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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

 

 

 

 

 
Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω 
τους νέους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εισήχθησαν στο Τμήμα μας και να τους ευχηθώ να 
έχουν ευχάριστες και αποδοτικές σπουδές.  

Το Tμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής προσφέρει σπουδές για την προετοιμασία μελλοντι-
κών εκπαιδευτικών με ειδίκευση για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα όμως καλλιεργεί τόσο τη διδασκαλία όσο και την έρευνα σε 
δύο βασικές επιστήμες που είναι η Φιλοσοφία και η Παιδαγωγική. Αυτήν την τριμερή κατανομή 
του επιστημονικού ενδιαφέροντος μπορεί να την διαπιστώσει κανείς αναδιφώντας και το 
πρόγραμμα σπουδών που παρατίθεται ακολούθως. Ένα μέρος από τα μαθήματα και τις δρα-
στηριότητες αφιερώνονται στο θεμέλιο της ανθρώπινης σκέψης, του προβληματισμού και 
τελικά των επιστημών, που είναι η Φιλοσοφία. Ένα άλλο μέρος από τα μαθήματα και τις δρα-
στηριότητες αφιερώνονται στην επιστήμη της αγωγής που είναι η Παιδαγωγική, αρμόδια για 
την κατά το δυνατόν καλύτερη οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ένα ακόμη 
σεβαστό μέρος του προγράμματος σπουδών καλύπτουν μαθήματα και δραστηριότητες, τα 
οποία προετοιμάζουν τους φοιτητές του Τμήματος για τη δραστηριοποίησή τους ως εκπαιδευ-
τικών των φιλολογικών μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ως αυτόνομο Τμήμα έχει συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια λειτουργίας και μέσα από συνεχείς 
αναθεωρήσεις, αξιολόγηση και εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών του επιχειρεί να 
καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες που προκύπτουν από τον ιδρυτικό του 
νόμο και τον ρόλο που παίζει στο πλαίσιο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. 

Είναι βέβαια γνωστό ότι λόγω της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης οι συνθήκες από πλευ-
ράς υλικοτεχνικής υποδομής παρουσιάζουν κάποια ελλείμματα. Μπορώ όμως να σας διαβεβαι-
ώσω ότι με ηρωικές σχεδόν προσπάθειες των συνεργατών μας στο Τμήμα επιχειρούμε να προ-
σφέρουμε σπουδές αντάξιες μιας ευρωπαϊκής χώρας τόσο από πλευράς περιεχομένου σπουδών 
όσο και από πλευράς επιστημονικής μεθόδου. Σας προτρέπω λοιπόν να το εκτιμήσετε αυτό και 
με τη συμπεριφορά και τις προσπάθειές σας να βοηθήσετε, ώστε –έστω και στις δύσκολες 
παρούσες συνθήκες– να καταφέρουμε να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα στις προσπάθειές 
μας. 

Σας επισημαίνω επιπλέον ότι ο χρόνος σπουδών δεν είναι ανάγκη να καλύπτεται μόνο από την 
ενασχόληση με τα συμβατικά μαθήματα. Το Tμήμα μας και γενικότερα το πανεπιστήμιο προ-
σφέρει ταυτόχρονα μία πληθώρα ευκαιριών που μπορείτε να τις αξιοποιήσετε για την ψυχα-
γωγία σας, για την άθλησή σας και για την ενασχόλησή σας γενικότερα με τον πολιτισμό. Άλλη 
ενδιαφέρουσα δυνατότητα που προσφέρει είναι και το άνοιγμά του στον κόσμο είτε με την 
επικοινωνία ή τη μετάκληση επιστημόνων από ξένα πανεπιστήμια είτε με τη δυνατότητα που 
δίνει στους φοιτητές του για σπουδές σύντομης διάρκειας σε πανεπιστήμια άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών. 

Για όλα αυτά είστε από εδώ και πέρα εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να 
συνηθίσετε να ενημερώνεστε διαρκώς, ώστε και να διεκπεραιώνετε εγκαίρως τις υποθέσεις σας 
αλλά και να αξιοποιείτε τις πολυάριθμες ευκαιρίες και δυνατότητες που σας προσφέρει το 
Τμήμα και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 
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Στους φοιτητές που ήδη φοιτούν στο Τμήμα μας τους εύχομαι να συνεχίσουν με όρεξη και 
ενθουσιασμό τις σπουδές τους, ώστε να αποκομίσουν τη θετική ενίσχυση που προσφέρουν οι 
επιτυχίες τους. Στους συναδέλφους του Τμήματος, τόσο τους διδάσκοντες όσο και τους 
ανθρώπους που υποστηρίζουν διοικητικά το έργο του, εύχομαι να έχουν μία καλή ακαδημαϊκή 
χρονιά καταρχήν με υγεία, καλή διάθεση και να δουν να πραγματώνονται τα όνειρα και οι 
επιδιώξεις τους. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπίκος 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γενικά 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ   
  
Πρύτανης: Περικλής Μήτκας 
Αντιπρυτάνεις:  
Γεώργιος Δέλλιος, Ανθρώπινων Πόρων 
Νικόλαος Βαρσακέλης, Οικονομικών  
Δέσποινα Κλαβανίδου, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  
Θεόδωρος Λαόπουλος, Έρευνας και Συντονισμού  
Αριάδνη Στογιαννίδου, Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων  
http://www.auth.gr/rect  
 
 
ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
 
Αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέ-
δρους των Τμημάτων και εκπροσώπους των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων (άρθρο 3 Ν.4485/17). 
 
 
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: Αιμίλιος Μαυρουδής  
   Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Εμμανουήλ Βουτυράς 
   Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής: Κωνσταντίνος Μπίκος  
   Τμήμα Ψυχολογίας: Παγώνα Ρούσση  
   Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Αναστάσιος Τσαγγαλίδης  
   Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου  
   Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Αγγελική Κοιλιάρη  
   Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Ζωγραφία Ζωγραφίδου  
 
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 αντίστοι-
χα επιστημονικά πεδία και οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. 
Προσφέρει: 

 πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (με κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής), 
 μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τέσσερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (τρία στη 

Φιλοσοφία και ένα στην Παιδαγωγική Επιστήμη), 
 διδακτορικό δίπλωμα στα πεδία της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής. 

 
Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (καθηγητές), 
των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.), που υπηρετούν σ’ αυτό. Όργανα του Τμήματος 
είναι: α) η Συνέλευση του Τμήματος, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) ο Πρόεδρος του 
Τμήματος. 
 

http://www.auth.gr/rect
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Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπίκος  
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γιώργος Ζωγραφίδης 
 

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από:  
     α) τα μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές) του Τμήματος,  
     β) έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.ΔΙ.Π.,  
     γ) δύο (2) εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, και  
     δ) έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών και των υποψηφίων 
διδακτόρων. 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Συμμετέχουν: ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος, οι Διευθυντές των δύο 
Τομέων και ο εκπρόσωπος του Ε.ΔΙ.Π. 
 
Προϊστάμενος Γραμματείας  
Σάββας Παπαδόπουλος 2310.995206, info@edlit.auth.gr  
 
 
Τομέας Φιλοσοφίας 
Διευθυντής: Δημήτρης Κόκορης  
Γραμματεία: Αποστολία Μούντιου, 2310.99.7319, gramphilos@edlit.auth.gr 
 
Τομέας Παιδαγωγικής 
Διευθυντής: Γεώργιος Ζαρίφης 
Γραμματεία: Ελένη Ανθούλα, 2310.99.7358, grampedag@edlit.auth.gr 
  
Ο κάθε Τομέας διοικείται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, η οποία απαρτίζεται (σε 
πλήρη σύνθεση) από: 
     α) τους Καθηγητές του Τομέα, 
     β) έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Δ.Ι.Π., 
     δ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, και 
     ε) έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών και των υποψηφίων 
διδακτόρων. 
 
 
Όργανα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 
1) Συνέλευση Τμήματος 
 
2) Επιτροπές Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
 
ΠΜΣ Φιλοσοφίας 
Διευθυντής: Βασίλης Κάλφας 
Συντονιστική Επιτροπή: ο Διευθυντής και οι Καθηγητές του Τομέα Φιλοσοφίας. 
 
Διατμηματικό ΠΜΣ “Φιλοσοφία: Κείμενα, ερμηνείες, πρακτικές” 
Διευθυντής: Γιώργος Ζωγραφίδης 
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή: Π. Γκολίτσης, Δ. Δρόσος, Γ. Ζωγραφίδης, Φ. Παιονίδης, Α. Τάκης 
 
Διιδρυματικό ΠΜΣ “Συστηματική Φιλοσοφία” 
Διευθυντής: Θεόδωρος Πενολίδης 
Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή: Δ. Αθανασάκης, Γ. Αραμπατζής, Κ. Καβουλάκος, Θ. Πενολίδης, Ε. 
Πρωτοπαπαδάκης, Γ. Στείρης, Σ. Τσινόρεμα 
 
ΠΜΣ στην Παιδαγωγική Επιστήμη 
Διευθυντής: Κυριάκος Μπονίδης  
Συντονιστική Επιτροπή: Γ. Ζαρίφης, Α. Κεσίδου, Κ. Μπονίδης, Δ. Σταμοβλάσης, Β. Φούκας.    

mailto:info@edlit.auth.gr
mailto:gramphilos@edlit.auth.gr
mailto:grampedag@edlit.auth.gr
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
Το επιστημονικό προσωπικό 

Τομέας Φιλοσοφίας 

 Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο Email 

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

επίκ. καθηγητής 

 

214 ΠΚ 2310.99.7564 dathan@otenet.gr 

Γκολίτσης Παντελής 
Αρχαία και Μεσαιωνική  

Φιλοσοφία 

επίκ. καθηγητής 208ε ΠΚ 2310.99.7356 pgolitsis@yahoo.com  
 

Δεληβογιατζής Σωκράτης 
Φιλοσοφία 

καθηγητής 216στ ΠΚ 2310.99.7334 sodelis4@gmail.com  

 

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 

άδεια 1.10.2018–31.1.2019 

Καλοκαιρινού Ελένη  
Φιλοσοφία  

αν. καθηγήτρια 

 

208δ ΠΚ 2310.99.7344 ekalo@edlit.auth.gr  

Κάλφας Βασίλειος  
Συστηματική Φιλοσοφία 

καθηγητής  206 ΠΚ 2310.99.7321 kalfasvassilis@gmail.com 
 

Κόκορης Δημήτρης  
Νεοελληνική γραμματεία: 
φιλολογικές & φιλοσοφικές  
διαστάσεις 

αν. καθηγητής  216α ΠΚ 2310.99.7551 dkokoris@otenet.gr  
 

Παιονίδης Φιλήμων 
Ηθική & Πολιτική Φιλοσοφία  

καθηγητής  421δ ΝΚ 2310.99.7376 peonidis@edlit.auth.gr  
άδεια 1.2–30.6.2019 

Πενολίδης Θεόδωρος  
Φιλοσοφία: Οντολογία και 
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  

 

Κεσίδου Αναστασία  
Συγκριτική Παιδαγωγική &  
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

επίκ. 
καθηγήτρια 

216γ ΠΚ 2310.99.7580 akesidou@edlit.auth.gr  

Μαυροσκούφης Δημήτρης 
Διδακτική Μεθοδολογία & 
Ιστορία της Εκπαίδευσης 

καθηγητής  110 ΠΚ 2310.99.7976 dmavrosk@edlit.auth.gr  

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
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  

 

Σαρακινιώτη Αντιγόνη  
Κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης 

επίκ. 
καθηγήτρια  

216ζ ΠΚ 2310.99.7367 asarakinioti@gmail.com  

Σταμοβλάσης Δημήτριος  
Μέθοδοι έρευνας κοινωνικών 
Επιστημών – Στατιστική 

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

   

Τσιούμης Κωνσταντίνος 
Μειονότητες: Ιστορία και 
Εκπαίδευση 

καθηγητής 216 ΠΚ 2310.99.7380 ktsioumi@nured.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  

 

 
Ε.ΔΙ.Π. – Ε.ΤΕ.Π. 

 Κατηγορία Γραφείο Τηλέφωνο Email 

Άχλης Νικόλαος ΕΔΙΠ/ΤΠ 5α1 Ν.Πτ. 2310.99.7233 nikwiz@yahoo.gr  

Γιάννου Τριανταφυλλιά ΕΔΙΠ/ΤΦ 421ε ΝΚ 2310.99.7374 giannoutr@edlit.auth.gr  

Καραματσούκη Αγγελική ΕΔΙΠ/ΤΠ 111 ΠΚ 2310.99.7283 ankaramat@edlit.auth.gr  

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

Παντούλη Όλγα 
                        (άδεια 1.3-30.6.2019) 

ΕΔΙΠ/ΤΠ 207 ΠΚ 2310.99.7329 pantouli@edlit.auth.gr  

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

Τολούδη Φωτεινή ΕΔΙΠ/ΤΠ 4β Ν.Πτ. 2310.997302 ftoloudi@edlit.auth.gr 

 
Το διοικητικό προσωπικό 

Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητα Γραφείο Τηλέφωνο Email 

Ανθούλα Ελένη 
    (εργολαβική υπάλληλος) Γραμματεία ΤΠ 

215 ΠΚ 2310.99.7358 eanthoul@edlit.auth.gr 

Γεωργακοπούλου Κλεονίκη Γραμματεία Τμήματος 302 ΚΔ 2310.99.5203 kleoniki@edlit.auth.gr 

Δημητριάδου Μαρία Βιβλιοθήκη ΤΠ  207 ΠΚ 2310.99.7329 library@edlit.auth.gr 

Μούντιου Αποστολία 
    (εργολαβική υπάλληλος)  

Γραμματεία ΤΦ 215 ΠΚ 2310.99.7319 
 

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 

Πειραζερίδου Ευαγγελία Γραμματεία Τμήματος 302 ΚΔ 2310.99.5220 epeiraze@edlit.auth.gr 

Τριανταφύλλου Αιμιλία Βιβλιοθήκη ΤΦ 204 ΠΚ 2310.99.7953 atr@edlit.auth.gr 

http://www.edlit.auth.gr/scientific/bikos
mailto:bikos@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/bonidis
mailto:bonidis@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/padeliadu
mailto:spadeli@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/padeliadu
mailto:asarakinioti@gmail.com
http://www.edlit.auth.gr/scientific/stamovlasis
mailto:stadi@edlit.auth.gr
mailto:ktsioumi@nured.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/foukas
mailto:vfoukas@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/hodolidou
mailto:hodol@edlit.auth.gr
mailto:nikwiz@yahoo.gr
mailto:tyannou@gmail.com
mailto:ankaramat@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/leontiadou
mailto:k11leo@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/pantouli
mailto:pantouli@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/sapounidis
mailto:teo@edlit.auth.gr
mailto:eanthoul@edlit.auth.gr
mailto:kleoniki@edlit.auth.gr
mailto:library@edlit.auth.gr
mailto:mountiou@edlit.auth.gr
mailto:jopaz@edlit.auth.gr
mailto:savaspap@ad.auth.gr
mailto:atr@edlit.auth.gr
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ΚΔ: Κτήριο Διοίκησης Α.Π.Θ. ΠΚ: Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής 
Ν.Πτ.: Νέα Πτέρυγα Φιλοσοφικής Σχολής ΤΠ: Τομέας Παιδαγωγικής 
ΝΚ: Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής ΤΦ: Τομέας Φιλοσοφίας 

 
 
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  
     † (1913-2016) 

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, Παν/μιο Princeton, Μέλος Ακαδημίας Αθηνών 

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  

Ανδριόπουλος Δημήτριος     

Αυγελής Νικόλαος nikosavgelis@gmail.com 

Δεληγιώργη Αλεξάνδρα deligiorgia@gmail.com  

Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα ziogou@edlit.auth.gr 

Κελπανίδης Μιχάλης †  

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 †  

Βαρμάζης Νικόλαος nvarmazis@gmail.com  

Καϊμάκης Παύλος pavloskaimakis@gmail.com   

 

  

mailto:nikosavgelis@gmail.com
mailto:deligiorgia@gmail.com
mailto:ziogou@edlit.auth.gr
mailto:xochelis@edlit.auth.gr
mailto:zoipapa@edlit.auth.gr
mailto:thparisa@edlit.auth.gr
mailto:yplanges@edlit.auth.gr
mailto:sfendoni@edlit.auth.gr
mailto:terzis@edlit.auth.gr
mailto:dimch@edlit.auth.gr
mailto:nvarmazis@gmail.com
mailto:pavloskaimakis@gmail.com
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
 
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας (Παλαιό Κτήριο, αίθ. 204) 

Η βιβλιοθήκη του Τομέα 
Φιλοσοφίας είναι η αρχαιό-
τερη του Α.Π.Θ. και αποτε-
λείται από 21.000 τόμους 
βιβλίων, ενώ πλαισιώνεται 
από τις δωρεές των αείμνη-
στων καθηγητών της Σχολής 
Χαράλαμπου Θεοδωρίδη και 
Γιάννη Ιμβριώτη· τα φιλοσο-
φικά περιοδικά βρίσκονται 
στη Θεματική Βιβλιοθήκη της 
Σχολής. Καλύπτει όλες τις 
περιόδους του φιλοσοφικού 
στοχασμού (Αρχαία Ελληνι-
κή, Μεσαιωνική, Νεότερη 

Ευρωπαϊκή και Σύγχρονη), καθώς και όλους τους βασικούς κλάδους της Φιλοσοφίας (Οντο-
λογία, Μεταφυσική, Γνωσιολογία, Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία, Αισθητική, Φιλοσοφία της 
Επιστήμης, Λογική, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, Φιλοσοφία των 
Κοινωνικών Επιστημών κ.ά.). Η βιβλιοθήκη είναι μηχανογραφημένη, διαθέτει Η/Υ για αναζή-
τηση βιβλιογραφίας και ο κατάλογός της είναι προσβάσιμος από την ιστοσελίδα της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ (http://www.lib.auth.gr). Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας του Α.Π.Θ. 

Υπεύθυνoς: Γιώργος Ζωγραφίδης. Προσωπικό Βιβλιοθήκης: Αιμιλία Τριανταφύλλου, 
2310.99.7953, 2310.99.7318, e-mail: atr@edlit.auth.gr 
 
 
Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής (Παλαιό Κτήριο, αίθ. 207) 

Η βιβλιοθήκη έχει στη συλλογή της 
23.000 τόμους βιβλίων από τους οποίους 
οι 22.000 περίπου είναι βιβλία (στην 
ελληνική, αγγλική, γερμανική και γαλλική 
γλώσσα), ενώ τα υπόλοιπα είναι εγκυ-
κλοπαίδειες, λεξικά, διατριβές και διπλω-
ματικές εργασίες. 
Το υλικό της συλλογής κατατάσσεται 
στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 
Ιστορία της Αγωγής, Ιστορία της Εκπαί-
δευσης, Γενική και Ειδική Παιδαγωγική, 
Γενική και Ειδική Διδακτική, Κοινωνιο-
λογία της τάξης και του σχολείου, Εκπαί-
δευση Ενηλίκων, Εκπαίδευση Εκπαιδευ-
τικών, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Τεχνο-
λογία της Εκπαίδευσης και Ειδική Αγωγή. Η βιβλιοθήκη είναι μηχανογραφημένη και διαθέτει 
Η/Υ για αναζήτηση βιβλιογραφίας. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη που ανήκουν στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα του Α.Π.Θ. καθώς και οι εξωτερικοί χρήστες που πληρώνουν συνδρομή.  

Υπεύθυνη: Ελένη Χοντολίδου.  Προσωπικό Βιβλιοθήκης: Μαρία Δημητριάδου,  2310.99.7329,    
e-mail: libed@edlit.auth.gr 
 

 

 

http://www.lib.auth.gr/
mailto:atr@edlit.auth.gr
mailto:libed@edlit.auth.gr
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ΝΗΣΙΔΑ Η/Υ 
 
Η Νησίδα βρίσκεται στην αίθουσα 04, στο υπόγειο του Παλαιού Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχο-
λής. Η αίθουσα διαθέτει 12 υπολογιστές που είναι προσβάσιμοι στους προπτυχιακούς φοιτητές 
και τις προπτυχιακές φοιτήτριες του Τμήματος κατά τις περιόδους δηλώσεων μαθημάτων, 
κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων που απαιτούν υπολογιστή και κατά τις συνεδρίες της 
πρακτικής άσκησης. 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτο-
ρες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη νησίδα όλες τις ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης με τον 
υπεύθυνο.  

Υπεύθυνος: Θεοδόσης Σαπουνίδης, 2310.99.7412, teo@edlit.auth.gr  
 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
 
Εργαστήριο φιλοσοφικής έρευνας πάνω στο φαντασιακό (Παλαιό Κτήριο, αίθ. 213, τηλ. 
2310.99.7334) 

Διευθυντής: Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Ιδρύθηκε το 1998 και προωθεί την ιδέα μιας όσο γίνεται μεγαλύτερης σύνδεσης κομβικών 
στοιχείων της αρχαίας ελληνικής σκέψης με νεότερες και σύγχρονες λειάνσεις του φιλοσοφείν. 
Η δραστηριότητά του συνίσταται σε πρωτογενείς αναζητήσεις με στόχο νέες εννοιολογικοποι-
ήσεις 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, αίθ. 5α2, τηλ. 
2310.99.7564)  

Διευθυντής: Θεόδωρος Πενολίδης 

Ιδρύθηκε το 2003 και ασχολείται με την επιστημολογική διερεύνηση παραδειγμάτων, εννοιών, 
κατηγοριών ανάλυσης και μεθόδων που εφαρμόζουν οι κοινωνικές επιστήμες. Στην ερευνητική 
δραστηριότητα του Εργαστηρίου συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδά-
κτορες. Το Εργαστήριο προσκαλεί Έλληνες και ξένους ειδικούς για διαλέξεις και σεμινάρια. 
 
