις διδασκόντων από άλλα Πανεπιστήμια 1.000,00€ 
(γ) Μετακινήσεις  
Μετακινήσεις διδασκόντων από άλλα Πανεπιστήμια (εσωτ./εξωτ) 1.000,00€ 
Μετακινήσεις για συνέδρια 1.000,00€ 
(δ) Γραφική ύλη, Αναλώσιμα 3.000,00€ 
(ε) Εξοπλισμός 1.000,00€ 
(στ ) Λοιπά έξοδα  
Επιδιορθώσεις οργάνων κ.λπ. 500,00€ 
Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων 1.000,00€ 
Εκπαιδευτικό υλικό (ψυχομετρικά εργαλεία, τεστ, λογισμικό κ.λπ.) 1.000,00€ 
  
ΣΥΝΟΛΟ 12.500,00€ 
 

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Α’ και Β’ επιπέδου θα καλυφθεί από τον τακτικό 
προϋπολογισμό, από τον προϋπολογισμό των επενδύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καθώς και από άλλες πηγές, όπως ερευνητικά προγράμματα των μελών Δ.Ε.Π., 
χορηγίες, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 8 
του Ν. 3685/2008 (148 Α΄).  
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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 2015-16 
  
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 01.9.2015 – 29.9.2015 

Χειμερινό εξάμηνο 
Μαθήματα: 30.9.2015 – 15.1.2016 
Εξεταστική περίοδος: 20.1.2016 – 12.2.2016 

Εαρινό εξάμηνο 
Μαθήματα: 15.2.2016 – 27.5.2016 
Εξεταστική περίοδος: 1.6.2016 – 24.6.2016 

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2016: θα ανακοινωθεί. 

Αργίες 
26 & 28 Οκτωβρίου 
17 Νοεμβρίου 
24 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου 
30 Ιανουαρίου 
Πέμπτη της Τυροφάγου έως και την επομένη της Καθαράς Δευτέρας 
25 Μαρτίου 
Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά 
1 Μαΐου 
του Αγίου Πνεύματος 
 
Μέλη Δ..Ε.Π. σε άδεια 
Παντελής Γκολίτσης (ετήσια) 
Σωκράτης Δεληβογιατζής (24.8.2015-24.2.2016) 
Γιώργος Ζαρίφης (1.10.2015-29.2.2016) 

       Αναστασία Κεσίδου (21.9.2015-21.2.2016) 
       Φιλήμων Παιονίδης (1.3.2016-31.5.2016) 
       Ελένη Χοντολίδου (1.2.2016-30.6.2016)

 
Επικοινωνία 
 
Ταχυδρομική 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής 
541 24  Θεσσαλονίκη 

Ηλεκτρονική: 
info@edlit.auth.gr 

Τηλεφωνική: 
•   Γραμματεία Τμήματος (Κτήριο Διοίκησης Α.Π.Θ., 3ος όροφος): 
τηλ.:  2310.99.5206, 2310.99.5203, 2310.99.5220          fax.:  2310.99.6772 
•   Γραμματεία Τομέα Φιλοσοφίας (Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής, γρ. 215): 
2310.99.7319, eanthoul@edlit.auth.gr 
•   Γραμματεία Τομέα Παιδαγωγικής (Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής, γρ. 216): 
2310.99.7358, eanthoul@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 συμβου-
λευτείτε το Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της 
Θεσσαλονίκης. 
 
Σύμβουλοι Σπουδών: 
Γιώργος Ζωγραφίδης, αν. καθηγητής, για τα μαθήματα Φιλοσοφίας (2310.997995, zograf@edlit.auth.gr) 
Γιώργος Ζαρίφης, επ. καθηγητής, για τα μαθήματα Παιδαγωγικής (2310.997893, gzarifis@edlit.auth.gr) 
 
Περισσότερα στοιχεία για το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής:   http://www.edlit.auth.gr  
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