Εργαστήριο Φιλοσοφίας: Κείμενα και ερμηνείες (Νέο Κτήριο, αίθ. 421ε, τηλ. 2310.99.7374) 

Διευθυντής: Γιώργος Ζωγραφίδης 

Ιδρύθηκε το 2016 και 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. Το Εργαστήριο οργανώνει φιλοσοφικά συνέδρια, σεμινάρια και διαλέξεις. 
Μέλη του εργαστηρίου είναι οι: Βασίλης Κάλφας, Φιλήμων Παιονίδης, Γιώργος Ζωγραφίδης, 
Παναγιώτης Θανασάς, Δημήτρης Κόκορης και Παντελής Γκολίτσης. 

 
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 Παιδα-
γωγικής 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 Εργα-
στήριο στεγάζει σήμερα την ερευνητική και άλλη δραστηριότητα του Τομέα Παιδαγωγικής. 
 
 
 
 

mailto:teo@edlit.auth.gr
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Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας (Νέα Πτέρυγα της Φιλοσοφικής Σχολής, τηλ. 2310.99.7302) 

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μπίκος 

Ιδρύθηκε το 1999. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, διαθέτει 
εποπτικό και διδακτικό υλικό και ασκεί κυρίως τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τομέα Παιδα-
γωγικής καθώς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές άλλων Τμημάτων σε παιδαγωγικές, κοινω-
νικές και διδακτικές δεξιότητες. Στις ερευνητικές και διδακτικές του δραστηριότητες συμμετέ-
χουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες και εκπαιδευτικοί με απόσπαση 
από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 
Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

(ΚΕΑΣΒΕΠ) 

Μεταξύ των στόχων του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευ-
τικών Προγραμμάτων (Κ.Ε.Α.Σ.Β.Ε.Π.) συμπεριλαμβάνονται: 1) Η ανάπτυξη δραστηριότητας 
στο σύνολο των πεδίων και των θεματικών της Έρευνας και της Αξιολόγησης των ελληνικών 
σχολικών βιβλίων, των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και 
ψηφιακού (π.χ. στην έρευνα της διαδικασίας συγγραφής, παραγωγής και εισαγωγής στη διδα-
κτική πράξη, στην ανάλυσή 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 σύνθεση μεθοδολογικών εργαλείων για την έρευ-
να αυτή και η οργάνωση σχετικών σεμιναρίων και ημερίδων για σχεδιαστές εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, συγγραφείς σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικούς. 3) Η σύνδεσή του και η 
συνεργασία με ομοειδή ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, ερευνητές και ερευνήτριες διεθνώς –
κυρίως από βαλκανικά κράτη– και η διεξαγωγή συγκριτικής έρευνας. 4) Η σύνδεσή του με Προ-
γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ήδη με το ΠΜΣ των Τμημάτων Φ.Π. του Α.Π.Θ. και Φ.Π.Ψ 
του ΕΚΠΑ). 5) Η έκδοση ψηφιακού περιοδικού. 6) Η οργάνωση επιστημονικών διεθνών συνε-
δρίων. 7) Η παραγωγή σχετικού υλικού. 8) Η παρέμβαση στην εκπαιδευτική πολιτική σχετικά 
με τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία. 
 
Κέντρο Έρευνας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.Ε.) 

Μεταξύ των στόχων του Κέντρου Έρευνας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.Ε.) συμπεριλαμ-
βάνονται: 1) Η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στο σύνολο των πεδίων και των θεμα-
τικών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 2) Η παραγωγή διαπολιτισμκού εκπαιδευτικού υλικού 
και η επεξεργασία προτάσεων για την μια διαπολιτισμική εκπαιδευτική πράξη. 3) Η σχετική 
δράση στο παιδαγωγικό πεδίο. 4) Η οργάνωση σχετικών σεμιναρίων και ημερίδων για εκπαι-
δευτικούς. 5) Η σύνδεσή του και η συνεργασία με ομοειδή κέντρα. 6) Η σύνδεσή του με το ΠΜΣ 
του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. 
 
Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ν.Ε.) 

Το Ι.Α.Ν.Ε. άρχισε τη λειτουργία του το 1992 (Ιδρυτική Πράξη Συγκλήτου: Α 9508/11-5-1992) 
ως υποστηρικτική δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Παιδαγωγικής 
και έχει ως βασικούς στόχους: α) τη συλλογή, την ταξινόμηση και τη διαφύλαξη αρχειακού 
υλικού και πηγών σχετικών με την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, β) την επεξεργασία και 
την αξιοποίηση του συλλεχθέντος υλικού, και γ) την έρευνα στην ιστορία της εκπαίδευσης, εν 
γένει. Στο Ι.Α.Ν.Ε. 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 ολο-
κληρωθεί 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: καθηγητής Δημήτρης Μαυροσκούφης, με αναπληρωτή τον επίκ. καθηγητή Βασίλη 
Α. 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 περιοχών γενικού ενδιαφέροντος (διαλέξεις, συνέδρια, 
κ.λπ.), που δεν εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να εγγράφονται και να χρησιμοποιούν τις σχετικές υπηρε-
σίες με τον ιδρυματικό λογαριασμό τους (xxx@edlit.auth.gr). Η εγγραφή είναι απαραίτητη 
για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υλικό και την παρακολούθηση των ανακοινώσεων κάθε 
μαθήματος. 
 
 

Η πλατφόρμα elearning είναι ένα διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον που διαθέτει η Βιβλι-
οθήκη του Αριστοτελείου σε όλη την ακαδη-
μαϊκή κοινότητα του Α.Π.Θ. για τις εκπαιδευτι-
κές και μαθησιακές ανάγκες του ιδρύματος. Τα 

e-μαθήματα υποστηρίζονται κεντρικά στο ΑΠΘ από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
(ΒΚΠ) και το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ). H υπηρεσία ηλεκτρονικών 
μαθημάτων 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 
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του 
λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπη-
ρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς 

και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή 
(web browser) χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.  
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 και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες 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 Προ-
σωπικού 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 συμπεριληφθεί, τα τελευταία χρόνια, στις επιμέρους δράσεις του προγράμματος Erasmus 
με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και φοιτητριών και της συνεργασίας 
μεταξύ των ανωτάτων ιδρυμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανταλλαγές φοιτη-
τών και φοιτητριών που προτείνονται για κινητικότητα βασίζονται σε διμερείς συμφωνίες 
μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων οι οποίες αφορούν το γνωστικό αντικείμενο, το επίπεδο 
σπουδών και τον μέγιστο αριθμό των φοιτητών και φοιτητριών που μπορούν να μετακινηθούν. 
Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής έχει συνάψει 59 συμφωνίες διακίνησης με πανεπιστή-
μια του εξωτερικού, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να διακινηθούν περί τους 90 φοιτητές 
και φοιτήτριες ετησίως. Προτεραιότητα διακίνησης με αυτές τις συμφωνίες έχουν οι φοιτητές 
και οι φοιτήτριες του Τμήματος· ειδικότερα, στα προγράμματα διακίνησης που αφορούν τη 
Φιλοσοφία δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες που ακολουθούν την κατεύθυν-
ση της Φιλοσοφίας, ενώ αντίστοιχα στις επιστημονικές συμφωνίες που αφορούν την Παιδαγω-
γική, προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες που ακολουθούν την κατεύθυνση της 
Παιδαγωγικής. 
 

Τα κριτήρια επιλογής, βάσει απόφασης της Συγκλήτου, είναι τα εξής: 
1. Συμπλήρωση του 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων που αναλογούν στο διάστη-

μα έως και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης. 
2. Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο 

φοιτητής. 
3. Επίπεδο σπουδών του φοιτητή ή της φοιτήτριας (υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχια-

κοί έχουν προτεραιότητα έναντι προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών). 
4. Έτος εισαγωγής (δεν προτιμούνται οι "λιμνάζοντες" φοιτητές και φοιτήτριες). 
5. Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με 

επιτυχία ο φοιτητής ή η φοιτήτρια έως τον χρόνο υποβολής της αίτησης. 
6. Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων). 
7. Βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής. 
8. Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση μεταπτυ-

χιακού φοιτητή ή φοιτήτριας ή υποψήφιου διδάκτορα. 
 
Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπου-
δών του πανεπιστημίου προέλευσης, κυμαίνεται από τρεις έως και δώδεκα μήνες και αναγνω-
ρίζεται πλήρως: το Ίδρυμα προέλευσης δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιό-
δου σπουδών στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και άλλων μορφών αξιο-
λόγησης) σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα προέλευσης, ακόμη 
και εάν το περιεχόμενο δεν ταυτίζεται απολύτως. Οι φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να ενημε-
ρώνονται 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 ή στην εισερχόμενη 
φοιτήτρια και στο Ίδρυμα προέλευσης αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο θα 
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πιστοποιείται η ολοκλήρωση του προσυμφωνημένου προγράμματος σπουδών και όπου θα 
αναγράφονται η τοπική βαθμολογία του φοιτητή ή της φοιτήτριας, οι πιστωτικές μονάδες ECTS 
και η κατάταξη της βαθμολογίας του/της σε σχέση με εκείνες των υπόλοιπων συμφοιτητών και 
συμφοιτητριών του. 
 
Στο Ίδρυμα υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα 
πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κτλ. Παρόλα αυτά, ενδέχεται 
να υπάρξουν μικρές επιβαρύνσεις για δαπάνες, όπως ασφάλιση, συνδρομή σε φοιτητικούς συλ-
λόγους, χρήση διαφόρων ειδών εξοπλισμού, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, προϊόντα εργα-
στηρίου κ.λπ., εξίσου με τους λοιπούς φοιτητές και φοιτήτριες. Τυχόν καταβαλλόμενες εθνικές 
υποτροφίες και δάνεια εξακολουθούν να καταβάλλονται πλήρως στους εξερχόμενους φοιτητές 
και φοιτήτριες. 
 
Φοιτηtές και φοιτήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus κατά τη διάρκεια της απου-
σίας τους στο εξωτερικό “μεταφέρουν” τυπικά το τρέχον εξάμηνο σπουδών τους από το Α.Π.Θ. 
στο ίδρυμα που τους υποδέχθηκε. Για τον λόγο αυτόν δεν δικαιούνται να υποβάλουν δήλωση 
μαθημάτων στο εξάμηνο εκείνο στο Τμήμα μας. 
 
Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει 
να είναι εγγεγραμμένοι στο τρίτο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο. Όσες και όσοι έχουν ήδη συμμε-
τάσχει στο πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές ως προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές/ 
φοιτήτριες 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 Ευρω-
παϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: http://www.eurep.auth.gr/index.php  
 
Πληροφορίες για εισερχόμενους φοιτητές/φοιτήτριες (Information for incoming students): 
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 φοιτητές και φοιτήτριες κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: Θεόδωρος Πενολίδης  
– για φοιτητές και φοιτήτριες κατεύθυνσης Παιδαγωγικής: Γιώργος Ζαρίφης & Βασίλης Α. Φούκας 

 
Διμερείς συμφωνίεςτου Τμήματος  

 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 

Χώρα 
μετακίνησ

ης 
Πανεπιστήμιο Erasmuscode 

Υπεύθυνος 
συμφωνίας 

Αριθμός 
μετακινού

μενων 
φοιτητών 

Διάρκεια 
μετακίνη

σης 
(μήνες) 

Επίπεδο 
σπουδών 

Αυστρία 
Katholische Privat-
Universität Linz 

A LINZ11 
Πενολίδης 
Θεόδωρος 

2 6 FST 

Βέλγιο 
Université Libre de 
Bruxelles 

B BRUXEL04 
Δεληβογιατζής 
Σωκράτης 

2 6 FST 

Βουλγαρία  
Sofiiski Universitet 'Sveti 
Kliment Ohridski' 

BG SOFIA06 
Καλοκαιρινού 
Ελένη 

2 6 FST 

Κύπρος Open University of Cyprus CY LEFKOSI01 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

1 5 ST 

Κύπρος University of Cyprus CY NICOSIA01 
Μπονίδης 
Κυριάκος 

2 6 FST 

Κύπρος University of Cyprus CY NICOSIA01 
Δεληβογιατζής 
Σωκράτης 

3 6 FST 

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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Κύπρος  
European University 
Cyprus 

CY NICOSIA24 
Παντελιάδου 
Σουζάνα 

2 6 FST 

Κύπρος 

The Cyprus Institute of 
Neurology & Genetics - 
Cyprus School of 
Molecular Medicine 

CY NICOSIA29 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 6 ST 

Τσεχία  
Masaryk University 

CZ BRNO05 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

6 5 FS 

Τσεχία  
Charles University 

CZ PRAHA07 
Κεσίδου 
Αναστασία 

1 5 FS 

Γερμανία Freie Universität Berlin D BERLIN01 
Θανασάς 
Παναγιώτης 

1 10 FST 

Γερμανία 
Humboldt-Universität zu 
Berlin 

D BERLIN13 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 5 FS 

Γερμανία Universität Bielefeld D BIELEFE01 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 6 FST 

Γερμανία  
Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universität 
Bonn 

D BONN01 
Θανασάς 
Παναγιώτης 

2 9 FST 

Γερμανία 
Katholische Universität 
Eichstätt-Ingolstadt 

D EICHSTA01 
Πενολίδης 
Θεόδωρος 

3 6 FST 

Γερμανία 
Universität Duisburg-
Essen 

D ESSEN04 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 6 FS 

Γερμανία 
Pädagogische 
Hochschule Freiburg 

D FREIBUR02 
Μπονίδης 
Κυριάκος 

2 6 FST 

Γερμανία Universität Hildesheim D HILDESH01 
Πενολίδης 
Θεόδωρος 

3 5 FS 

Γερμανία Universität Kassel D KASSEL01 
Θανασάς 
Παναγιώτης 

2 6 FST 

Γερμανία Universität Leipzig D LEIPZIG01 
Θανασάς 
Παναγιώτης 

6 5 FST 

Γερμανία 
Hochschule der 
Bundesagentur für Arbeit 

D MANNHEI06 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

1 6 FST 

Γερμανία 
Ludwig-Maximilians-
Universität München 

D MUNCHEN01 
Πενολίδης 
Θεόδωρος 

2 5 FST 

Γερμανία 
Westfälische Wilhelms-
Universität Münster 

D MUNSTER01 
Θανασάς 
Παναγιώτης 

2 10 FST 

Γερμανία Universität Regensburg D REGENSB01 
Κεσίδου 
Αναστασία 

1 6 FS 

Γερμανία 
Eberhard Karls 
Universität Tübingen 

D TUBINGE01 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 6 FST 

Γερμανία 
Eberhard Karls 
Universität Tübingen 

D TUBINGE01 
Πενολίδης 
Θεόδωρος 

3 10 FST 

Δανία Aarhus Universitet DK ARHUS01 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 6 FST 

Ισπανία 
Universidad 
Complutense de Madrid 

E MADRID03 
Παιονίδης 
Φιλήμων 

2 4 FST 

Ισπανία Universidad de Sevilla E SEVILLA01 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 9 F 

Εσθονία Tallinna Ülikool EE TALLINN05 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 6 FST 

Γαλλία 
Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

F PARIS001 
Δεληβογιατζής 
Σωκράτης 

2 10 FST 

Γαλλία 
Université Paris 8 
Vincennes - Saint-Denis 

F PARIS008 
Δεληβογιατζής 
Σωκράτης 

2 6 FST 

Κροατία Sveučilište u Rijeci HR RIJEKA01 Καλοκαιρινού 1 6 FST 
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Ελένη 

Ουγγαρία University of Pécs HU PECS01 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 5 FST 

Ιταλία 
Università degli Studi di 
Firenze 

I FIRENZE01 
Δεληβογιατζής 
Σωκράτης 

3 6 FST 

Ιταλία 
Università degli Studi di 
Foggia 

I FOGGIA03 
Φούκας 
Βασίλειος 

2 10 FS 

Ιταλία 
Università degli Studi di 
Milano-Bicocca 

I MILANO16 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 6 FST 

Ιταλία 
Università degli Studi di 
Padova 

I PADOVA01 
Ζωγραφίδης 
Γεώργιος 

1 6 FS 

Ιταλία 
Università degli Studi 
Roma Tre 

I ROMA16 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

1 6 FST 

Λετονία Latvijas Universitáte LV RIGA01 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 6 FST 

Ολλανδία 
University of Humanistic 
Studies 

NL UTRECHT34 
Κεσίδου 
Αναστασία 

2 6 FST 

Πορτογαλία Universidade de Coimbra P COIMBRA01 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 6 FST 

Πορτογαλία 
Instituto Politécnico de 
Leiria 

P LEIRIA06 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

1 6 FS 

Πολωνία 
Uniwersytet Im. Adama 
Mickiewicza 

PL POZNAN01 
Ζωγραφίδης 
Γεώργιος 

1 6 FST 

Πολωνία Uniwersutet Szczeciński PL SZCZECI01 
Ζωγραφίδης 
Γεώργιος 

1 5 FS 

Πολωνία 
University of Lower 
Silesia 

PL WROCLAW14 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 5 FST 

Ρουμανία 
Universitatea din 
Bucuresti 

RO BUCURES09 
Δεληβογιατζής 
Σωκράτης 

2 6 FST 

Ρουμανία Universitatea din Pitesti RO PITESTI01 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 6 FST 

Ρουμανία 
Universitatea de Vest din 
Timişoara 

RO TIMISOA01 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 6 FST 

Σουηδία Linköpings universitet S LINKOPI01 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 6 FST 

Φινλανδία  University of Helsinki SF HELSINK01 
Κεσίδου 
Αναστασία 

2 5 FST 

Φινλανδία Tampereen Yliopisto SF TAMPERE01 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

1 9 FST 

Τουρκία 
Middle East Technical 
University 

TR ANKARA04 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

5 5 FST 

Τουρκία 
Suleyman Demirel 
Universitesi 

TR ISPARTA01 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 10 FST 

Τουρκία Istanbul Üniversitesi TR ISTANBU03 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

2 6 F 

Τουρκία Marmara Üniversitesi TR ISTANBU05 
Ζαρίφης 
Γεώργιος 

1 6 FST 

Τουρκία 
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi 

TR KONYA04 
Μπονίδης 
Κυριάκος 

3 6 FS 

Τουρκία 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

TR TRABZON01 
Μπονίδης 
Κυριάκος 

2 6 FST 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Bath Spa University UK BATH02 
Κεσίδου 
Αναστασία 

2 6 FST 
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  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ. 
 
Οι φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη συνδρομή ειδικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους ή να γίνουν οι ίδιοι εθελοντές, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε συναδέλ-
φους συμφοιτητές και συμφοιτήτριές τους που τις έχουν ανάγκη. 
 

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, έχει ως στόχο να δημιουργήσει συνθήκες που θα 
καταστήσουν το Πανεπιστήμιο χώρο προσβάσιμο σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας 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 Α.Π.Θ. 

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 και φοιτήτριες με αναπηρία, 
 οι αλλοδαποί φοιτητές και φοιτήτριες, 
 οι μειονοτικοί και οι ομογενείς ή παλιννοστούντες φοιτητές και φοιτήτριες, 
 οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φοιτητών και φοιτητριών, που κατά τη διάρκεια της φοί-

τησής 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 οργά-
νωση και λειτουργία των δομών που προσφέρουν ψυχολογική βοήθεια και συμβουλευτική 
στήριξη στους φοιτητές και τις φοιτήτριες 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 και τις φοιτήτριες του ΑΠΘ, 
αλλά και στο προσωπικό του Πανεπιστήμιου. Η επιτροπή συνεργάζεται στενά με άλλες Επιτρο-
πές συναφούς αντικειμένου και διοργανώνει Ημερίδες για διάλογο με τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες, όπως και με το διοικητικό και λοιπό προσωπικό της πανεπιστημιακής κοινότητας. 
Στους άμεσους στόχους του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. είναι η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας Ανοιχτής τηλε-
φωνικής 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 πανεπιστη-
μιακής κοινότητας της ιδέας του εθελοντισμού και την καλλιέργειά της ως σύγχρονου αιτή-
ματος. 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 

http://spc.web.auth.gr/
http://acobservatory.web.auth.gr/
http://acobservatory.web.auth.gr/
http://acobservatory.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=1&lang=el
mailto:vpapadot@ad.auth.gr
http://acobservatory.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=1&lang=el
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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 ή μία φοιτήτρια, 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 και φοιτητριών με ειδικές 
ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν κατά το δυνατόν οι 
συνθήκες που θα τους επιτρέπουν να παρακολουθούν τα μαθήματα και να αξιολογούνται με 
τρόπο που δεν έρχεται σε σύγκρουση με την αναπηρία τους. Σύμφωνα με Απόφαση της Συγκλή-
του (Συνεδρίαση αριθμ. 2760/ 25.2.2004), για την εξέταση και την αξιολόγηση των φοιτητών 
και των φοιτητριών με ειδικές ανάγκες είναι σκόπιμο να τηρούνται τα εξής: 

 Γνωριμία των καθηγητών με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με ειδικές ανάγκες και 
συζήτηση μαζί τους για τις δυσκολίες που συναντούν κατά τη φοίτηση. 

 Έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών και των φοιτητριών με ειδικές ανάγκες για την ύλη 
και τις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Παροχή βοήθειας κατά την προετοιμασία του φοιτητή ή της φοιτήτριας μέσω φροντι-
στηριακών μαθημάτων. 

 Επιλογή του κατάλληλου τρόπου εξέτασης ανάλογα με την αναπηρία του φοιτητή ή της 
φοιτήτριας (για παράδειγμα, προφορική εξέταση για τους τυφλούς, κινητικά ανάπη-
ρους, δυσλεξικούς, γραπτή για τους κωφούς). 

 Παρουσία διερμηνέα νοηματικής γλώσσας για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 
γραπτή εξέταση των κωφών φοιτητών και φοιτητριών. 

 Παροχή χρόνου προετοιμασίας (10΄–15΄) πριν από την εξέταση, ώστε να μπορέσει ο 
φοιτητής ή η φοιτήτρια να εξοικειωθούν 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 συμμε-
τοχή των φοιτητών και των φοιτητριών με ειδικές ανάγκες στα μαθήματα, παρέχονται, με βάση 
σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι ακόλουθες διευκολύνσεις: 

•   Ενημέρωση των φοιτητών και των φοιτητριών με ειδικές ανάγκες: 
Ο σύμβουλος σπουδών ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με ειδικές ανάγκες για 
θέματα σπουδών, για τις παροχές ακαδημαϊκής στήριξης και εισηγείται στο Τμήμα για τροπο-
ποιήσεις που χρειάζονται κατά τη διδασκαλία και στον τρόπο αξιολόγησης. Επίσης, οι 
παραπάνω φοιτητές και φοιτήτριες ενημερώνονται από τη Γραμματεία ή τον σύμβουλο σπου-
δών 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 και τις φοιτήτριες με ειδικές ανάγκες 
είναι η Μάρω Δόικου, επίκουρη καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής.  

Υπεύθυνη στη Γραμματεία του Τμήματος για την εξυπηρέτηση των φοιτητών και των φοιτη-
τριών με ειδικές ανάγκες είναι η κ. Κλεονίκη Γεωργακοπούλου (2310.99.5203). 

mailto:vrect-ac-secretary@auth.gr
http://acobservatory.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=1&lang=el
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διάρκεια Σπουδών 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα. Μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) εξαμήνων φοίτησης, φοιτητές και φοιτήτριες 
μπορούν να εγγραφούν στα επόμενα εξάμηνα, εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της 
φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό του Α.Π.Θ. 

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 και η 
φοιτήτρια υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση εγγραφής στο Τμήμα.  

Επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν τη φοιτητική τους ιδιότητα: «Το άρθρο 80 παρ. 9 
περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και ε΄ του Ν.4009/11 [περί απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας φοιτητών 
και φοιτητριών που εισήχθησαν έως και το 2006-07], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταρ-
γείται αφότου ίσχυσε. Η φοιτητική ιδιότητα των υπαχθέντων στην καταργούμενη διάταξη θεω-
ρείται ως μηδέποτε απολεσθείσα και όλες οι πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση αυτή θεωρού-
νται ως μηδέποτε εκδοθείσες» (Ν.4327/15, άρθρο 33). Επίσης, φοιτητές και φοιτήτριες που 
απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα λόγω μη εγγραφής σε δύο συνεχόμενα εξά-
μηνα επανεγγράφονται με έγγραφη αίτησή τους στο Τμήμα και συνεχίζουν τη φοίτησή τους 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 
195) για τη διακοπή σπουδών (Ν.4415/16, άρθρο 56). 

Μερική φοίτηση: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 
20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως “φοιτητές μερικής φοίτησης”, ύστερα από 
αίτησή τους. Ο Οργανισμός του Α.Π.Θ. θα ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
για την εφαρμογή των παραπάνω, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
για τη διευκόλυνση της φοίτησης των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία.  

Διακοπή φοίτησης: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν, ύστερα από αίτησή τους στη 
Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Με τον Οργανισμό του Α.Π.Θ. καθο-
ρίζεται η σχετική διαδικασία. Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά τον χρόνο 
διακοπής της φοίτησης, εκτός εάν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε 
λόγους ανωτέρας βίας. 

 

 
Προγράμματα Σπουδών 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 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. Για το ΝΠΣ βλ. παρακάτω σελ. 31. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 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. Για το ΠΠΣ βλ. παρακάτω σελ. 
36.  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 
ακολουθούν Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με το οποίο για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η 
συμπλήρωση 225 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Φοιτητές και φοιτήτριες 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.  
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Δήλωση μαθημάτων  

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, 
οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εγγράφονται και υποβάλλουν στην ηλεκτρονική γραμματεία του 
Τμήματος (https://sis.auth.gr –ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών) δήλωση των μαθημάτων που 
προτίθενται να παρακολουθήσουν και στα οποία θα έχουν δικαίωμα να εξετασθούν στο 
συγκεκριμένο εξάμηνο. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Μετά την καταληκτική ημερο-
μηνία δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων. Φοιτητές και φοιτήτριες που 
δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματεία, μπορούν να χρησιμοποιοήσουν τη νησίδα 
υπολογιστών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (μετά από ανακοίνωση της Γραμμα-
τείας του Τμήματος). 

Το σύνολο των εξαμηνιαίων μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές και οι φοιτή-
τριες του νέου προγράμματος σπουδών (εισαχθέντες 2011/12–) είναι επτά (7), ενώ οι του 7ου 
εξαμήνου και άνω μπορούν να δηλώσουν έως και εννέα (9) μαθήματα –ανεξαρτήτως, και στις 
δύο περιπτώσεις, του συνολικού αριθμού των πιστωτικών μονάδων ECTS. Οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες του παλιού προγράμματος σπουδών (2003-2010) μπορούν να δηλώσουν έως και 
δέκα (10) μαθήματα. 

Για τη δήλωση των Διδακτικών Μεθοδολογιών, που συνδυάζονται με την Πρακτική Άσκηση Β΄ 
Κύκλου, βλ. σελ. 41 και τις σχετικές ανακοινώσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. 

Οι φοιτηtές και οι φοιτήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus κατά τη διάρκεια της 
απουσίας τους στο εξωτερικό “μεταφέρουν” τυπικά το τρέχον εξάμηνο σπουδών τους από το 
Α.Π.Θ. στο ίδρυμα που τους υποδέχθηκε. Για τον λόγο αυτόν δεν δικαιούνται να υποβάλουν 
δήλωση μαθημάτων στο εξάμηνο εκείνο στο Τμήμα μας. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δικαιούνται να αντικαταστήσουν τους βαθμούς συνολικά δύο (2) 
μαθημάτων, από τα 30 κατ’ επιλογήν μαθήματα που οφείλουν για την απόκτηση πτυχίου (δηλ. 
όλα, εκτός από τα δώδεκα μαθήματα κορμού και τις τρεις διδακτικές μεθοδολογίες). Γι’ αυτό, 
όταν συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων ανά κατηγορία, δικαιούνται να 
δηλώσουν πρόσθετα μαθήματα για εξέταση· ο προακτέος βαθμός κάθε τέτοιου μαθήματος (έως 
δύο μαθήματα) αντικαθιστά τον χαμηλότερο βαθμό άλλου μαθήματος της ίδιας κατηγορίας 
(Κατεύθυνσης Φ ή Π, ΦΚ, ΑΕΦ/ΛΦΙ,  ΝΕΦ/ΜΕΦ, Ιστορίας, Ξένης γλώσσας, Ελεύθερης Επιλο-
γής). Τα μαθήματα των οποίων ο βαθμός αντικαθίσταται δεν συνυπολογίζονται στον βαθμό 
πτυχίου αλλά περιλαμβάνονται στην αναλυτική βαθμολογία (και δεν μπορεί να ξεπερνούν τα 
πέντε  [5]). 

Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται με βάση τον κωδικό τους αριθμό. Φοιτητές και φοιτήτριες 
που έχουν προακτέο βαθμό σε 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 ή 
(β) αν έχει ίδιο κωδικό αλλά διαφορετικό τίτλο/περιεχόμενο. 

Συγγράμματα: Η επιλογή συγγράμματος γίνεται με ηλεκτρονική δήλωση σε ημερομηνία που 
ανακοινώνεται μετά την έναρξη του εξαμήνου, αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική υπη-
ρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», http://eudoxus.gr. Η εμπρόθε-
σμη δήλωση είναι αναγκαία προϋπόθεση για την παραλαβή του συγγράμματος. Ο συνολικός 
αριθμός των συγγραμμάτων που δικαιούται κάθε φοιτητής και φοιτήτρια 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 και οι φοιτήτριες οφείλουν να επιλέξουν την Κατεύθυνση 
σπουδών που επιθυμούν (Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής) στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων 
από το 3ο εξάμηνο και το αργότερο στην αρχή του 5ου εξαμήνου. Η επιλογή Κατεύθυνσης είναι 
αναγκαία προϋπόθεση για τη δήλωση μαθημάτων αυτής της Κατεύθυνσης. Φοιτητής και φοιτή-
τρια που δεν έχουν δηλώσει Κατεύθυνση μπορούν να δηλώσουν μάθημα Κατεύθυνσης μετά από 
συνεννόηση με τον διδάσκοντα (το μάθημα θα τους πιστωθεί αναλόγως της Κατεύθυνσης που 
θα δηλώσουν). 
 

 

https://sis.auth.gr/
http://eudoxus.gr/
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Αξιολόγηση μαθημάτων 

Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
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 διαθέσι-
μες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ: http://qa.auth.gr) και 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.edlit.auth.gr). 
 

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 εξαμήνου που 
διδάσκεται· η δεύτερη ορίζεται τον Σεπτέμβριο.  

Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα (δηλαδή μόνο στα μαθήματα κορμού, τις 
διδακτικές μεθοδολογίες και την πληροφορική), οι φοιτητές φοιτήτριες υποχρεούνται να το 
επαναλάβουν σε επόμενο εξάμηνο όταν προσφερθεί, αφού προηγουμένως το (ξανα)δηλώσουν.  

Αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος είναι η 
εμπρόθεσμη ηλεκτρονική δήλωσή του στο εξάμηνο που διδάσκεται. Δεν γίνεται δεκτός βαθμός 
εξέτασης σε αδήλωτο μάθημα. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (8 εξάμηνα) έχουν τη 
δυνατότητα, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, στις επόμενες εξεταστικές 
περιόδους να εξεταστούν σε μαθήματα παλαιότερων εξαμήνων που οφείλουν, εφόσον τα 
ξαναδηλώσουν, ανεξάρτητα από το εξάμηνο στο οποίο διδάσκονται. 
 

Πτυχιακή εργασία  

Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα κατά τη δήλωση μαθημάτων του 7ου εξαμήνου 
και άνω, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, να δηλώσουν εντύπως στη 
Γραμματεία ότι θα εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, για την οποία –εφόσον βαθμολογηθεί με 
προακτέο βαθμό– πιστώνονται με τις ακόλουθες μονάδες: 
     α) αν ακολουθούν την Κατεύθυνση Φιλοσοφίας, 12 ECTS που αντιστοιχούν σε δύο (2) μαθή-
ματα Κατεύθυνσης· η εργασία πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 10.000 λέξεις, χωρίς τη 
βιβλιογραφία, τυχόν παραρτήματα κ.ά. 
     β) αν ακολουθούν την Κατεύθυνση Παιδαγωγικής, 8 ECTS που αντιστοιχούν στα δύο (2) 
μαθήματα ελεύθερης επιλογής.  

Σε περίπτωση δήλωσης πτυχιακής εργασίας ο αριθμός μαθημάτων προς δήλωση (εκτός της 
πτυχιακής) είναι για το εξάμηνο δήλωσής της επτά (7) για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 
Νέου ΠΣ και οκτώ (8) για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παλαιού ΠΣ. 
 

Ο βαθμός πτυχίου 

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών ορίζεται από 
μηδέν έως δέκα. Η κλίμακα των προβιβάσιμων βαθμών και του βαθμού πτυχίου είναι: η εξής: 
Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς (6,50-8,49), Καλώς (5-6,49).  

Ο βαθμός του πτυχίου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14.1/Β3/2166 (ΦΕΚ Β΄ 308/ 
18.61987) υπολογίζεται ως εξής: (α) Το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων πολλα-
πλασιάζεται με τον συντελεστή 1,5 (που είναι ο συντελεστής βαρύτητας για τα τρίωρα μαθή-
ματα) και δίνει το γινόμενο Α. (β) Ο αριθμός όλων των μαθημάτων (45 ή 55, αναλόγως του 
Προγράμματος Σπουδών) πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 1,5 και δίνει το γινόμενο Β. (γ) Το 
πηλίκον της διαίρεσης των δύο γινομένων (Α : Β) είναι ο βαθμός του πτυχίου. 

Σε περίπτωση που βαθμολογείται πτυχιακή εργασία, ο υπολογισμός του βαθμού του πτυχίου 
γίνεται ως εξής: (α) Το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων (εκτός από την πτυχιακή) 
πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 1,5 (που είναι ο συντελεστής για τα τρίωρα μαθήματα) 
και δίνει το γινόμενο Α1. (β) Ο βαθμός της πτυχιακής πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2 

http://qa.auth.gr/
http://www.edlit.auth.gr/
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(που είναι ο ανώτατος συντελεστής βαρύτητας) και δίνει το γινόμενο Α2. (γ) Προστίθενται τα 
δύο γινόμενα Α1 + Α2 και δίνουν το άθροισμα Α. (δ) Ο αριθμός όλων των μαθημάτων (εκτός από 
την πτυχιακή: 43 ή 53, αναλόγως του Προγράμματος Σπουδών) πολλαπλασιάζεται με τον 
αριθμό 1,5 και δίνει το γινόμενο Β1. (ε) Στο γινόμενο Β1 προστίθεται το 2 (συντελεστής 
πτυχιακής) και δίνει το άθροισμα Β. (στ) Το πηλίκον της διαίρεσης του Α με το Β (Α : Β) είναι ο 
βαθμός του πτυχίου. 
 

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις 

Συνολικά, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να κάνουν τις ακόλουθες ηλεκτρονικές δηλώσεις, μετά 
από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας και όπως αναφέρεται παραπάνω: 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου: 
     (α) δήλωση εγγραφής 
     (β) δήλωση μαθημάτων 
     (γ) δήλωση συγγραμμάτων. 
Στην αρχή 3ου–5ου εξαμήνου: 
     (δ) δήλωση κατεύθυνσης σπουδών (γίνεται μαζί με τη δήλωση μαθημάτων). 

Σε όσα μαθήματα τίθεται μέγιστος αριθμός δηλώσεων,  οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεού-
νται να κάνουν δήλωση ενδιαφέροντος στον διδάσκοντα ή στη διδάσκουσα στην πρώτη συνά-
ντηση του εξαμήνου. Στη συνέχεια και μόνο εφόσον επιλεγούν (σύμφωνα με σχετικούς καταλό-
γους που θα ανακοινώσει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα) δικαιούνται να δηλώσουν το μάθημα 
στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων. 
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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (2011–) 
 
Το νέο πρόγραμμα σπουδών (ΝΠΣ) ισχύει από τον Σεπτέμβριο 2013 για τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής*: για 
τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 ECTS, που αντιστοιχούν σε 45 μαθήματα.  
 
  

   
Κατηγορία μαθημάτων 

Σύνολο 
μαθημ. 

ECTS/ 
μάθημα 

Σύνολο 
ECTS 

Κ
Ο

ΙΝ
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) [6 ECTS] 
   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 & λατινική φιλολογία [ΑΕΦ/ΛΦΙ] 
Μεσαιωνική & Νεοελληνική φιλολογία [ΝΕΦ/ΜΕΦ] 
Ιστορία, Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης 

  
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 και οι φοιτήτριες 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 στην προβληματική κεντρικών κλάδων 
της φιλοσοφίας και η επισκόπηση των κυριότερων περιόδων της ιστορίας της φιλοσοφίας. 
Συστήνεται η παρακολούθησή τους στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των σπουδών. 
 

2.  Μαθήματα Παιδαγωγικής – Κορμού  (6 μαθήματα, 31 ECTS) 

Τα έξι μαθήματα Κορμού καλύπτουν βασικές θεματικές της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Συστή-
νεται η παρακολούθησή τους στην αρχή των σπουδών.  
 

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 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 συστήνεται 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]. 
     Προσφέρονται από το Τμήμα μας και από το Τμήμα Φιλολογίας (κωδικοί: ΑΕΦ και ΛΦΙ). 
β. Τρία (3) μαθήματα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας [x 5 ECTS = 15 ECTS]. 
 Προσφέρονται από το Τμήμα μας και από το Τμήμα Φιλολογίας (κωδικοί: ΜΕΦ ή ΝΕΦ). 
γ. Τρία (3) μαθήματα Αρχαίας, Βυζαντινής, Νεότερης ή Σύγχρονης Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή 

Ιστορίας της Τέχνης [x 4 ECTS = 12 ECTS]. Προσφέρονται από το Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας (επιλέξιμοι κωδικοί: ΙΑΕ, ΙΒΥ, ΙΝΕ, ΙΝΧ, ΙΣΕ, ΑΒΥ, ΑΙΤ, ΑΚΛ, ΑΠΡ). 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) 

Επιλέγεται 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., συμπεριλαμ-
βανομένου 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 και οι φοιτήτριες οφείλουν να επιτύχουν σε 14 μαθήματα Κατεύθυνσης που επιλέ-
γουν από τα προσφερόμενα, τα οποία ανανεώνονται κάθε έτος. Τα μαθήματα αυτά προσφέ-
ρουν 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 φοιτη-
τών και φοιτητριών ανά σεμινάριο είναι τριάντα (30), η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και 
αντί τελικής εξέτασης εκπονείται γραπτή εργασία.  

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες 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 έχουν πιστωθεί ως μαθήματα Κατεύθυνσης. Από το ακαδ. έτος 2015-16 δεν ισχύει αυτή η 
ρύθμιση και ο μέγιστος αριθμός ΦΚ είναι τρία (3)· τυχόν πρόσθετα ΦΚ μπορούν να πιστωθούν 
μόνον ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής. 
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Κατεύθυνση Παιδαγωγικής (14 μαθήματα x 6 ECTS = 84 ECTS) 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να επιτύχουν σε 14 μαθήματα Κατεύθυνσης από τα 
προσφερόμενα. Το μάθημα Π1000 είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές και τις φοιτή-
τριες της κατεύθυνσης Παιδαγωγικής που ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (εισαγωγή 
από το ακαδ. έτος 2011-12), εκτός εάν έχουν προακτέο βαθμό στο ΕΙΣΜ600. 
 
 
Διευκρινίσεις για φοιτητές και φοιτήτριες που εισήχθησαν τα ακαδ. έτη 2011-12 & 2012-13 
 
1. Φιλοσοφικά μαθήματα κορμού για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες Κατεύθυνσης 
Φιλοσοφίας: εφόσον έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από τα καταργηθέντα 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 και τις φοιτήτριες Κατεύθυνσης 
Φιλοσοφίας: εφόσον 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» (ΙΠ 700). 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 και τις φοιτήτριες Κατεύθυνσης 
Παιδαγωγικής: εφόσον 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 Ιστορική Παιδαγωγική και ΚΕ 

800 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ή ΕΨ 900 Εκπαιδευτική ψυχολογία  
 Προακτέος βαθμός σε ΚΘΑΙ 300 και ΚΘΑΙΙ 300 → ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της 

εκπαίδευσης και ΙΠ 700 Ιστορική Παιδαγωγική ή ΕΨ 900 Εκπαιδευτική ψυχολογία 
 Προακτέος βαθμός σε ΨΑΙ 200 και ΨΑΙΙ 200 → ΕΨ 900 Εκπαιδευτική ψυχολογία και 

ΙΠ 700 Ιστορική Παιδαγωγική ή ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 
 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.  

2γ. Φοιτητές και φοιτήτριες Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής που έχουν κατοχυρώσει τα έξι (6) 
μαθήματα Κορμού Παιδαγωγικής του Νέου Προγράμματος Σπουδών και έχουν προακτέους 
βαθμούς σε επιπλέον μαθήματα κορμού του ΠΠΣ, τότε τα τελευταία που πλεονάζουν 
πιστώθηκαν ως μαθήματα Κατεύθυνσης. 

3. Φιλοσοφικά Κείμενα (ΦΚ): Στην κατηγορία αυτή κατοχυρώνονται όλοι οι βαθμοί των μαθη-
μάτων που έχουν περαστεί ως ΦΚ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 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 περιλαμβάνει αποκλειστικά αρχαία ελληνι-
κά φιλοσοφικά κείμενα.  

4α. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ): Τα μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας 
ή το Τμήμα μας (με κωδικό ΑΕΦ και ΛΦΙ). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν εξετασθεί 
επιτυχώς σε περισσότερα από τρία (3) ΑΕΦ/ΛΦΙ: (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. 
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4β. Νεοελληνική Γραμματεία και Γλώσσα (ΝΕΦ): Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να 
δηλώσουν οποιοδήποτε μάθημα προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ή το Τμήμα 
Φιλολογίας στο Τμήμα Φ&Π με κωδικό ΝΕΦ/ΜΕΦ. Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εξετα-
σθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τρία (3) ΝΕΦ/ΜΕΦ, αυτά τους πιστώθηκαν ως ελεύθερες 
επιλογές. 

5. Γλωσσολογία (ΓΛΩ 301, 310): Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο 
από τα μαθήματα ΓΛΩ 301 & 310, τον πιστώνονται ως βαθμό μαθήματος ελεύθερης επιλογής. 

6. Πληροφορική: Ο τελικός βαθμός της πληροφορικής στο πτυχίο είναι ένας (1): στην περί-
πτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια έχει επιτύχει και στα δύο μαθήματα πληροφορικής που προ-
σφέρονταν (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 περί-
πτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια έχει επιτύχει σε περισσότερα από ένα μαθήματα ξένης 
γλώσσας, ο βαθμός προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών όσων μαθημάτων ξένης γλώσσας 
έχει περάσει.  
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ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Κατηγορία 
μαθημάτων 

1ο 
εξ. 

2ο 
εξ. 

3ο 
εξ. 

4ο 
εξ. 

5ο 
εξ. 

6ο 
εξ. 

7ο 
εξ. 

8ο 
εξ. 

Σύνολ 

μαθημ 

ECTS/ 

μάθη
μα 

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 
γραμματεία (3) 

1 
(5) 

1 
(5) ― 

1 
(5) ― ― ― ― 3 5 15 

Νεοελληνική 
γραμματεία (3) ― 

1 
(5) ― 

1 
(5) ― 

1 
(5) ― ― 3 5 15 

Ιστορία (3) ― 
1 

(4) 
1 

(4) ― 
1 

(4) ― ― ― 3 4 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) 
2 

(12) 
3 

(18) 
3 

(18) 
4 

(24) 
14 6 84 

2. Παιδαγωγική  

     (14) 
   

        

Μαθήματα 
κατεύθυνσης 
κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικά  

― ― ― 
2 

(12) 
2 

(12) 
3 

(18) 
3 

(18) 
4 

(24) 
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).  
- Ο συνολικός αριθμός των δηλωνόμενων μαθημάτων μπορεί να φτάσει τα επτά (7) για τα εξάμηνα 1-6 
και τα εννέα (9) για τα εξάμηνα 7 κ.ε.  
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  ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (2003-2010) 
 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 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, 
οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 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 
Φ 112 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 
Νεότερη Φιλοσοφία 

500 ΙΕΑ Ι  Σταθμοί στην Ιστορία της 
Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 

  600 Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας 

Η επιλογή της Κατεύθυνσης Σπουδών (Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής) γίνεται με δήλωση που 
κατατίθεται 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) 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Κατεύθυνσης που έχουν συμπληρώσει τα τρία (3) απαιτού-
μενα ΦΚ, μπορούν να δηλώσουν πρόσθετα ΦΚ, τα οποία θα πιστώνονται ως μαθήματα Κατεύ-
θυνσης. Επίσης, μπορούν να επιλέξουν αντί δύο (2) μαθημάτων Κατεύθυνσης την εκπόνηση 
πτυχιακής εργασίας, από την οποία πιστώνονται δέκα (10) ECTS. 
 
ΙV. Φιλοσοφικά σεμινάρια (2 μαθήματα x 5 ECTS = 10 ECTS – κωδικοί Φ600-699) 
 
V. Μαθήματα Παιδαγωγικής (5 μαθήματα, 22 ECTS) 
 100 ΕΙΣΠ Εισαγωγή στην Παιδαγωγική [5 ECTS] 
 400 ΣΧΠ Ι Σχολική Παιδαγωγική Ι [4 ECTS] 
 400 ΣΧΠ ΙΙ Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ [4 ECTS] 

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

 600 Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας [5 ECTS] 

 
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] (επιλέξιμοι κωδικοί: 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) 
Επιλέγεται μία 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., συμπεριλαμ-
βανομένου και του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του 
κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 
 

Μεταβατικές διατάξεις (για όσους/όσες 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 και οι φοιτήτριες που οφείλουν κάποιο από τα υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύ-
θυνσης 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. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 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 και όσες το χρωστούν, αντικαθίσταται από 
οποιοδήποτε μάθημα που προσφέρουν τα Τμήματα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Φιλολο-
γίας και Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Απόφαση Γ.Σ. 202/04.10.2012). 

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

 Οι παλιότερες ρυθμίσεις, που περιλήφθηκαν σε παλιότερους Οδηγούς Σπουδών ή αναρτή-
θηκαν 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 στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος, μετά από έγγραφο αίτημα του φοιτητή ή της φοιτήτριας. 
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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 και οι φοιτήτριες 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 και οι φοιτήτριες 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] (επιλέξιμοι κωδικοί: 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) 
Επιλέγεται μία 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., συμπεριλαμ-
βανομένου και του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του 
κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4). 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν αντί των μαθημάτων αυτών την εκπό-
νηση πτυχιακής εργασίας, από την οποία πιστώνονται οκτώ (8) ECTS. 
 

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

 Φοιτητής και φοιτήτρια 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 και φοιτήτρια 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 και φοιτήτρια 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 και φοιτήτρια που δεν έχει περάσει το ΕΙΣΜ600 θα πρέπει να δηλώσει, 
υποχρεωτικά, το Π1000.  

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

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

 

Οποιοδήποτε ζήτημα δεν προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις επιλύεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Τμήματος, μετά από έγγραφο αίτημα του φοιτητή ή της φοιτήτριας. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 

Υπεύθυνος: Κυριάκος Μπονίδης, αν. καθηγητής 
Αναπληρωτής: Γιώργος Ζαρίφης, επ. καθηγητής 

 
Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής και διδακτικής 
κατάρτισης των φοιτητών και φοιτητριών του (δυνάμει εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτών ενηλί-
κων), με επιστημονικώς υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Κυριάκο Μπονίδη, αναπτύσσει 
ένα πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στα σχολεία ή σε δομές Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε 
τρεις διακριτούς αλλά αλληλένδετους κύκλους. Κατά τη διεξαγωγή της Άσκησης οι φοιτητές και 
οι φοιτήτριες του 2ου, του 3ου και του 4ου έτους, με μέντορες μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, εκπαιδευτικούς 
των σχολείων ή εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες δομών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, ασκούνται 
υποχρεωτικά σε διοικητικό και σε παιδαγωγικό έργο, παρατηρούν και αναλύουν διδασκαλίες, 
διδάσκουν και στο τέλος, στον Γ΄ Κύκλο προαιρετικά, «εργάζονται» για ένα τρίμηνο σε σχολεία 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τύπων) ή, κατ’ επιλογήν, σε δομή Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα οι τρεις κύκλοι της Πρακτικής Άσκησης έχουν ως εξής: 
 
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (υποχρεωτικός)  
Στη διάρκεια Α΄ Κύκλου της Πρακτικής Άσκησης ομάδες των 20-25 φοιτητών και φοιτητριών 
του 4ου εξαμήνου του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,1 που δηλώνουν το μάθημα ΣΧΠ 
ΙΙ,2 παράλληλα με τη θεωρητική εκπαίδευσή τους στο παραπάνω μάθημα, επισκέπτονται οχτώ 
(8) ημέρες ένα δευτεροβάθμιο σχολείο, με στόχο την εξοικείωσή τους με το διοικητικό έργο του 
σχολικού θεσμού και τη διαπραγμάτευση της επαγγελματικής τους ταυτότητας ως δυνάμει 
εκπαιδευτικοί. Αναλυτικότερα, για σαράντα οχτώ (48) ώρες διεξάγουν σε σχολείο μια μελέτη 
περίπτωσης ‒με περίπτωση τη σχολική μονάδα‒, κατά την οποία, με συνεντεύξεις, ομάδες 
συζήτησης και παρατήρηση, καταρχάς, ενημερώνονται, για θέματα οργάνωσης, διοίκησης και 
λειτουργίας του σχολείου και, στη συνέχεια, συνεργάζονται με φιλόλογο εκπαιδευτικό, 
παρατηρούν τη δράση του/της εντός και εκτός της τάξης, αναλύουν τα προγράμματα σπουδών 
και το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιεί, συζητούν μαζί του/της θέματα σχετικά με την 
επαγγελματική του ταυτότητα και κρατούν ημερολόγιο κριτικού αναστοχασμού και αυτοστο-
χασμού (βλ. και πρόγραμμα του μαθήματος Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ [ΣΧΠ 400]).  

Το πρόγραμμα του Α΄ Κύκλου της Πρακτικής Άσκησης αρχίζει από την τέταρτη εβδομάδα 
του εξαμήνου, αναπτύσσεται κάθε Πέμπτη για οχτώ εβδομάδες και έχει ως εξής:  

1η ημέρα: Συνέντευξη από τον διευθυντή/διευθύντρια και τον υποδιευθυντή/υποδιευθύ-
ντρια αναφορικά με: 

1. Το σχολείο ως οργάνωση και ως ίδρυμα  τα όργανα διοίκησης και οι αρμοδιότητές τους: 
Το οργανόγραμμα της εκπαίδευσης, διοίκηση, διευθυντής/διευθύντρια (προσόντα, κριτήρια 
επιλογής, αμοιβές, σχέσεις με την προϊστάμενη αρχή, παράλληλες δραστηριότητες κ.λπ.), υπο-
διευθυντής/υποδιευθύντρια, Σύλλογος διδασκόντων, Σχολικό Συμβούλιο, Σχολική Επιτροπή, 
ωράριο λειτουργίας, κανονισμός λειτουργίας κ.λπ. 

2. Το σχολείο ως οικονομικός οργανισμός (οικονομική διαχείριση της σχολικής μονάδας –
έσοδα/έξοδα– κατανομή πόρων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση), και ως γραφειοκρατικός 
μηχανισμός (τήρηση αρχείων, βιβλίων και πρακτικών, διακίνηση εγγράφων). 

Στο τέλος συγγράφουν το «ημερολόγιο» ενός διευθυντή ή μιας διευθύντριας (καταγραφή 
όλων των δραστηριοτήτων μιας μέρας από την αρχή ως το τέλος του ωραρίου). 

2η ημέρα: Το σχολείο ως κοινότητα: Συνέντευξη από τον διευθυντή/διευθύντρια και τον 
υποδιευθυντή/υποδιευθύντρια αναφορικά με τον αριθμό των μαθητών και των μαθητριών, τον 
αριθμό τους ανά τμήμα, την κοινωνικοοικονομική τους προέλευση, τον αριθμό διδασκόντων/ 

                                                           
1 Στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής προτείνεται να δηλώνουν το 

μάθημα Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ (ΣΧΠ ΙΙ) + Α΄ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης στο 4ο εξάμηνο, ώστε να μην συμπίπτουν 
χρονικά κατά τα επόμενα εξάμηνο σπουδών τους οι τρεις διαφορετικοί Κύκλοι της Πρακτικής Άσκησής τους. Οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. που επιλέγουν το παραπάνω μάθημα δεν συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του μαθήματος αυτού.  

2 Σημείωση: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μεγαλύτερων εξαμήνων, που δεν ολοκλήρωσαν την α’ και β’ Φάση, 
σύμφωνα με το παλαιότερο Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης, του Α΄ Κύκλου έως το Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016 και 
έχουν ήδη παρακολουθήσει και επιτύχει στις εξετάσεις του μαθήματος Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ (ΣΧΠ ΙΙ), συμμετέ-
χουν μόνο στο πρόγραμμα του Α΄ Κύκλου Πρακτικής Άσκησης του παραπάνω μαθήματος.   
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διδασκουσών ανά ειδικότητα και φύλο, την αναλογία διδάσκοντος/διδάσκουσας και διδασκο-
μένων, τις Μαθητικές Κοινότητες, τον Σύλλογο γονέων, τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και 
μαθητών/μαθητριών, γονέων, διοίκησης, τον πολιτισμό του σχολείου κ.λπ. 

3η ημέρα: Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, τα μαθητικά συμβούλια και οι όμιλοι: 
1. Συνέντευξη από εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, με θέμα τον ρόλο και 

το έργο τους. 
2. Ομάδα συζήτησης με εκλεγμένους/ες μαθητές και μαθήτριες στα δεκαπενταμελή μαθητι-

κά συμβούλια με θέμα τον ρόλο τους και με συμμετέχοντες και συμμετέχουσες σε ομίλους, αγώ-
νες κ.λπ. 

4η ημέρα: Ιστορία του συγκεκριμένου σχολείου και η σύνδεσή του με την κοινωνία – ο 
σχολικός και διδακτικός χώρος και οι υποδομές:  

Συνέντευξη από εκπαιδευτικό με αντικείμενο το έργο του σχολείου, τη σχέση του με την 
κοινωνία αλλά και τα πιθανά προβλήματά του· «ξενάγηση» και παρατήρηση του χώρου του 
σχολείου, καταγραφή της υλικοτεχνικής υποδομής του (εργαστήρια, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη 
κ.λπ.) και της ποιότητάς της. 

5η ημέρα: Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες: 
Συνέντευξη από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μαθητές και μαθήτριες του 

σχολείου με θέμα τις μεταξύ τους σχέσεις, τις απόψεις τους για το ελληνικό σχολείο, τις προδια-
γραφές της διδασκαλίας και την ιδεολογία τους, τη διδασκαλία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
που αναπτύσσονται σε αυτό, τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες, την ενδοσχολική και εξω-
σχολική επιμόρφωσή των πρώτων και το έργο τους γενικά.  

6η ημέρα: Ο/Η «φιλόλογος» εκπαιδευτικός:  
Συνέντευξη από «φιλόλογο» εκπαιδευτικό με θέμα τις σπουδές, τις προσδοκίες από το επάγγελ-
μα, την ανατροφοδότηση από αυτό, την επιμόρφωση, την προετοιμασία για τη διδασκαλία, την 
ίδια τη διδασκαλία, τους μαθητές και τις μαθήτριες, την αξιολόγηση, τις σχέσεις και το σχολικό 
κλίμα, την αποτίμηση του επαγγέλματός του/της κ.λπ. 

Παρατήρηση της δράσης του/της «φιλολόγου» εκπαιδευτικού εντός και εκτός της σχολικής 
αίθουσας. 

7η ημέρα: Η διδασκαλία των «φιλολογικών» μαθημάτων-παιδαγωγικοί πόροι και παιδαγω-
γικές πρακτικές: Ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών, των σχολικών βιβλίων, των Τ.Π.Ε. και 
άλλου εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιεί ο/η «φιλόλογος» με τον οποίο ή την οποία 
συνεργάζονται. Ο διδακτικός χώρος και χρόνος: παρατήρηση της «σχολικής τάξης», της παιδα-
γωγικής αλληλεπίδρασης, της διαμόρφωσης του χώρου, των μεθόδων διδασκαλίας και της δια-
φοροποίησης, της διαχείρισης του χρόνου, της πολυπολιτισμικότητας.  

8η ημέρα: «Συζήτηση γυάλας» μεταξύ των φοιτητών, των φοιτητριών και του/της συνδέ-
σμου εκπαιδευτικού με στόχο τον κριτικό αναστοχασμό αναφορικά με τα παραπάνω και τον 
αυτοστοχασμό. Αξιολόγηση του Α΄ Κύκλου της Πρακτικής Άσκησης. 

Παραδοτέο: Το portfolio του Α΄ Κύκλου της Πρακτικής Άσκησης. 
 
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (υποχρεωτικός)  
Ο B΄ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης συνδέεται με τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα Διδακτικής 
Μεθοδολογίας (Διδακτική Μεθοδολογία Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Διδακτική Μεθοδολογία 
Ιστορίας και Διδακτική Μεθοδολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας) και απευθύνεται στους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες του 5ου, του 6ου και του 7ου εξαμήνου, που, αφού δηλώσουν και 
συμμετάσχουν σε ένα (1) μάθημα Διδακτικής Μεθοδολογίας ανά εξάμηνο ‒τόσο στις θεωρητι-
κές παραδόσεις του όσο και με γραπτές εργασίες και μικροδιδασκαλίες‒, ασκούνται έξι ώρες σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ), παρατηρώντας σε σχολική τάξη τη διδα-
σκαλία του μαθήματος αυτού, βοηθώντας τον/την εκπαιδευτικό και διδάσκοντας μια διδακτική 
ενότητα.  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κατά την προετοιμασία της Πρακτικής τους Άσκησης στο 
πανεπιστήμιο, πέραν της θεωρητικής-επιστημολογικής και διδακτικο-μεθοδολογικής εκπαίδευ-
σής τους για το συγκεκριμένο σχολικό μάθημα που θα παρατηρήσουν και θα διδάξουν, μελε-
τούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και τα διδακτικά πακέτα (σχολικά βιβλία, λογισμικό) 
του μαθήματος, συλλέγουν και μελετούν βιβλιογραφία και πηγές σχετικά με το αντικείμενο του 
μαθήματος, μαθαίνουν διδακτικές πρακτικές και πρακτικές αξιολόγησης, συμμετέχουν σε 
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μικροδιδασκαλίες. Κατόπιν εστιάζουν στη συγκεκριμένη ενότητα που θα διδάξουν, σχεδιάζουν 
το σενάριο διδασκαλίας της και παράγουν εκπαιδευτικό υλικό.  
 Κατά την εξάωρη Πρακτική τους Άσκηση στο σχολείο:  

1. Τριμελείς ομάδες παρατηρούν τρεις (3) διδασκαλίες ενός/μιας εκπαιδευτικού, κρατούν 
σημειώσεις, αναστοχάζονται και συγγράφουν πρωτόκολλο για την κάθε διδακτική ώρα. Στη 2η 
δε και 3η διδασκαλία μπορούν να συμμετάσχουν ως βοηθοί εκπαιδευτικού.  

2. Κατόπιν κάθε φοιτητής και φοιτήτρια διδάσκει για μια διδακτική ώρα, ενώ τα άλλα δύο 
μέλη της ομάδας είτε παρατηρούν και αξιολογούν, λειτουργώντας ως «κριτικοί φίλοι» του/της 
είτε ως βοηθοί του/της. 

Παραδοτέο: Οι τρεις φάκελοι της Πρακτικής Άσκησης του κάθε μαθήματος (της Νέας Ελλη-
νικής Γλώσσας, της Ιστορίας και της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας) και, μετά την ολοκλή-
ρωση και των τριών μαθημάτων, το portfolio του Β΄ Κύκλου της Πρακτικής Άσκησης. 
 
Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (προαιρετικός): Τρίμηνη εργασία σε δευτεροβάθμιο 
σχολείο ή σε δομή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (12 ECTS) (επιστημονικώς υπεύθυνος: Κυριάκος 
Μπονίδης).1 

Σκοπός του Γ΄ Κύκλου της Πρακτικής Άσκησης είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμή-
ματος 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, συμμετέ-
χοντας σε διδακτικές, εξωδιδακτικές και γραμματειακές δραστηριότητες, κατ΄ επιλο-
γήν, είτε ενός δευτεροβάθμιου σχολείου είτε μιας δομής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.  

Ο Γ΄ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης συνδέεται με τα δύο μαθήματα κατεύθυνσης του 
Τομέα Παιδαγωγικής Εκπαιδευτική πράξη Ι (Π 3009) και Εκπαιδευτική Πράξη ΙΙ (Π 3010) 
και πιστώνεται από τα μαθήματα αυτά με 12 ECTS. Τα παραπάνω μαθήματα (και τα δύο) οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Κύκλο αυτό, να 
τα δηλώσουν της μεν παιδαγωγικής κατεύθυνσης ως κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά ή ως ελεύθερη 
επιλογή, ενώ της φιλοσοφικής κατεύθυνσης ως ελεύθερη επιλογή. 

Κατά τον Γ΄ Κύκλο της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναλαμβάνουν 
βοηθητικό έργο στο σχολείο ή στη δομή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Κατά την τρίμηνη 
εργασία η ελάχιστη συνολική απασχόληση του κάθε φοιτητή και φοιτήτριας είναι 300 ώρες. Οι 
ώρες αυτές κατανέμονται στο τρίμηνο, ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου ή της δομής Συνε-
χιζόμενης Εκπαίδευσης και το πρόγραμμα του φοιτητή ή της φοιτήτριας, κατά προσέγγιση ως 
εξής:  

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Υπεύθυνοι: Κυριάκος Μπονίδης, 
Νίκος Άχλης και Φωτεινή Τολούδη) 

1.  Διακόσιες (200) ώρες δράση στο εκπαιδευτικό πεδίο:  

- Εβδομήντα (70) ώρες διοικητικού έργου/γραμματειακής υποστήριξης με ανάθεση και 
επίβλεψη από τον διευθυντή ή τη διευθύντρια του σχολείου ή από εκπαιδευτικό.  

- Πενήντα (50) ώρες παρακολούθησης διδασκαλιών και βοήθεια σε εκπαιδευτικό (10 
ώρες του μαθήματος της ΝΕ Γλώσσας, 10 ώρες της Λογοτεχνίας, 10 ώρες των Αρχαίων 
Ελληνικών, 10 ώρες της Ιστορίας και 10 ώρες της Φιλοσοφίας, εάν είναι εφικτό. Σε 
αντίθετη περίπτωση οι 10 ώρες του μαθήματος της Φιλοσοφίας κατανέμονται στα υπό-
λοιπα μαθήματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του φοιτητή/της φοιτήτριας και μετά 
από συνεννόηση με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς). 

- Εικοσιπέντε (25) ώρες αυτόνομης διδασκαλίας πάντοτε υπό την επίβλεψη και τη βοή-
θεια εκπαιδευτικού (5 ώρες του μαθήματος της ΝΕ Γλώσσας, 5 ώρες της Λογοτεχνίας, 5 
ώρες των Αρχαίων Ελληνικών, 5 ώρες της Ιστορίας και 5 ώρες της Φιλοσοφίας, εάν είναι 
εφικτό). Οι ώρες αυτές μπορούν να αυξηθούν μετά από συμφωνία εκπαιδευτικού-
φοιτητή ή φοιτήτριας. Στην περίπτωση αυτή μειώνονται οι ώρες παρακολούθησης 
διδασκαλίας ή εργασίας ως βοηθού εκπαιδευτικού. 

- Εξήντα πέντε (65) ώρες συμμετοχή σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες, π.χ. στην ανά-
πτυξη προγραμμάτων διαδικασίας (projects, προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλο-

                                                           
1 Ο Γ΄ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είναι ενταγμένος στο Πρόγραμμα «Πρακτική 
Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, και είναι αμειβόμενος. 
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ντικής Εκπαίδευσης, Ομίλους, στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, στην οργάνωση 
σχολικών γιορτών κ.λπ.). 

2.  Ογδόντα (80) ώρες προετοιμασίας για την παραπάνω δράση (μελέτη, σχεδιασμός σενα-
ρίων, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τον/την εκπαιδευτικό ή τη δική τους διδα-
σκαλία κ.λπ.).  

3.  Πενήντα (50) ώρες για τη δημιουργία του Portfolio της αξιολόγησης του φοιτητή/της 
φοιτήτριας (σενάρια διδακτικής παρέμβασης, διδακτικό υλικό, έκθεση δραστηριοτήτων, 
τήρηση ημερολογίου κριτικού αναστοχασμού και αυτοστοχασμού, φύλλα αυτοαξιο-
λόγησης κ.λπ.). 

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ επιπέδου 2, ΣΔΕ, 
ΜΚΟ) (Υπεύθυνοι: Κυριάκος Μπονίδης, Γεώργιος Ζαρίφης) 

1.  Διακόσιες (200) ώρες δράση στο εκπαιδευτικό πεδίο:  

- Εβδομήντα (70) ώρες διοικητικού έργου/γραμματειακής υποστήριξης με ανάθεση και 
επίβλεψη από τον υπεύθυνο μέντορα ή τον σύμβουλο προσωπικού/ανθρώπινου δυναμικού.  

- Πενήντα (50) ώρες παρακολούθησης διδασκαλιών και βοήθεια σε εκπαιδευτή ενηλίκων 
για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συγκεκριμένης διδακτικής θεματικής. 

- Εικοσιπέντε (25) ώρες αυτόνομης διδασκαλίας πάντοτε υπό την επίβλεψη και τη βοή-
εεθεια εκπαιδευτή ενηλίκων. Οι ώρες αυτές μπορούν να αυξηθούν μετά από συμφωνία 
εκπαιδευτή ή εκπαιδεύτριας και φοιτητή ή φοιτήτριας. Στην περίπτωση αυτή μειώνο-
νται οι ώρες παρακολούθησης διδασκαλίας ή εργασίας ως βοηθού εκπαιδευτή. 

2.  Εξήντα πέντε (65) ώρες συμμετοχή σε δραστηριότητες εκτός δομής (projects, προγράμ-
ματα συμβουλευτικής εργασίας, υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υποδοχής 
προσφύγων και μεταναστών, οργάνωσης δικτύων μεταξύ δομών, οργάνωσης συνε-
δρίων και σεμιναρίων). 

3.  Ογδόντα (80) ώρες προετοιμασίας για την παραπάνω δράση (μελέτη, σχεδιασμός σενα-
ρίων, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τον/την εκπαιδευτή ή τη δική τους διδασκα-
λία κ.λπ.). 

4.  Πενήντα (50) ώρες για τη δημιουργία του Portfolio της αξιολόγησης του φοιτητή ή της 
φοιτήτριας (σενάρια διδακτικής παρέμβασης, διδακτικό υλικό, έκθεση δραστηριοτήτων, 
τήρηση ημερολογίου κριτικού αναστοχασμού και αυτοστοχασμού, φύλλα αυτοαξιολό-
γησης κ.λπ.). 

Παραδοτέο: Το portfolio της τρίμηνης εργασίας σε δευτεροβάθμιο σχολείο ή σε δομή 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, του Γ΄ Κύκλου της Πρακτικής Άσκησης. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
4ο ΣΧΠ ΙΙ Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ Α΄ Κύκλος (υποχρεωτικός) 

(48 ώρες στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση) 

Portfolio του Α΄ 
Κύκλου Πρακτικής 
Άσκησης 

5ο Διδακτική Μεθοδολογία 1 Β΄ Κύκλος: μάθημα 1 
(υποχρεωτικός) 
(6 ώρες στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση) 

Φάκελος 1 του 
Β΄ Κύκλου 
Πρακτικής 
Άσκησης  

6ο Διδακτική Μεθοδολογία 2 Β΄ Κύκλος: μάθημα 2 
(υποχρεωτικός) 
(6 ώρες στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση) 

Φάκελος 2 του 
Β΄ Κύκλου 
Πρακτικής 
Άσκησης  

7ο Διδακτική Μεθοδολογία 3 Β΄ Κύκλος: μάθημα 3 
(υποχρεωτικός) 
(6 ώρες στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση) 

Φάκελος 3  
του Β΄ Κύκλου 
Πρακτικής 
Άσκησης 

8ο Π 3009 Εκπαιδευτική Πράξη Ι + 
Π 3010 Εκπαιδευτική Πράξη ΙΙ 

Γ΄ Κύκλος (προαιρετικός) 
(300 ώρες στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
ή σε δομή Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης) 

Portfolio του Γ΄ 
Κύκλου  
Πρακτικής  
Άσκησης 
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προακτέο βαθμό 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 ή (β) αν έχει ίδιο κωδικό αλλά 
διαφορετικό τίτλο/περιεχόμενο. 
 
 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 201 8-2019 
 

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΚΩΔ ECTS Τίτλος Διδάσκων/διδάσκουσα 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Φ 101 5 Εισαγωγή στη φιλοσοφία Γιώργος Ζωγραφίδης 

Φ 103 5 Γνωσιολογία Θεόδωρος Πενολίδης 

Φ 106 5 Πολιτική φιλοσοφία Σωκράτης Δεληβογιατζής  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

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

ΣΧΠΙ 400 5 Σχολική Παιδαγωγική Ι. Η παιδαγωγική σχέση: 
αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και 
μαθητή 

Κωνσταντίνος Μπίκος 

ΕΨ 900 5 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάρω Δόικου 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΦΚ 222 6 Πλάτων, “Συμπόσιον” Παναγιώτης Δόικος 

ΦΚ 234 6 Πλάτων, “Τίμαιος” Βασίλης Κάλφας 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 

701 
6 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής 

Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 
[θα ανακοινωθεί] 

702 
6 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας  

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 
Δημήτρ. Μαυροσκούφης/ 
Φωτεινή Τολούδη 

703 
6 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων 

Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 
Νίκος Άχλης  
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 

ΑΕΦ 101 5 Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία:  
αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική εποχή 

1. Ευάγγελος Αλεξίου 

2. Μαρία Πλαστήρα  

3. Ευανθία Σιστάκου  

ΑΕΦ 103 5 Ιστοριογραφία – Ρητορική  
1. Ιστοριογραφία: Θουκυδίδης 
2. Ρητορική: Ισοκράτης – Πλούταρχος (Επιλογές) 
3. Ιστοριογραφία: Ηρόδοτος – Θουκυδίδης 
4. Ιστοριογραφία: Ηρόδοτος – Θουκυδίδης – Πολύβιος    
    (Επιλογές) 

 

1. Αντώνιος Ρεγκάκος 
2. Ιωάννης Τζιφόπουλος 
3. Νικόλαος Μήλτσιος  
4. Ευάγγελος Αλεξίου  
 

ΑΕΦ 105 5 

 

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση – Ελληνιστική ποίηση  

1. Βακχυλίδης 
2. Πίνδαρος  
3. Θεόκριτος, “Εἰδύλλια” 

 

1. Ευανθία Σιστάκου  
2. Χρήστος Τσαγγάλης 
3. Άννα Λάμαρη 

 

                                                           
1 Τα μαθήματα αυτά, εκτός από τα ΑΕΦ115 και ΑΕΦ116, προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας, στον Οδηγό 
Σπουδών του οποίου υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δηλώνουν ηλεκτρονικά τα 
μαθήματα που επιθυμούν και επιλέγουν τον διδάσκοντα με βάση την αλφαβητική κατανομή που ισχύει για το κάθε 
μάθημα: τμήματα 2 (Α-Μα, Με-Ω), τμήματα 3 (Α-Κα, Κε-Πα, Πε-Ω), τμήματα 4 (Α-Ζ, Η-Μα, Με-Ρ, Σ-Ω). 
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ΑΕΦ 115 5 Αρχαἰα ελληνική γλώσσα: Ασκήσεις 1 Τριανταφυλλιά Γιάννου 

ΑΕΦ 116 5 Σοφοκλής, “Οιδίπους Τύραννος”  2 Τριανταφυλλιά Γιάννου 

ΛΦΙ 125 5 Λατινική Γλώσσα Ι  
(Γραμματική, Συντακτικό, Θεματογραφία) 

1. Δήμητρα Τσιτσικλή 

2. Βασίλειος Φυντίκογλου 
3. Χρυσάνθη Τσίτσιου 

ΛΦΙ 127 5 Έπος – Δράμα 

1. Πλαύτος, “Menaechmi” 
2. Βιργίλιος, “Aeneis” 

 

1. Θεόδωρος Αντωνιάδης  
2. Σταύρος Φραγκουλίδης 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3 

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

1. [θα ανακοινωθεί] 
2. Μαρία Αυγερινού  
3. Ιωάννης Βάσσης 

ΝΕΦ 201 5 Ιστορία της νεοελληνικής γραμματείας και  

εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία 

1. Αναστ. Μαρκομιχελάκη 

2. Αναστάσιος Καπλάνης 
3. Σωτ. Σταυρακοπούλου 

ΝΕΦ 203 5 Νεοελληνική ποίηση (1789-1914) 1. Ελένη Αραμπατζίδου  
2. Αικατερ. Τικτοπούλου  
3. Μάρθα Βασιλειάδη 

ΝΕΦ 204 5 Νεοελληνική πεζογραφία (1789-1914) 1. Μαρία Ιατρού  

2. Μαρία Μικέ  

3. Λάμπρος Βαρελάς 

ΝΕΦ 114 5 Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως φιλολογικό – 
διδακτικό υλικό  

Δημήτρης Κόκορης 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 4 

 4  Από τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας επιλέξιμοι είναι οι κωδικοί ΙΑΕ, ΙΒΥ, ΙΝΕ, 
ΙΝΧ, ΙΣΕ, ΑΒΥ, ΑΙΤ, ΑΚΛ, ΑΠΡ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΛ 101 5 Πληροφορική Θεοδόσης Σαπουνίδης 

 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 5 

Φ 302 6 Ζητήματα διαλεκτικής  Σωκράτης Δεληβογιατζής  

Φ 358 6 Johann Gottlieb Fichte, “Ο Προορισμός του ανθρώπου” Θεόδωρος Πενολίδης 

Φ 386 6 Προβλήματα βιοηθικής 6 Ελένη Καλοκαιρινού 

Φ 409 6 Ζητήματα σύγχρονης δημοκρατικής θεωρίας Φιλήμων Παιονίδης 

Φ 414 6 Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη Παντελής Γκολίτσης 

Φ 415 6 Σπινόζα, “De Natura et Origine Mentis” (“Ηθική” ΙΙ) Δημήτρης Αθανασάκης  

Φ 417 6 Αισθητική, τέχνη και πολιτική Γιώργος Ζωγραφίδης 

Φ 422 6 Φαντασία και πολιτική: Η υπαρξιακή διάσταση της εξουσίας Παναγιώτης Δόικος 

Φ 424 6 Εισαγωγή στον Wittgenstein Αλέξανδρος Τίλλας 

                                                           
1 Το μάθημα δεν μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές και φοιτήτριες με προακτέο βαθμό στο ΑΕΦ101. Οροφή: 120. 
2 Το μάθημα δεν μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές και φοιτήτριες με προακτέο βαθμό στο ΑΕΦ104. 
3 Εκτός του μαθήματος ΝΕΦ114, τα λοιπά μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας, στον Οδηγό Σπουδών 
του οποίου υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες. Οι φοιτητές και φοιτήτριες δηλώνουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα που 
επιθυμούν και επιλέγουν τον διδάσκοντα με βάση την αλφαβητική κατανομή που ισχύει για το κάθε μάθημα: 
τμήματα 2 (Α-Μα, Με-Ω), τμήματα 3 (Α-Κα, Κε-Πα, Πε-Ω), τμήματα 4 (Α-Ζ, Η-Μα, Με-Ρ, Σ-Ω). 
4 Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στον Οδηγό Σπουδών του οποίου υπάρ-
χουν οι σχετικές πληροφορίες. Οι φοιτητές και φοιτήτριες δηλώνουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα που επιθυμούν. 
5 Στα μαθήματα Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας έχει ορισθεί ως ανώτατο όριο ο αριθμός των ενενήντα (90) φοιτητών  και 
φοιτητριών Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας του Τμήματος. Ο αριθμός των δηλώσεων θα συμπληρωθεί με τρόπο επιλογής 
που θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη των μαθημάτων.  
6 Το μάθημα δεν μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προακτέο βαθμό στο Φ619. 
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Φ 425 6 Θεωρίες γνώσης στον 20ό αιώνα Αλέξανδρος Τίλλας 
Σεμινάριο 

Φ 618 6 Σωκράτης Βασίλης Κάλφας 
 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

  Α΄ Υποχρεωτικό: Μεθοδολογία παιδαγωγικής έρευνας  

Π 1000 6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος Σταμοβλάσης 

  Β΄ Κατ’επιλογήν υποχρεωτικά  

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

Κωνσταντίνος Μπίκος / 
Θεοδόσης Σαπουνίδης 

Π 1441 6 Προγράμματα σπουδών: θεωρία, μοντέλα και σχεδιασμός Φλωρεντία Αντωνίου 

Π 1444 6 Η Αφήγηση ως ερευνητική μέθοδος στις Επιστήμες της 
Αγωγής 

Ελένη Χοντολίδου / 
Όλγα Παντούλη 

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 1707 6 Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας Ελλάδας και 
Γερμανίας 

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 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 Ζαρίφης 

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

Αλεξάνδρα Ζγούβα 

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

Δημήτριος Σταμοβλάσης / 
Θεοδόσης Σαπουνίδης 

Π 2104 6 Δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα συμπεριφοράς Μάρω Δόικου 

Π 2108 6 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση Σουζάνα Παντελιάδου 

Π 2201 6 Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Αναστασία Κεσίδου 

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

Κυριάκος Μπονίδης 

Π 3002 6 Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση μέσω λογοτεχνικών κειμένων 

Ελένη Χοντολίδου 

Π 3012 6 Νέες τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή Αγγελική Καραματσούκη 

Π 3013 6 Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 
στην Ελλάδα 

Βασίλης Α. Φούκας 

Π 3014 6 Κοινωνιολογική ανάλυση της γνώσης και των 
εκπαιδευτικών πρακτικών 

Αντιγόνη Σαρακινιώτη 

Π 3015 6 Γνώση και διακυβέρνηση στα σύγχρονα περιβάλλοντα 
μάθησης και εκπαιδευτικής πολιτικής 

Αντιγόνη Σαρακινιώτη 

Π 3016 6 Εκπαιδευτική πολιτική Κωνσταντίνος Τσιούμης 

Π 3017 6 Μειονοτική εκπαιδευτική πολιτική και εκπαίδευση 
ξενόφωνων στη σύγχρονη Ελλάδα 

Κωνσταντίνος Τσιούμης 
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ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019 
 

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΚΩΔ ECTS Τίτλος Διδάσκων 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Φ 101 5 Εισαγωγή στη φιλοσοφία Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Φ 111 5 Αρχαία ελληνική φιλοσοφία Παντελής Γκολίτσης 

Φ 112 5 Νεότερη φιλοσοφία Δημήτρης Αθανασάκης 

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) 

Αντιγόνη Σαρακινιώτη 

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

Κυριάκος Μπονίδης 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΦΚ 207 6 Πλάτων, “Πολιτεία” Παντελής Γκολίτσης 

ΦΚ 256 6 Αριστοτέλης, “Περί ποιητικής” Τριανταφυλλιά Γιάννου 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 

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

[θα ανακοινωθεί] 

 

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) 

Νίκος Άχλης  

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 

ΑΕΦ 102 5 Ομηρικό έπος 
1. “Ιλιάς” 
2. “Οδύσσεια” 
3. “Οδύσσεια” 

 
1. Αντώνιος Ρεγκάκος 
2. Χρήστος Τσαγγάλης  
3. Μαρία Πλαστήρα 

ΑΕΦ 104 5 Τραγωδία 
1. Αισχύλος, “Ικέτιδες” 
2. Ευριπίδης, “Μήδεια” 
3. Ευριπίδης, “Ιφιγένεια εν Ταύροις” 

 
1. Χρήστος Τσαγγάλης  
2. Ευανθία Σιστάκου 
3. Πουλχερία Κυριάκου 

ΑΕΦ 106 5 Φιλοσοφία 
1. Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία 

(επιλογές) 
2. Πλάτων, “Συμπόσιον” 
3. Πλάτων, “Φαίδρος” 

 
1. Θεόκριτος Κουρεμένος 
 
2. Martin Voehler 
3. Στέφανος Ματθαίος 

ΑΕΦ 115 5 Αρχαία ελληνική γλώσσα: Ασκήσεις 2 Τριανταφυλλιά Γιάννου 

ΛΦΙ 126 5 Λατινική Πεζογραφία Ι 
1. Κικέρων, “Pro Caelio” 
2. Σενέκας, “Epistulae morales” – “Dialogi” (επιλογή) 

 
1. Βασίλειος Φυντίκογλου 
2. Θεόδωρος Αντωνιάδης 

ΛΦΙ 128 5 Λυρική ποίηση – Ελεγεία – Επίγραμμα – Σάτιρα 
1. Κἀτουλλος 
2. Οράτιος, “Carmina” 

 
1. Θεόδωρος Παπαγγελής  
2. Δήμητρα Τσιτσικλή  

                                                           
1 Τα μαθήματα αυτά, εκτός από το ΑΕΦ115, προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας, στον Οδηγό Σπουδών του 
οποίου υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δηλώνουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα που 
επιθυμούν και επιλέγουν τον διδάσκοντα με βάση την αλφαβητική κατανομή που ισχύει για το κάθε μάθημα: 
τμήματα 2 (Α-Μα, Με-Ω), τμήματα 3 (Α-Κα, Κε-Πα, Πε-Ω), τμήματα 4 (Α-Ζ, Η-Μα, Με-Ρ, Σ-Ω). 
2 Το μάθημα δεν μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές και φοιτήτριες με προακτέο βαθμό στο ΑΕΦ101. Οροφή: 120. 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1 

ΜΕΦ 222 5 Μεσαιωνική ελληνική ποίηση και πεζογραφία 1. Μαρία Αυγερινού 
2. Σοφία Κοτζάμπαση  
3. Ηλίας Ταξίδης 

ΝΕΦ 202 5 Νεοελληνική ποίηση, πεζογραφία και θέατρο (αρχές-1789) 1. Αναστ. Μαρκομιχελάκη 
2. Αικατερ. Τικτοπούλου  

3. Σωτ. Σταυρακοπούλου 

ΝΕΦ 112 5 Οι απαρχές της νεωτερικότητας: Κ. Π. Καβάφης – Κ. Γ. 
Καρυωτάκης 

Δημήτρης Κόκορης 

ΝΕΦ 205 5 Νεοελληνική ποίηση (1914-σήμερα) 1. Λάμπρος Βαρελάς 
2. Ελένη Αραμπατζίδου 
3. Ευθυμία Πέτκου 

ΝΕΦ 206 5 Νεοελληνική Πεζογραφία (1914-σήμερα) 1. Μιχάλ. Μπακογιάννης 

2. Μαρία Μικέ 

3. Μαρία Ιατρού 

ΝΕΦ 310 5 Φιλοσοφία και Λογοτεχνία (σεμιναριακό μάθημα) Δημήτρης Κόκορης 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 2 

 4 Από τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας επιλέξιμοι είναι οι κωδικοί ΙΑΕ, ΙΒΥ, ΙΝΕ, 
ΙΝΧ, ΙΣΕ, ΑΒΥ, ΑΙΤ, ΑΚΛ, ΑΠΡ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΛ 101 5 Πληροφορική  Θεοδόσης Σαπουνίδης 

 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 3 

Φ 265 6 Αντίληψη και γνώση στον Νεότερο Εμπειρισμό Αλέξανδρος Τίλλας 

Φ 324 6 Φυσική φιλοσοφία του Αριστοτέλη Βασίλης Κάλφας 

Φ 360 6 Νικόλαος Κουζανός, “Περί εικασιών” Θεόδωρος Πενολίδης 

Φ 366 6 Ηθικές θεωρίες του 20ού αιώνα Ελένη Καλοκαιρινού 

Φ 411 6 Θέματα εφαρμοσμένης ηθικής Ελένη Καλοκαιρινού 

Φ 418 6 Μεσαιωνική φιλοσοφία Γεώργιος Ζωγραφίδης 

Φ 419 6 Η φιλοσοφία του Τάο και η σύγχρονη επιστήμη Παναγιώτης Δόικος 

Φ 420 6 Το ελληνικό φιλμ νουάρ [film noir] και η λογική του 
μυστηρίου 

Παναγιώτης Δόικος 

Φ 421 6 Σπινόζα, “Tractatus politicus” Δημήτρης Αθανασάκης 

Φ 423 6 Renatus Cartesius, “Κανόνες για τον κατευθυσμό της 
γνωστικής δύναμης” 

Θεόδωρος Πενολίδης 

Φ 426 6 Θεωρητική φιλοσοφία του 19ου αιώνα Μαρία Δασκαλάκη 

Σεμινάριο 

Φ 602 6 Γκάνταμερ και φιλοσοφική ερμηνευτική Παναγιώτης Θανασάς 

 

                                                           
1 Εκτός από τα μαθήματα ΝΕΦ112 και ΝΕΦ310, τα λοιπά μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας, στον 
Οδηγό Σπουδών του οποίου υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες. Οι φοιτητές και φοιτήτριες δηλώνουν ηλεκτρονικά 
τα μαθήματα που επιθυμούν και επιλέγουν τον διδάσκοντα με βάση την αλφαβητική κατανομή που ισχύει για το 
κάθε μάθημα: τμήματα 2 (Α-Μα, Με-Ω), τμήματα 3 (Α-Κα, Κε-Πα, Πε-Ω), τμήματα 4 (Α-Ζ, Η-Μα, Με-Ρ, Σ-Ω). 
2 Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στον Οδηγό Σπουδών του οποίου 
υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δηλώνουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα που επιθυ-
μούν. 
3 Στα μαθήματα Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας έχει ορισθεί ως ανώτατο όριο ο αριθμός των ενενήντα (90) φοιτητών και 
φοιτητριών Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας του Τμήματος. Ο αριθμός των δηλώσεων θα συμπληρωθεί με τρόπο επιλογής 
που θα ανακοινωθεί.  
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1 Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από τα μαθήματα Π1420 και Π3011 δεν 
δικαιούνται να δηλώσουν το Π3018. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

Α΄ Υποχρεωτικό: Μεθοδολογία παιδαγωγικής έρευνας 

Π 1000 6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Β’ Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

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

Κωνσταντίνος Μπίκος 

Π 1425 6 Το σχολικό βιβλίο ως μέσο διδασκαλίας και αντικείμενο 
έρευνας 

Φλωρεντία Αντωνίου 

Π 1432 6 Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης Φλωρεντία Αντωνίου 
Π 1438 6 Διδακτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών 
Κωνσταντίνος Μπίκος / 
Θεοδόσης Σαπουνίδης 

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

Βασίλης Α. Φούκας 

Π 1602 6 Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας Ελένη Χοντολίδου 
Π 1708 6 Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο της Παιδαγωγικής 

Επιστήμης 
Αναστασία Κεσίδου 

Π 1807 6 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση: Θεωρία και 
Πράξη 

Γεώργιος Ζαρίφης 

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

Δημήτριος Σταμοβλάσης 
/ Θεοδόσης Σαπουνίδης 

Π 2106 6 Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των ειδικών 
μαθησιακών δυσκολιών 

Μάρω Δόικου 

Π 2107 6 Ειδική Αγωγή & αποτελεσματική διδασκαλία  Σουζάνα Παντελιάδου 
Π 2108 6 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση Σουζάνα Παντελιάδου 
Π 3003 6 Ψυχολογία του Εφήβου Μάρω Δόικου 
Π 3009 6 Εκπαιδευτική πράξη Ι Κυριάκος Μπονίδης 

Νίκος Άχλης & 
Φωτεινή Τολούδη 

Π 3010  6 Εκπαιδευτική πράξη ΙΙ Κυριάκος Μπονίδης / 
Γεώργιος Ζαρίφης 

Π 3012 6 Νέες τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή Αγγελική Καραματσούκη 
Π 3018 6 Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση: αρχές, μεθόδευση διδασκαλίας, αξιολόγηση 
σχολικής επίδοσης, σχεδιασμός σεναρίων 1 

Ελένη Χοντολίδου 

Π 3019 6 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική 
ηγεσία 

Κωνσταντίνος Τσιούμης 

Π3020 6 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

Αλεξάνδρα Ζγούβα 
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 
 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
Τα μαθήματα φιλοσοφίας (κορμού, φιλοσοφικά κείμενα, κατεύθυνσης –εκτός από το Φ618) 

είναι ανοιχτά στους φοιτητές άλλων Τμημάτων 

 

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλων των Τμημάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα του 
Τομέα Παιδαγωγικής θα πρέπει να προσέλθουν στο πρώτο μάθημα και να εγγραφούν μετά από συνεννό-
ηση με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα. Επισημαίνεται ότι: α) τα μαθήματα προσφέρονται σε καθορι-
σμένο αριθμό φοιτητών από άλλα Τμήματα και β) οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν δικαιούνται να συμ-
μετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων εάν δεν τα έχουν δηλώσει στον διδάσκοντα ή στη διδάσκουσα.  

 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
Φοιτητές 

από άλλα Τμήματα 

ΕΙΣΠ 100 6 
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  
(με ασκήσεις) 

Κυριάκος Μπονίδης / 
Όλγα Παντούλη  

Ανοιχτό 

ΣΧΠΙ 400 5 
Σχολική Παιδαγωγική Ι. Η παιδαγωγική 
σχέση: αλληλεπίδραση και επικοινωνία 
μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή 

Κωνσταντίνος 
Μπίκος 

Ανοιχτό 

ΕΨ 900 5 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάρω Δόικου 
120 από άλλα 
Τμήματα 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  
Π 1000  6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος 

Σταμοβλάσης 
Ανοιχτό 
(εγγραφή στη 
Γραμματεία) 

Π 1507 6 Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπα-
ίδευσης στην Ελλάδα: Το “παράδειγμα” 
των Φιλοσοφικών Σχολών 

Βασίλης Α. Φούκας  20 από άλλα 
Τμήματα 

Π 1707 6 Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας 
Ελλάδας και Γερμανίας 

Αναστασία Κεσίδου 10 από Τμήματα της 
Φιλοσοφικής 

Π 1901 6 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την 
εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληρο-
φορίας και των Επικοινωνιών στην 
εκπαίδευση 

Αλεξάνδρα Ζγούβα 60 από Τμήματα της 
Φιλοσοφικής 

Π 2104 6 Δυσκολίες προσαρμογής και 
προβλήματα συμπεριφοράς 

Μάρω Δόικου 10 από Τμήματα της 
Φιλοσοφικής 

Π 2108 6 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην 
εκπαίδευση 

Σουζάνα Παντελιάδου Ανοιχτό  
[Από Α-Κ] 

Π 2201  Στόχοι και κατευθύνσεις στη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Αναστασία Κεσίδου 10 από Τμήματα της 
Φιλοσοφικής 

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

Κυριάκος Μπονίδης 20 από  Τμήματα της 
Φιλοσοφικής 

Π 3002 6 Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω 
λογοτεχνικών κειμένων 

Ελένη Χοντολίδου Τμήμα Φιλολογίας: 10 
Τμήμα Ιστορίας-
Αρχαιολογίας: 10 

Π 3012 6 Νέες τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή Αγγελική 
Καραματσούκη 

10 από  Τμήματα της 
Φιλοσοφικής 

Π 3013 6 Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαι-
δευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα 

Βασίλης Α. Φούκας 20 από  Τμήματα της 
Φιλοσοφικής 

Π 3016 6 Εκπαιδευτική πολιτική Κωνσταντίνος 
Τσιούμης 

30 από άλλα 
Τμήματα 

Π 3017 6 Μειονοτική εκπαιδευτική πολιτική και 
εκπαίδευση ξενόφωνων στη σύγχρονη 
Ελλάδα 

Κωνσταντίνος 
Τσιούμης 

100 από άλλα 
Τμήματα 
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ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
Τα μαθήματα φιλοσοφίας (κορμού, φιλοσοφικά κείμενα, κατεύθυνσης –εκτός από το Φ602) 

είναι ανοιχτά στους φοιτητές άλλων Τμημάτων 

 
  

                                                           
1 Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε κάποιο από τα μαθήματα Π1420 και Π3011 
δεν δικαιούνται να δηλώσουν το Π3018. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Φοιτητές από άλλα 
τμήματα 

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

Δημήτρης 
Μαυροσκούφης / 
Βασίλης Α. Φούκας 

Ανοιχτό  

ΚΕ 800 5 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
(κοινωνικοποίηση – 
διαπολιτισμικότητα) 

Αντιγόνη 
Σαρακινιώτη 

200 από Τμήματα   
Φιλοσοφικής 

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

Κυριάκος Μπονίδης Ανοιχτό  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  
Π 1000 6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος 

Σταμοβλάσης 
Ανοιχτό (εγγραφή 
στη Γραμματεία) 

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

Κωνσταντίνος Μπίκος 20 μόνο από το 
Τμήμα Ψυχολογίας 

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

Βασίλης Α. Φούκας 20 από άλλα Τμήματα 

Π 1708 6 Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο 
της Παιδαγωγικής Επιστήμης 

Αναστασία Κεσίδου 10 από άλλα Τμήματα 

Π 2106 6 Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές 
διαστάσεις των ειδικών μαθησιακών 
δυσκολιών 

Μάρω Δόικου 30 από άλλα Τμήματα 
Φιλοσοφικής 

Π 2108 6 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην 
εκπαίδευση 

Σουζάνα Παντελιάδου Ανοιχτό  
[Από Λ-Ω] 

Π 3003 6 Ψυχολογία του Εφήβου Μάρω Δόικου 10 από Τμήματα 
Φιλοσοφικής, εκτός 
από το Τμήμα 
Ψυχολογίας 

Π 3012 6 Νέες τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή Αγγελική 
Καραματσούκη 

10 από Τμήματα της 
Φιλοσοφικής 

Π 3018 6 Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: αρχές, 
μεθόδευση διδασκαλίας, αξιολόγηση 
σχολικής επίδοσης, σχεδιασμός 
σεναρίων 1 

Ελένη Χοντολίδου Τμήμα Φιλολογίας: 50 
Τμήμα Ιστορίας-
Αρχαιολογίας: 50 
 
 

Π 3019  Οργάνωση και Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική 
ηγεσία 

Κωνσταντίνος 
Τσιούμης 

30 από άλλα Τμήματα 

Π 3020 6 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών στη συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση 

Αλεξάνδρα Ζγούβα  20 από άλλα Τμήματα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προακτέο βαθμό 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.  

 
 

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

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 η εισαγωγή στην προβληματική και σε βασικά ζητήματα της 
φιλοσοφικής σκέψης, με έμφαση στο πεδίο της μεταφυσικής, και μια πρώτη επαφή με ορισμένα 
κλασικά φιλοσοφικά κείμενα. Γίνεται απόπειρα προσδιορισμού της φιλοσοφίας και των χαρα-
κτηριστικών της φιλοσοφικής δραστηριότητας, παρουσιάζονται τα θεμελιώδη ερωτήματα και 
οι παραδοσιακοί κλάδοι της και οριοθετείται από τις γειτονικές της περιοχές (επιστήμη, τέχνη, 
θεολογία). 

Εξετάζεται αναλυτικότερα ένα κεντρικό ερώτημα και οι απαντήσεις που του έχουν δοθεί: το 
οντολογικό ερώτημα (τι υπάρχει;), σχετιζόμενο με το γνωσιολογικό ερώτημα (τι και πώς μπορώ 
να ξέρω;), με αναφορές στη σύγχρονη συζήτηση και σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας της 
φιλοσοφίας (Πλάτων, Αριστοτέλης, Ντεκάρτ, Λοκ, Καντ). Παρουσιάζονται, επίσης, με αναφορά 
κυρίως στη σύγχρονη φιλοσοφία οι θεματικές: το σώμα, η ψυχή και ο εγκέφαλος· η ύπαρξη του 
θεού· το πρόβλημα της ελευθερίας της βούλησης. Τέλος, τίθεται και σχολιάζεται το ερώτημα σε 
τι χρησιμεύει (ακόμη) η φιλοσοφία. 
 

Φ 103 Γνωσιολογία  Θεόδωρος Πενολίδης  

Το μάθημα αποτελεί μια γενική εισαγωγή στην προβληματική της γνωσιολογίας από την 
Κλασική Αρχαιότητα μέχρι τον 20ό αιώνα. Εξετάζει το πρόβλημα του θεμελίου, του υποκειμένου 
και του αντικειμένου της γνώσης, τον ρόλο και τη σημασία της αντίληψης, της παράστασης, της 
ιδέας, της έννοιας και της κρίσης στον σχηματισμό και την ανάπτυξη της γνώσης, τις έννοιες της 
μεθόδου, της αμφιβολίας, της αλήθειας, της βεβαιότητας και της πεποίθησης. Το μάθημα 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 1. Η διαλεκτική του Πλάτωνα και η πλατωνική 
θεωρία των Ιδεών. 2. Λογική και θεωρία της γνώσης στον Αριστοτέλη. 3. Λογική και Γνωσιο-
λογία των Στωικών και των Επικούρειων. 4. Η φιλοσοφική διδασκαλία των Σκεπτικών. 5. Θεω-
ρίες της γνώσης στον Δυτικό Μεσαίωνα: Αυγουστινισμός (Μποναβεντούρα), Θωμισμός, Νομινα-
λισμός (Όκκαμ). 6. Η θεωρία της γνώσης στον Νεοπλατωνισμό της Αναγέννησης: το Περί 
Εικασιών του Ν. Κουζανού και η Πλατωνική Θεολογία του M. Ficino. 7. Προέλευση, μέθοδος και 
όρια της γνώσης στους Νεότερους Χρόνους: Ορθολογισμός και Εμπειρισμός από τον Καρτέσιο 
στον Λοκ. Η κριτική της αιτιότητας στη φιλοσοφία του Χιουμ. 8. Μορφή και περιεχόμενο της 
γνώσης στην κριτική φιλοσοφία του Καντ. 9. Ιδεαλισμός, θετικισμός και πραγματισμός στον 19ο 
αιώνα. 10. Αλήθεια και ερμηνεία στη φιλοσοφία του Νίτσε. 11. Θεωρίες της γνώσης στον 20ό 
αιώνα Ι: ο Λογικός θετικισμός και η «γλωσσική στροφή». Επαληθευσιμότητα και διαψευσι-
μότητα ως κριτήρια διάκρισης μεταξύ των επιστημονικών και των μεταφυσικών προτάσεων. 
12. Θεωρίες της γνώσης στον 20ό αιώνα ΙΙ: α) Σώμα, αντίληψη και γνώση στη Φαινομενολογία· 
β) Η κριτική του υποκειμένου της γνώσης στον Στρουκτουραλισμό. 
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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 
διαφοροποιητικού της δράσης. Ο άλλος, η συνείδηση και η ομάδα. Εναντιότητα, ομοιότροπο και 
ευθύνη. Παραγωγή, ανταλλαγή και κοινωνικός δεσμός. Ανάγκη, τάση προς και ωφελιμότητα. 
Πολυτέλεια, ορατό‐αόρατο και σαγήνη. Εργασία, φύση και τεχνική. Ιδιοποίηση, αλλοτρίωση και 
εκμετάλλευση. Ηθική και βία. Κοινωνική τάξη και κοινωνική αταξία. Η παθολογία του πολιτικού 
και η ανάσχεση του φιλοσοφικού. Κράτος, δικαιώματα, θεσμοί, ιδεολογίες, ουτοπίες. Το ανθρώ-
πινο 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 αυτονο-
μημένο χώρο υποδοχής πολιτικών διεργασιών και διαστρωματώσεων νοήματος στη βάση μιας 
βούλησης άρχειν (γνώσης), που, αριστοτελικά παραδείγματος χάρη, σηματοδοτεί πρακτικές 
παράστασης και απόκρυψης υπό ένα ερμηνευτικό γίγνεσθαι‐άλλο διαλεκτικού χαρακτήρα. Από 
τον Πλάτωνα μέχρι τους Marx και Lukács και από τον Θουκυδίδη μέχρι τους Schmitt, Foucault, 
Derrida και Κονδύλη, με ενδιάμεσα τους Machiavelli και Hobbes, το πολιτικό ως υπόβαθρο 
διέπει μια πολιτική θέσμισης που χρωματίζει αντανακλαστικά και την ίδια τη φιλοσοφική πράξη 
στο σύνολό της. 
 
 

ΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (6 ECTS) 

 

ΦΚ 222 Πλάτων, “Συμπόσιον” Παναγιώτης Δόικος 

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

ΦΚ 234 Πλάτων, “Τίμαιος” Βασίλης Κάλφας 

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

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (6 ECTS) 
 

Φ 302 Ζητήματα διαλεκτικής Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Παρακολουθούμε κριτικά τις κύριες φιλοσοφικές αναπτύξεις της διαλεκτικής σκέψης από τον 
Ηράκλειτο ως τον Hegel και από τον Αριστοτέλη ως τον Kant, για να φτάσουμε σε βασικές 
τοπικές που χαρακτηρίζουν μια θετικά ενεργοποιημένη διαλεκτική, όπως άρνηση, ολότητα, 
υπέρβαση, σχέση. Νεότερες επεξεργασίες του ιδίου προβλήματος, π.χ. του Sartre ή του Lefebvre, 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην όλη προσέγγιση. Κεντρικό παραμένει το ερώτημα: Έχουμε να 
κάνουμε με μια διαλεκτική του γίγνεσθαι ή με ένα γίγνεσθαι της διαλεκτικής; 
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Φ 358 Johann Gottlieb Fichte, “Ο Προορισμός του ανθρώπου” Θεόδωρος Πενολίδης 

Στον Προορισμό του Ανθρώπου του Johann Gottlieb Fichte περιλαμβάνονται τρία βιβλία, τα 
οποία περιγράφουν τρεις διαφορετικούς προσανατολισμούς της φιλοσοφικής σκέψης: Η 
Αμφιβολία, η Γνώση και η Πίστη.  
- Το πρώτο βιβλίο παρουσιάζει τις θεμελιώδεις παραδοχές του Καρτεσιανισμού εν γένει, ο 

οποίος εν συνόλῳ λαμβανόμενος εισηγείται ένα σύστημα Ετεραρχίας, ήτοι υποτέλειας της 
ανθρώπινης νόησης σε ξένες προς αυτήν αρχές.  

- Το εναρκτήριο ερώτημα του δευτέρου βιβλίου αφορά στην έννοια του νοούντος εγώ, το 
οποίο σε αντιδιαστολή προς την παραπάνω θεώρηση δεν τίθεται ως πράγμα (res cogitans) 
αλλά ως πράξη ελευθερίας. Η φιλοσοφία στην οποία εδράζεται το συνολικό επιχείρημα του 
δευτέρου βιβλίου είναι ο καντιανός Κριτικισμός, ο οποίος συνταυτίζει το Είναι με την νοητική 
πράξη. Κατά τον Fichte, ο Κριτικισμός έχει ως αναγκαία συνέπεια την απώλεια του Είναι και, 
ως εκ τούτου, οδηγείται στον Σκεπτικισμό.  

- Το τρίτο βιβλίο, που φέρει τον τίτλο Πίστη, αναλαμβάνει, ακριβώς, να καταδείξει ότι το 
χαμένο Είναι του καντιανού Κριτικισμού επανακτάται μόνο στο πλαίσιο της αυτοτέλειας της 
ηθικής πράξης του Εγώ. Το Εγώ δεν έχει θετικό προσδιορισμό, αλλά είναι θεμελιωδώς τάση 
(Streben) και αυτενέργητη κίνηση προς την ολότητα του εαυτού του. Υπό αυτήν την έννοια, 
ο φιλόσοφος οφείλει τώρα να αφηγηθεί τις κατηγορίες του Είναι στο πλαίσιο μιας υπερβα-
τολογικής ιστορίας, η οποία συμπίπτει με την επιδίωξη του λόγου να καταστήσει το οντολο-
γικό θεμέλιο διαφανές στο βλέμμα της απόλυτης αυτενέργειας. 

 

Φ 386 Προβλήματα βιοηθικής  Ελένη Καλοκαιρινού 

Μετά από μια γενική εισαγωγή στις απαρχές της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής στην 
αρχαιότητα, στην παράδοση αυτή 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. Έτσι ερευνάται διεξοδικώς το κατά πόσον οι διάφο-
ρες σύγχρονες τεχνολογίες, όπως είναι οι τεχνικές της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγω-
γής ή οι βελτιωτικές γενετικές παρεμβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωμα, ωφελούν μακροπρόθε-
σμα 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 αντιμετω-
πίζουμε τα θέματα αυτά παίζουν οι μεταφυσικές προϋποθέσεις από τις οποίες εκκινεί ο καθένας 
από εμάς. 
     Το μάθημα δεν μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προακτέο βαθμό στο Φ619. 
 

Φ 409 Ζητήματα σύγχρονης δημοκρατικής θεωρίας Φιλήμων Παιονίδης 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το δημοκρατικό έλλειμμα, δηλαδή η διάσταση που υπάρχει μεταξύ 
του τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων δημοκρατιών και των αντίστοιχων προσδοκιών των 
πολιτών, αποτελεί γεγονός. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν η πολιτική φιλοσοφία μπορεί να 
συμβάλει με τις προτάσεις και τις θεωρήσεις της στη μείωση αυτού του ελλείμματος. Η πρόσφα-
τη βιβλιογραφία αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, κάποιες προτάσεις φαίνεται να ανοίγουν και-
νούργιους δρόμους, ενώ κάποιες άλλες μάλλον προωθούν την απίσχνανση της δημοκρατίας και 
όχι την ενδυνάμωσή της. Ξεκινώντας από τη θέση ότι η λαϊκή κυριαρχία αποτελεί το θεμέλιο και 
τη νομιμοποιητική αρχή της δημοκρατίας, θα εξετάσουμε, μεταξύ άλλων, ζητήματα που σχετί-
ζονται με την κρίση της αντιπροσώπευσης, τον ρόλο των τεχνοκρατών, τη λογιζόμενη ανεπάρ-
κεια των πολιτών, τη διαβουλευτική δημοκρατία, την άμεση δημοκρατία, την πολυπολιτισμι-
κότητα και την επαναφορά της κλήρωσης ως μεθόδου λήψης πολιτικών αποφάσεων. 
 

Φ 414 Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη Παντελής Γκολίτσης 

Ο Αριστοτέλης, «ο δάσκαλος αυτών που ξέρουν» σύμφωνα με τον Δάντη, καλύπτει με το φιλο-
σοφικό του έργο το μεγαλύτερο μέρος του επιστητού. Το μάθημα επιδιώκει να εισαγάγει τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες σε βασικές διδασκαλίες του Αριστοτέλη από τις γνωστικές περιοχές 
της λογικής και της γνωσιοθεωρίας, της φυσικής φιλοσοφίας και της φιλοσοφίας της βιολογίας, 
της ηθικής και της πολιτικής φιλοσοφίας, καθώς και της φιλοσοφίας για τις πρώτες αρχές. 
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Φ 415 Σπινόζα, “De Natura et Origine Mentis” (“Ηθική” ΙΙ) Δημήτρης Αθανασάκης  

Το δεύτερο μέρος της Ηθικής του Σπινόζα πραγματεύεται τη φύση και την προέλευση του 
πνεύματος. Είναι όμως εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στο πρόβλημα της γνώσης, διότι, όπως βεβαι-
ώνει ο Σπινόζα, «η ουσία του πνεύματός μας συνίσταται στη γνώση και μόνο, της οποίας ο Θεός 
είναι η αρχή και το θεμέλιο». Στο μάθημα επιχειρείται μια λεπτομερής παρουσίαση, ανάλυση και 
ερμηνεία της σπινοζικής έννοιας του πνεύματος, της ιδέας, της γνώσης και των ειδών της. Οι 
παραδόσεις ακολουθούν και εξηγούν τη δομή του δεύτερου μέρους της Ηθικής, το οποίο μπορεί 
να διαιρεθεί στις ακόλουθες ενότητες: 1. Ορισμοί και αξιώματα. 2. Παραγωγή του πνεύματος ως 
ιδέας του σώματος (Προτάσεις 1-13). 3. Στοιχεία φυσικής και φυσιολογίας: από το σώμα εν 
γένει στο ανθρώπινο σώμα. Η έννοια του Ατόμου (Σύντομη φυσική πραγματεία που παρεμβάλ-
λεται μεταξύ των Προτάσεων 13 και 14). 4. Παραγωγή της φαντασίας ή γνώσης πρώτου είδους 
(Προτάσεις 14-23). 5. Παραγωγή της συγκεχυμένης και μη ισακριβούς φύσης της γνώσης πρώ-
του είδους (Προτάσεις 24-31). 6. Παραγωγή της φύσης του αληθούς και του ψευδούς (Προτά-
σεις 32-36). 7. Παραγωγή του Λόγου ή γνώσης δεύτερου είδους. Οι κοινές έννοιες και η ανα-
γκαία ισακριβής φύση της έλλογης γνώσης (Προτάσεις 37-44). 8. Παραγωγή της ενορατικής 
επιστήμης ή γνώσης τρίτου είδους. Το αντικείμενο και η αναγκαία ισακριβής φύση της γνώσης 
sub specie aeternitatis (Προτάσεις 45-47). 9. Παραγωγή της βούλησης ως δύναμης κατάφασης 
που είναι εσωτερική στην ιδέα και αδιαχώριστη από αυτήν. Διάκριση της σπινοζικής θεώρησης 
της βούλησης από την καρτεσιανή θεώρηση (Προτάσεις 48-49). 
 

Φ 417 Αισθητική, τέχνη και πολιτική Γιώργος Ζωγραφίδης 

Η φιλοσοφία από την ιδρυτική στιγμή της θεωρητικοποίησε την αμφίθυμη σχέση της με την 
τέχνη, κατασκευάζοντας αισθητικές θεωρίες, ερμηνεύοντας και αξιολογώντας την τέχνη και υπό 
το πρίσμα του πραγματικού ή ιδεατού ρόλου της στην κοινωνία, την πολιτική ή την εκπαίδευση.  

Στην παράδοση θα εξετάσουμε το πεδίο της ιδιάζουσας σχέσης της αισθητικής με την 
πολιτική προς δύο κυρίως κατευθύνσεις: τα κοινά προβλήματα και προϋποθέσεις της αισθη-
τικής και της πολιτικής ως κλάδων της αξιολογίας και τα πολιτικά ζητήματα στην αισθητική. Τα 
σχετικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν και επιχειρήθηκε να απαντηθούν είναι πολλά: υπάρχει 
και ποιο νόημα μπορεί να έχει η αντικειμενικότητα στα δύο πεδία, υπάρχουν και πώς θεμελιώ-
νονται οι αισθητικές και πολιτικές αλήθειες, ποια είναι η σχέση των αισθητικών αξιών με τις 
πολιτικές καθώς και η δυνατότητα αυτονομίας τους, ποιες είναι οι πολιτικές πλευρές της 
καλλιτεχνικής δραστηριότητας και της αισθητικής ζωής (κατά τη δημιουργία, εκτέλεση, διανο-
μή, κριτική και κατανάλωση των έργων τέχνης), πώς δικαιολογείται ο προπαγανδιστικός ρόλος 
της τέχνης ή η λογοκρισία, είναι δυνατή μια τέχνη αισθητικώς αποδεκτή ή και πρωτοποριακή 
αλλά πολιτικά ακραία;  

Από την ιστορία της φιλοσοφίας και της αισθητικής θα επιμείνουμε σε στιγμές που θεμα-
τοποιούν την πολιτικοποίηση του αισθητικού ή την αισθητικοποίηση του πολιτικού, όπως η 
πλατωνική κριτική της τέχνης, οι θρησκευτικές και πολιτικές εικονομαχικές διαμάχες του μεσαί-
ωνα και της νεωτερικότητας, οι ριζοσπαστικές προσεγγίσεις που ξεκινούν από την παράδοση 
της κριτικής θεωρίας (W. Benjamin, T. Adorno, J. Rancière, T. Eagleton), αλλά και η διερώτηση 
για τη δυνατότητα της αντίληψης της τέχνης ως δημόσιου αγαθού στο πλαίσιο του φιλελευθε-
ρισμού (J. Rawls, R. Dworkin). 

     Για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι απαραίτητη η εγγραφή στην ηλεκτρονική 
σελίδα του στο e-learning (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=10964). 
 

Φ 422 Φαντασία και πολιτική: Η υπαρξιακή διάσταση της 
εξουσίας 

Παναγιώτης Δόικος 

Σε αυτό το μάθημα προτείνω να σκεφτούμε πιο προσωπικά απ’ ό,τι συνήθως τη σχέση μας με 
την πολιτική. Να προσέξουμε το ότι η κάθε πολιτική πράξη συλλαμβάνεται, αποφασίζεται αλλά 
και παίρνει συγκεκριμένη μορφή πρωταρχικά μέσα μας (είτε με άμεσο είτε με πιο αναλυτικό 
τρόπο), και μόνο με αυτή την προϋπόθεση μπορεί να υλοποιείται στην εξωτερική ζωή. Αυτό 
σημαίνει ότι η πολιτική πράξη δεν μπορεί ούτε να προταθεί ούτε να υλοποιηθεί χωρίς να έχει 
αποτελέσει υπαρξιακό γεγονός. Το τελευταίο νοείται και νιώθεται, δηλαδή δραματοποιεί το 
νόημα των σχέσεων δύναμης ανάμεσα σε εμάς και τον άλλο άνθρωπο μέσα σε ένα αντίστοιχο 
συναίσθημα. 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=10964
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Το μόνο ενεργειακό πεδίο της πραγματικότητάς μας, το οποίο διαθέτει από τη φύση του την 
ικανότητα μιας τέτοιας δραματοποίησης, είναι η φαντασία. Η τελευταία είναι εκείνη που, στην 
προκειμένη περίπτωση, συλλαμβάνει, αποφασίζει και παράγει μέσα της πολιτικό έργο, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από την τάση του να εξέρχεται, δηλαδή να αναζητεί δρόμο προσαρμογής και 
υλοποίησης του περιεχομένου του στη συνθήκη της περατής, εξωτερικής πραγματικότητας. 
Μιλούμε λοιπόν για την πολιτική της φαντασίας, μιας φαντασίας η οποία νιώθει, στοχάζεται, 
αποφασίζει και πράττει πολιτικά, δίνοντας τη μορφή εσωτερικών γεγονότων (αναπόφευκτα 
συναισθηματικών, εφόσον τα ίδια μεταβάλλουν την υπαρξιακή μας δύναμη) στο διττό νόημα 
της εξ-ουσίας, ως τάσης για επιβολή ή ως ορμής για (τη) συν-εξύψωση. 
 

Φ 424 Εισαγωγή στον Wittgenstein Αλέξανδρος Τίλλας 

Το μάθημα επιχειρεί μια εισαγωγική προσέγγιση στη φιλοσοφία του Wittgenstein, με έμφαση 
στα δύο “κλασικά” κείμενά του: Tractatus Logico-Philosophicus και Φιλοσοφικές Έρευνες. 
 

Φ 425 Θεωρίες γνώσης στον 20ό αιώνα Αλέξανδρος Τίλλας 

Το μάθημα επιχειρεί μια εισαγωγική προσέγγιση σε θεωρίες γνώσης που αναπτύχθηκαν κατά τη 
διάρκεια του 20ού αιώνα. 
 

Φιλοσοφικό σεμινάριο 
 

Φ 618 Σωκράτης Βασίλης Κάλφας 

Ανασύσταση του ιστορικού Σωκράτη και της φιλοσοφίας του μέσα από τις πηγές που μιλούν 
αμέσως ή εμμέσως γι' αυτόν: Αριστοφάνης, Πλάτων, Ξενοφών, Αριστοτέλης. 
     Στο σεμινάριο θα γίνουν δεκτοί μόνο 25 φοιτητές, μετά από επιλογή του διδάσκοντος. Η παρα-
κολούθηση είναι υποχρεωτική και η βαθμολόγηση γίνεται με γραπτή εργασία. 
 
 

Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (5 ECTS) 
 

Φ 101 Εισαγωγή στη φιλοσοφία Σωκράτης Δεληβογιατζής 

Προσεγγίζονται τοπικές στο πλαίσιο μιας σύμπλεξης ιστορίας και συστήματος, όπως: Η προβλη-
ματική του ορισμού (η δυσχερής ανατροφοδοσία της έννοιας) και η ελληνικότητα του λεξήμα-
τος (διάλογος, φιλία, γνώμη). Ο άνθρωπος και ο κόσμος (συνείδηση-ασυνείδητο, σώμα και ψυχή, 
ετερότητα, αντίληψη, χώρος-χρόνος, ύπαρξη, φύση και κουλτούρα, ιστορία). Η γνώση και το 
λογικό (γλώσσα, φαντασία, κρίση και ιδέα, θεωρία και εμπειρία, η λογική του ζώντος, το ανορ-
θόλογο, το νόημα, η αλήθεια). Η ηθικο-πολιτική πράξη και η τελεολογία της (η εργασία, η ανταλ-
λαγή, η τεχνική, η θρησκεία, η κοινωνία, η τέχνη, το κράτος, η εξουσία, η βία, το δίκαιο, το καθή-
κον, η βούληση, το πρόσωπο, η ελευθερία). Φιλοσοφία και/ως φιλοσοφική ανθρωπολογία (αν-
θρώπινη φύση [ως punctum caecum], κανονικότητα και «καταστροφικές» διχαλώσεις, άσκηση 
υποψίας, επιθυμία, αυταπάτη, πάθος, αμφιβολία και έρευνα, αναλυτικο-διαλεκτική εμμονή ως 
μεθοδολογικός ορίζοντας ερμηνείας). Ταυτότητα και διαφορά. Αναγκαίο-τυχαίο. Αλλαγή, ανα-
τροπή, επανάσταση. Ιδέες, ιδεολογία και ουτοπία. Σχέση-σχετικότητα. Πληροφορία και πληρο-
φορική (παραγωγή και αναπαραγωγή). Μεγάλες εννοιολογικές αφηγήσεις: πλατωνισμός, αρι-
στοτελισμός, στωικισμός, επικουρισμός, σκεπτικισμός, η μεσαιωνική και η αναγεννησιακή 
πρό(σ)ληψη, καρτεσιανισμός, καντιανισμός, εγελιανισμός, μαρξισμός και μετα-μαρξισμός, νιτσε-
ϊσμός, φροϋδισμός, ορθολογισμός, εμπειρισμός, θετικισμός, φυσική και κοινωνική επιστήμη, 
δομισμός και λειτουργισμός, η υπέρβαση της μεταφυσικής, το είναι-φως του υποκειμένου και 
διεργασίες «απόσυρσής» (αφέλκυσης [θ.π.]) του, φαινομενολογία και οντολογία. Προς μια ερμη-
νευτική κριτική. Φιλοσοφία και μη φιλοσοφία: από τον Ηράκλειτο και τον Παρμενίδη μέχρι τους 
Ηeidegger, Merleau-Ponty, Foucault και Deleuze. Η προ-στοχαστική εμπειρία της σκέψης. 
 
 



  60 

Φ 111 Aρχαία ελληνική φιλοσοφία  Παντελής Γκολίτσης 

Επισκόπηση της διδασκαλίας των βασικών “σχολών” της αρχαίας φιλοσοφίας (Πλατωνικοί, 
Περιπατητικοί, Στωικοί, Επικούρειοι), αφού προηγηθεί ερμηνεία επιλεγμένων αποσπασμάτων 
από τους λεγόμενους προσωκρατικούς φιλοσόφους. Στο μάθημα θα δοθεί έμφαση σε θεμελιώδη 
προβλήματα που απασχόλησαν την αρχαία σκέψη, κυρίως από την περιοχή της ηθικής, της 
γνωσιοθεωρίας και της μεταφυσικής, καθώς και στις λύσεις που πρότειναν ανά τους αιώνες οι 
φιλοσοφικές “σχολές". 
 

Φ 112 Νεότερη φιλοσοφία  Δημήτρης Αθανασάκης 

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην προβληματική της Νεότερης Φιλοσοφίας από τον Bacon 
στον Hegel. Εξετάζει κυρίως τη συγκρότηση της έννοιας του Υποκειμένου, το πρόβλημα της 
μεθόδου, το πρόβλημα της προέλευσης, της φύσης και των ορίων της γνώσης, τη διάκριση 
μεταξύ Ορθολογισμού και Εμπειρισμού, την ανασκευή του σκεπτικισμού του Hume από την 
καντιανή Κριτική Φιλοσοφία, την καντιανή ηθική, την εγελιανή Φιλοσοφία του Πνεύματος. Ειδι-
κότερα, οι παραδόσεις οργανώνονται με βάση τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 1. Τι είναι η 
Νεότερη Φιλοσοφία; Εκπρόσωποι, έννοιες, προβλήματα. 2. Η γένεση της Φιλοσοφικής Νεωτε-
ρικότητας Ι: η φιλοσοφία του Bacon και η «γνήσια επαγωγή». 3. Η γένεση της Φιλοσοφικής 
Νεωτερικότητας ΙΙ: Η φιλοσοφία του Descartes. Mathesis universalis και Cogito. 4. Η φιλοσοφία 
του Σπινόζα. 5. Η φιλοσοφία του Leibniz. 6. Ο εμπειρισμός του Locke και η νευτώνεια «philo-
sophia experimentalis». 7. Ο σκεπτικισμός του Hume: η κριτική της αιτιότητας και το πρόβλημα 
της επαγωγής. 8. Ο γαλλικός 18ος αιώνας Ι: η κριτική των νεότερων φιλοσοφικών συστημάτων 
στην Πραγματεία περί συστημάτων του Condillac. 9. Ο γαλλικός 18ος αιώνας ΙΙ: Υλισμός και 
Διαφωτισμός στο έργο του La Mettrie, του Helvétius και του D’Holbach. 10. Η Κριτική Φιλοσο-
φία του Καντ. 11. Η καντιανή ηθική. Η παραγωγή της κατηγορικής προσταγής. 12. Η διαλεκτική 
του κυρίου και του δούλου στη Φαινομενολογία του Πνεύματος του Hegel. 13. Σύνοψη και 
συμπεράσματα. 
 

Φ 114 Σύγχρονη φιλοσοφία Παναγιώτης Θανασάς 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την πολυμορφία των φιλοσοφικών ρευμάτων που 
αναπτύσσονται στη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό, και ξεκινώντας από τον 
Νίτσε ως φιλόσοφο με τον οποίο “κλείνει” η περίοδος των Νέων Χρόνων, θα ασχοληθούμε μετα-
ξύ άλλων με φιλοσόφους όπως ο Βίτγκενσταϊν, οι Χόρκχαϊμερ και Αντόρνο, ο Χούσσερλ, ο Χάι-
ντεγκερ, ο Γκάνταμερ και ο Ντερριντά. Καθώς η ενασχόληση με τη φιλοσοφία δεν είναι παρά 
ενασχόληση με τα φιλοσοφικά κείμενα, η προσπάθειά μας θα στηριχθεί σε επιλεγμένα αποσπά-
σματα από το έργο αυτών των φιλοσόφων. 

Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων. Η παρακολούθησή 
του κρίνεται απαραίτητη. Η αξιολόγηση της επίδοσης κατά την τελική εξέταση θα ελέγχει την 
ικανότητα για ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων που θα μας απασχολήσουν (χωρίς να προϋ-
ποθέτει κανενός είδους αποστήθιση).  
 
 

ΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (6 ECTS) 

 

ΦΚ 207 Πλάτων, “Πολιτεία” Παντελής Γκολίτσης 

Η Πολιτεία, έργο της μέσης συγγραφικής περιόδου του Πλατώνα, αποτελεί έργο κομβικό για την 
κατανόηση βασικών διδασκαλιών της πλατωνικής φιλοσοφίας. Κεντρικός άξονας του διαλόγου 
–ή, καλύτερα, της αφήγησης του Σωκράτη στους ακροατές του– είναι το ερώτημα για την ουσία 
της δικαιοσύνης, την οποία οι συνομιλητές θεωρούν ότι μπορούν να προσεγγίσουν ευκολότερα 
συζητώντας για τη δίκαιη πολιτεία. Καθώς η σχεδιαζόμενη ιδανική πολιτεία θα εδραιώνεται 
στην παιδεία των πολιτών της, των οποίων ηγείται ο φιλόσοφος-κυβερνήτης, εκτίθενται στα 
κεντρικά βιβλία του έργου (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄) βασικές θέσεις της πλατωνικής οντολογίας και γνωσι-
ολογίας. Στο μάθημα θα εξεταστούν διεξοδικά επιλεγμένα χωρία από τα κεντρικά βιβλία, μεταξύ 
αυτών οι αλληγορίες της τετμημένης γραμμής και του σπηλαίου. 
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ΦΚ 256 Αριστοτέλης, “Περί ποιητικής” Τριανταφυλλιά Γιάννου 

Η αριστοτελική Ποιητική είναι το πρώτο συστηματικό κείμενο για την ποίηση, το οποίο, με τη 
βοήθεια περιγραφικών αναλύσεων και κανονιστικών προδιαγραφών, καθορίζει ακριβέστερα τη 
φύση και την ειδοποιό διαφορά της λογοτεχνίας σε σχέση με άλλους τομείς του επιστητού. 
Μέσα από τις κατηγορίες και τις έννοιες που δημιούργησε ή αναπροσδιόρισε ο φιλόσοφος 
(όπως μίμησις, εἰκὸς καὶ ἀναγκαῖον, καθόλου, ἁμαρτία, κάθαρσις κ.ά.) θα προσεγγίσουμε μια 
θεωρία πρόσληψης του τραγικού και επικού είδους που βασίζεται αποφασιστικά στον παρά-
γοντα της αποτελεσματικότητας και αναδεικνύει τον βαθύτατα ανθρωπογνωστικό χαρακτήρα 
της ποιητικής τέχνης εν γένει. 
 
 

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (6 ECTS) 
 

Φ 265 Αντίληψη και γνώση στον Νεότερο Εμπειρισμό Αλέξανδρος Τίλλας 

Εξετάζεται το ρεύμα του Εμπειρισμού των Νέων Χρόνων, από τον Bacon έως τον Hume. Μας 
απασχολεί κυρίως το πρόβλημα των πηγών της γνώσης, η εγκυρότητα της αντίληψης, η δυνατό-
τητα της αφαίρεσης, το πρόβλημα των γενικών εννοιών, το πρόβλημα της αιτιότητας κ.ά. 
 

Φ 324 Φυσική φιλοσοφία του Αριστοτέλη Βασίλης Κάλφας 

Οι βασικές έννοιες της Φυσικής του Αριστοτέλη μέσα από τα Φυσικά του: Ύλη και μορφή, 
αιτιότητα, κίνηση, τόπος, χρόνος, κινούν ακίνητο. 
 

Φ 360 Νικόλαος Κουζανός, “Περί εικασιών” Θεόδωρος Πενολίδης 

Η νεότερη Μεταφυσική αναχωρεί από την προβληματική φύση της γνώσης, απορρίπτει την 
αφελή αντίληψη της απεικόνισης του πραγματικού στην γνωστική παράσταση και θεωρεί ότι 
το πρόβλημα της γνώσης είναι το πρόβλημα της αντικειμενικής εγκυρότητας μιας όρασης που 
ορά τον εαυτό της (αναπαράσταση). Η υποκειμενικότητα και όχι το Είναι γίνεται συνεπώς τώρα 
το φιλοσοφικό πρόβλημα, καθώς η ίδια θεωρείται ως το κατ’ εξοχήν προβληματικό μέλος σε μία 
μετάβαση από το μη ον στο ον ή από το μη αληθές στο αληθές. Οι δύο αυτές έννοιες περιγρά-
φουν την απορία της νεότερης φιλοσοφίας. 

Η μεταφυσική της υποκειμενικότητας έχει τις ρίζες της στις έννοιες που εκθέτουν την γνώση 
ως την δημιουργική μεσότητα μεταξύ του όντος και του μη όντος. Επιδιώκοντας να ανασύρουμε 
στο φως την ουσιώδη διασύνδεση της μεταφυσικής έννοιας της αλήθειας με την νεότερη έννοια 
του υποκειμενικού επιχειρούμε την διασύνδεση της μεταφυσικής της Αναπαράστασης με την 
έννοια της Εικασίας ως της αλήθειας που εμπερικλείει την ετερότητα. 

Στο πλαίσιο των 12 παρακάτω προτάσεων θα διερευνηθεί το αξίωμα ισομορφίας μεταξύ του 
απείρου και του πεπερασμένου λόγου που απαντάται στην Περί Εικασιών πραγματεία του Νικο-
λάου Κουζανού: 
1) Όπως το πνεύμα μας (mens) συσχετίζεται προς τις εικασίες, ομοιοτρόπως ο άπειρος θεός 
συσχετίζεται προς τον πραγματικό κόσμο. 
2) Το ανθρώπινο πνεύμα είναι ομοίωμα του θεού. 
3) Ως εικόνα θεού, το πνεύμα αναπτύσσει από τον εαυτό του τα έλλογα όντα (rationalia) ως 
απεικάσματα των πραγματικών. 
4) Το ανθρώπινο πνεύμα είναι η μορφή (forma) του κατ’ εικασίαν κόσμου, όπως και το θεϊκό 
πνεύμα είναι η μορφή του πραγματικού κόσμου. 
5) Η ενότητα του ανθρώπινου πνεύματος είναι η οντότητα των εικασιών του, όπως και η 
ενότητα του θεού καθιδρύει την οντότητα των πάντων. 
6) Ο θεός είναι η νοητική αρχή και το τέλος των πάντων (τα πάντα υπάρχουν χάριν του θεού)· 
ομοιοτρόπως το πνεύμα είναι η νοητική αρχή και το τέλος του έλλογου κόσμου (ο έλλογος 
κόσμος υπάρχει χάριν του πνεύματος) . 
7) Το πνεύμα καθορά τον εαυτό του στον κόσμο που εκπτύσσεται από το ίδιο, καθότι το 
πρότυπό του είναι ο άπειρος λόγος. Σε αυτόν, τουτέστιν στην ικανότητά του να είναι στο έτερο 
του εαυτού του σε ενότητα με τον εαυτό του ή στο έτερο του εαυτού του να επιστρέφει στον 
εαυτό του, το πνεύμα θεωρεί την ουσία του. Ο σκοπός του πνεύματός μας είναι η ομοίωση 
(assimilatio) με τον άπειρο λόγο. 
8) Υφίσταται δομική ισομορφία μεταξύ της απόλυτης αρχής και του πνεύματός μας. Το πνεύμα 
είναι η αρχή των εικασιών, όπως η απόλυτη ενότητα είναι η αρχή των πάντων.  
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9) Η πρώτη αρχή των πάντων είναι τριαδική· είναι η αρχή της πολλαπλότητας, της ανισότητας 
και της διαίρεσης. Από την απόλυτη ενότητα της αρχής απορρέει η πολλαπλότητα, από την 
ισότητά της η ανισότητα, από την συνοχή της η διαίρεση. 
10) Ως τριαδική αρχή των λογικών δημιουργημάτων του, το πνεύμα είναι το μέτρο της πολλα-
πλότητας, του μεγέθους και της σύνθεσης. Η ενότητα του πνεύματος συμπτύσσει την πολλαπλό-
τητα, η ισότητα του πνεύματος συμπτύσσει το μέγεθος, η συνοχή του πνεύματος συμπτύσσει τη 
σύνθεση. 
11) Ως τριαδική αρχή, το πνεύμα εκπτύσσει πολλαπλότητα και συγχρόνως παράγει ανισότητα 
και μέγεθος. Στην πολλαπλότητα το πνεύμα μας θηρεύει τα μεγέθη και εν γένει τους λόγους και 
τις ανισώσεις των αριθμών. Τέλος, το πνεύμα μας προβαίνει στη σύνθεση του πολλαπλού και 
του άνισου. Τοιουτοτρόπως, το πνεύμα είναι η διακρίνουσα, κατά λόγον συσχετίζουσα και 
συνθέτουσα αρχή.  
12) Υφίσταται δομική ισομορφία μεταξύ του πνεύματος και του αριθμού. Ο αριθμός είναι η 
φυσική εικόνα του πνεύματος. Όπως ο θεός (το άπειρο πνεύμα) χορηγεί στα πράγματα το Είναι 
δια μέσου του συναιώνιου λόγου του (verbum), παρομοίως το πνεύμα κατασκευάζει τα έλλογα 
πράγματα δια μέσου του αριθμού. 
 

Φ 366 Ηθικές θεωρίες του 20ού αιώνα Ελένη Καλοκαιρινού 

Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ηθικής, όπως είναι η σύγκρουση των 
καθηκόντων, τα καθήκοντα προς τον εαυτό μου και ο ηθικός έπαινος και η αποδοκιμασία, 
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 ψυχολογικές θέσεις τις οποίες προϋποθέτουν. Με τον τρόπο αυτό η 
ηθική διερεύνηση του 20ού και του 21ου αιώνα καθίσταται περισσότερο μετα‐ηθική παρά 
ηθική με τη συνήθη σημασία του όρου. 
 

Φ 411 Θέματα εφαρμοσμένης ηθικής Ελένη Καλοκαιρινού 

Στη σειρά των διαλέξεων αυτών εξετάζονται τα κυριότερα προσωπικά και κοινωνικά προβλή-
ματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα στη ζωή μας: η έκτρωση, η ευθανασία, το οικολογικό 
πρόβλημα, η παγκόσμια φτώχεια, η θανατική καταδίκη, ο δίκαιος πόλεμος, η ηθική των επαγ-
γελμάτων, τα ζώα. Στόχος μας είναι όχι μόνο να διερευνήσουμε τα θέματα αυτά μέσα από τα 
επιχειρήματα που παρέχουν οι σημαντικότερες ηθικές προσεγγίσεις, συνεπειοκρατικές, δεοντο-
κρατικές και αρετολογικές, αλλά επίσης να αναδείξουμε ότι, εκτός από τα συγκεκριμένα επιχει-
ρήματα που προβάλλονται, απαιτούνται για την περαιτέρω διευκρίνιση και κατανόηση των 
θεμάτων αυτών, ορισμένες βασικές προϋποθέσεις περί του πώς συλλαμβάνουμε τον άνθρωπο, 
τη θέση του στον κόσμο, φυσικό και κοινωνικό, και τη σχέση του με τα άλλα ανθρώπινα και μη-
ανθρώπινα όντα. 
 

Φ 418 Μεσαιωνική φιλοσοφία Γεώργιος Ζωγραφίδης 

Σκοπός της παράδοσης είναι η εισαγωγή στη φιλοσοφία του Μεσαίωνα. Το μάθημα έχει 
χαρακτήρα (α) ιστορικό: περιλαμβάνει σύντομη αφήγηση της ιστορίας της μεσαιωνικής φιλοσο-
φίας (ελληνικής και λατινικής), την οποία και επιχειρεί να κατανοήσει διαχρονικά (σε σχέση με 
την αρχαία ελληνική παράδοση) και συγχρονικά (ένταξη στην κοινωνία και στον πολιτισμό της 
εποχής, με έμφαση στις συνθήκες παραγωγής του φιλοσοφικού λόγου), και (β) συστηματικό: 
ανάλυση των κύριων θεματικών και αρχών της φιλοσοφικής σκέψης της περιόδου. 
     Εξετάζονται εισαγωγικά οι προϋποθέσεις για την ερμηνεία της μεσαιωνικής φιλοσοφίας και 
παρουσιάζονται οι δύο βασικές συνιστώσες της, η ελληνική («εθνική») φιλοσοφία και η χριστια-
νική σκέψη, μέσα από την πρόσληψη των φιλοσοφικών παραδόσεων του πλατωνισμού και του 
αριστοτελισμού. Καταδεικνύεται η συνέχεια αλλά και οι ρήξεις με την αρχαία φιλοσοφία. Συζη-
τιούνται η σημασία που είχε η φιλοσοφία ως θεωρία και ως δραστηριότητα, και ταξινομούνται 
οι μορφές και τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφικής γραμματείας. Αναλύονται, τέλος, οι φιλοσο-
φικές αρχές στις περιοχές της οντολογίας (θεός, είναι και όντα, γενικές έννοιες), της κοσμο-
λογίας (χρόνος και δημιουργία) και της ανθρωπολογίας (ψυχή και σώμα, ελεύθερη βούληση). 
Έμφαση δίνεται στη σκέψη επιλεγμένων στοχαστών, όπως οι Γρηγόριος Νύσσης, Ψευδο-
Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Πλήθων, Αυγουστίνος, Θωμάς Ακινάτης, Γουλιέλμος Όκκαμ. 
     Για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι απαραίτητη η εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα 
του στο e-learning (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=10965). 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=10965
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Φ 419 Η φιλοσοφία του Τάο και η σύγχρονη επιστήμη Παναγιώτης Δόικος 

Η φιλοσοφία του Τάο, από την περίοδο της καταγωγής και της ακμής της στην αρχαία Κίνα 
(7ος–3ος αιώνας π.Χ.) αλλά και μέσα στη διαχρονική της εξέλιξη, διερευνά τη φύση του πραγμα-
τικού με τον τρόπο της ενορατικής παρατήρησης, συλλαμβάνοντας την κίνηση της αλήθειας με 
αφετηρία την ακόλουθη αρχή: η πραγματικότητα είναι ένα πεδίο σημαντικών αλλαγών αλλά και 
μιας βαθύτερης ενότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από τη δυναμική σχέση αντίθεσης και άλλη-
λοσυμπλήρωσης ανάμεσα σε δύο ιδρυτικές ποιότητες, το Γιν (Yin) και το Γιανγκ (Yang). Μετέχο-
ντας σε μια τέτοια διεργασία, αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε την εκδήλωση ενός οντολογικού 
αυθορμητισμού, με τον οποίο η πραγματικότητα προσανατολίζεται στην υπέρβαση μιας οικείας 
σε όλους μας κατάστασης χάους, προς όφελος μιας απώτερης γαλήνης, ολοένα ανοιχτής στη 
δημιουργικότητα. 

Το 1975, στο βιβλίο του Το Τάο και η Φυσική [The Tao of Physics], ένα έργο-σταθμό για τη 
σχέση μεταξύ της φιλοσοφίας και της επιστήμης, ο Αμερικάνος –αυστριακής καταγωγής– θεω-
ρητικός φυσικός Fritjof Capra έδειξε ότι στο έσχατο πεδίο της ύλης, τον υποατομικό κόσμο, τα 
αόρατα με γυμνό μάτι μικροστοιχεία που τον αποτελούν, μη όντας αμιγώς ούτε σωματίδια ούτε 
κυματίδια αλλά τάσεις για ύπαρξη, αποδίδουν με τη φύση της συμπεριφοράς τους τη λογική του 
δικτύου σχέσεων που συλλαμβάνεται ως δομή της πραγματικότητας από τη φιλοσοφία του Τάο 
και, ευρύτερα, από την παραδοσιακή μεταφυσική της Άπω Ανατολής. 

Θα εξηγήσουμε και θα συζητήσουμε αυτή την εντυπωσιακή συνάντηση της φιλοσοφίας με τη 
σύγχρονη επιστήμη, επισημαίνοντας και ενδεικτικές περιπτώσεις μιας ευρείας στροφής των 
θεωρητικών φυσικών προς τον φιλοσοφικό στοχασμό, όπως είναι εκείνες του Werner Heisen-
berg (1901-1976), του Albert Einstein (1879-1955) και του David Bohm (1917-1992). 
 

Φ 420 Το ελληνικό φιλμ νουάρ [film noir] και η λογική του 
μυστηρίου 

Παναγιώτης Δόικος 

Στο φιλμ νουάρ η ένταση των υπαρξιακών αντιθέσεων, τις οποίες βιώνουν οι ήρωές του, οξύνε-
ται σε τέτοιο βαθμό, ώστε η δραματικότητα των κινήσεων να μην αρκείται στην απόδοση του 
ρεαλισμού της πλοκής αλλά συγχρόνως να απελευθερώνεται μέσα στο μυστήριο της υποκειμενι-
κότητας του χώρου. Ο τελευταίος, καθώς βλέπει την ευκλείδεια κανονικότητά του να δοκιμάζε-
ται, αναπτύσσει μια εμφατική υπερρεαλιστική διάσταση, η οποία αναδεικνύει τον ποιητικό τόνο 
της ερωτηματικής όψης των γεγονότων του. Αυτή η εξέλιξη, στο ελληνικό φιλμ νουάρ, αποκτά 
ένα ιδιαίτερο στίγμα, που την αναβαθμίζει ουσιαστικά: η σχέση εκκρεμότητας ανάμεσα στον 
κίνδυνο της ματαίωσης και την ορμή ενός ιδεώδους ακεραιότητας διαχέει μέσα στα δρώμενα 
έναν τόνο ασυνήθιστης διαύγειας, ο οριακός χαρακτήρας της οποίας μετατρέπει τον ίδιο τον 
κινηματογραφικό χώρο σε πεδίο συναισθηματικής αναμέτρησης μεταξύ της τραγικότητας και 
μιας δυνατότητας για οριστική ελευθερία.  

Θα εξετάσουμε τη συνάφεια μεταξύ της οπτικής λογικής και του νοηματικού προσανατολι-
σμού του ελληνικού φιλμ νουάρ, προσεγγίζοντας ορισμένα από τα κορυφαία του δείγματα, 
όπως είναι οι ταινίες: «Ο δράκος» του Νίκου Κούνδουρου, «Λόλα», «Κατηγορώ τους ανθρώ-
πους» και «Κοινωνία ώρα μηδέν» του Ντίνου Δημόπουλου, «Έγκλημα στα παρασκήνια» και «Οι 
αδίστακτοι» του Ντίνου Κατσουρίδη, «Έγκλημα στο Κολωνάκι» του Τζανή Αλιφέρη, «Αμφιβο-
λίες» του Γρηγόρη Γρηγορίου, «Εφιάλτης» του Ερρίκου Ανδρέου, «Ντάμα σπαθί» του Γιώργου 
Σκαλενάκη, «Πανικός» του Σταύρου Τσιώλη και «Επικίνδυνο παιχνίδι» του Γιώργου Καρυπίδη. 
 

Φ 421 Σπινόζα, “Tractatus politicus” Δημήτρης Αθανασάκης 

Στο μάθημα επιχειρείται μια συστηματική ανάγνωση και ερμηνεία της Πολιτικής πραγματείας 
του Σπινόζα. Το έργο αυτό, το οποίο δημοσιεύεται για πρώτη φορά μαζί με την Ηθική στα Opera 
posthuma (1677), παρουσιάζει ορισμένες σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη Θεολο-
γικο-πολιτική πραγματεία: 1. Οι πηγές και το υλικό του πολιτικού στοχασμού του Σπινόζα 
εμπλουτίζονται: στα βιβλικά παραδείγματα προστίθενται τα παραδείγματα της Ρώμης, της 
Γένοβας και της Βενετίας· στην αναφορά στον Hobbes προστίθεται η αναφορά στον Μακιαβέλι, 
στον Thomas More και στους σύγχρονους ιστορικούς. Δεν πρόκειται όμως απλώς για προσθή-
κες: η εμφάνισή τους σηματοδοτεί, αν όχι την ανατροπή, τουλάχιστον την αναδιοργάνωση και 
τον αναπροσανατολισμό των πολιτικών θέσεων που είχε αναπτύξει ο Σπινόζα στα προηγούμενα 
έργα. 2. Ο Σπινόζα εγκαταλείπει τη θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου και αναζητά μία νέα 
εξήγηση της συγκρότησης και της διαιώνισης του κράτους. 3. Η διάκριση των τριών ειδών κρά-
τους (genera imperii) δεν ανάγεται πλέον στην παραδοσιακή διάκριση των τριών κυβερνήσεων, 
αλλά θέτει ένα εντελώς νέο ερώτημα: αυτό των δομών του κράτους. 4. Η Πολιτική πραγματεία 
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εμπεριέχει στην αρχή της μία σύνοψη –την τελευταία που διαθέτουμε– της σπινοζικής μεταφυ-
σικής. Η σύνοψη αυτή συνιστά στην πραγματικότητα μία νέα θεωρητική επεξεργασία των 
αρχών του συστήματος, το οποίο εμφανίζεται τώρα σαφώς ως μια «οντολογία της δύναμης». 
 

Φ 423 Renatus Cartesius, “Κανόνες για τον κατευθυσμό της 
γνωστικής δύναμης” 

Θεόδωρος Πενολίδης 

Σκοπός του μαθήματος είναι η συστηματική ανάγνωση και ερμηνεία αυτού του θεμελιώδους 
κειμένου της νεότερης φιλοσοφίας, πιθανότατα από το έτος 1628/9, στο οποίο διδάσκεται με 
πειστικά επιχειρήματα η άρρηκτη διασύνδεση της θεμελίωσης της φιλοσοφίας με το μεθοδο-
λογικό πρόβλημα. 
 

Φ 426 Θεωρητική φιλοσοφία του 19ου αιώνα Μαρία Δασκαλάκη 

Αντικείμενο της παράδοσης αποτελεί η παρουσίαση και μελέτη των βασικών κατευθύνσεων της 
θεωρητικής φιλοσοφίας κατά τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη.  Η φιλοσοφία του 19ου αιώνα 
αναπτύσσει περαιτέρω την κριτική φιλοσοφία, όπως αυτή είχε εκφραστεί στις φιλοσοφικές 
αναζητήσεις του 18ου αιώνα με αποκορύφωμα την καντιανή φιλοσοφία. Πέρα όμως από την 
αξιοποίηση της κριτικής στη μεταφυσική και τον δογματισμό, όπως αυτή η κριτική 
συγκροτήθηκε στη νεότερη εποχή, η θεωρητική φιλοσοφία του 19ο αιώνα τροφοδοτείται 
επίσης από την αναβίωση της αρχαιοελληνικής σκεπτικιστικής παράδοσης, αλλά και την 
αναζήτηση μιας σύνθετης μορφής λόγου ως  θεμελίου της σχέσης μεταξύ γνώσης και αλήθειας, 
υποκειμένου και αντικειμένου. Αυτές οι φιλοσοφικές αφετηρίες οδήγησαν σε δύο φαινομενικά 
αντίθετες κατευθύνσεις, οι οποίες εκφράστηκαν στις φιλοσοφίες του 19ου αιώνα: α) στην 
προσπάθεια συστηματοποίησης  στοιχείων της δυνατής εμπειρίας υπό το πρίσμα ενός 
ενοποιητικού λόγου που να γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της μορφής και του περιεχομένου, της 
γνώσης και της αλήθειας, και β) στην αντίθετη προς τη συστηματοποίηση κίνηση ως κριτική 
στο σύστημα, ως αποδέσμευση του περιεχομένου από την απόλυτη υπαγωγή του στον λόγο. 
     Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παράδοσης η ανάλυση και ανάπτυξη της παραπάνω 
προβληματικής θα περιστραφεί γύρω από τους παρακάτω άξονες:  
     1. Μελέτη των φιλοσοφικών προϋποθέσεων της θεωρητικής φιλοσοφίας όπως αυτή 
αναπτύσσεται κατά τον 19ο αιώνα (η έννοια του σκεπτικισμού στη νεωτερικότητα και στην 
αρχαιοελληνική παράδοση, κριτική στον δογματισμό και τη μεταφυσική, καντιανή φιλοσοφία).  
     2. Εξέταση του προβλήματος της σχέσης γνώσης και αλήθειας, μορφής και περιεχομένου: 
Παρουσίαση της έννοιας του συστήματος τόσο στη στατική όσο και στη δυναμική-ιστορική του 
διάσταση.   
     3. Αναφορά στις θεωρητικές απόψεις φιλοσόφων του γερμανικού ιδεαλισμού (Fichte, 
Schelling, Hegel) και κριτική εξέταση των θέσεών τους σχετικά με το πρόβλημα της αλήθειας.  
     4. Παρουσίαση της κριτικής στην έννοια του συστήματος και ανάδειξη της σημασίας αυτής 
της κριτικής για το ζήτημα της σχέσης μορφής και περιεχομένου: επιλεκτική αναφορά σε 
εκπροσώπους της κριτικής στο σύστημα (Jacobi, Kierkegaard, Nietzsche). 
 

Φιλοσοφικό σεμινάριο 
 

Φ 602 Γκάνταμερ και φιλοσοφική ερμηνευτική Παναγιώτης Θανασάς 

Η φιλοσοφική ερμηνευτική είναι ένα από τα σημαντικότερα φιλοσοφικά ρεύματα του εικοστού 
αιώνα, που επιχειρεί μια δημιουργική (ανα-)σύνθεση (α) της φιλοσοφικής κληρονομιάς των 
πλατωνικών διαλόγων, (β) της εγελιανής φιλοσοφίας του πνεύματος και της ιστορίας, καθώς 
και (γ) της ανάλυσης της ύπαρξης από τον Χάιντεγκερ. Βάσει κειμένων του θεμελιωτή της φιλο-
σοφικής ερμηνευτικής Χανς-Γκέοργκ Γκάνταμερ (μεταφρασμένων στην Ελληνική ή στην Αγγλι-
κή), θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της σύνθεσης και να 
αποτιμήσουμε τη σχέση της με άλλα φιλοσοφικά ρεύματα του εικοστού αιώνα, όπως η κριτική 
θεωρία και η αποδόμηση.  

Αυτονοήτως, η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική (δεν επιτρέπονται πάνω 
από δύο απουσίες). Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει γραπτής εργασίας που θα παραδοθεί τον Ιούνιο ή 
τον Σεπτέμβριο. 
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Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ  

 

 

Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (5 ECTS) 
 
ΕΙΣΠ 100 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  

     Ασκήσεις 
Κυριάκος Μπονίδης 

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. 
Περιεχόμενα μάθησης, χρονοδιάγραμμα 
Εισαγωγή στο μάθημα ΕΙΣΠ 100 (1ο μάθημα). 
Ενότητα πρώτη: Παιδαγωγική – Επιστήμη(/-ες) της Αγωγής:  
-  αντικείμενο της Παιδαγωγικής, βασικές έννοιές της (αγωγή, παιδεία, μόρφωση, εκπαίδευση, 

κοινωνικοποίηση, διδασκαλία και μάθηση, κατάρτιση κ.λπ.) (2ο μάθημα). 
-  το ζήτημα της αυτονομίας της Παιδαγωγικής, «παραδείγματα» της Παιδαγωγικής, κλάδοι 

της Παιδαγωγικής, Παιδαγωγική και διεπιστημονικότητα, η Παιδαγωγική στην Ελλάδα. (3ο 
μάθημα).  

Ενότητα δεύτερη: Αντικείμενο και μέθοδοι της παιδαγωγικής έρευνας: 
Α.  Πεδίο της παιδαγωγικής έρευνας. 
Β.  Ιστορική, αναλυτική-εμπειρική (ποσοτική) και συνθετική (ποιοτική) έρευνα: εξήγηση, 

κατανόηση, ιδεολογικοκριτική, αποδόμηση, τεχνικές συλλογής και μέθοδοι ανάλυσης. (4ο και 
5ο μάθημα). 

Ενότητα τρίτη: 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, πραγμα-
τισμός και αναδομισμός. 

Β.   «Παραδείγματα» της Παιδαγωγικής και σχέση θεωρίας και πράξης: 1. Ερμηνευτική Παιδαγω-
γική, 2. Εμπειρική Παιδαγωγική, 3. Μαρξιστική Παιδαγωγική, 4. Κριτική Παιδαγωγική, 5. 
Σύγχρονα ρεύματα (Συστημική-εποικοδομητική Παιδαγωγική, Αποδομιστική Παιδαγωγική, 
Μετα-κριτική Παιδαγωγική). 

Γ.  Παιδαγωγική, εκπαίδευση και ιδεολογία. (6ο, 7ο, 8ο και 9ο μάθημα). 
Ενότητα τέταρτη: 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 εκπαιδευ-
τικός, 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 επαγγελματι-
κής 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.).(10ο, 11ο και 12ο μάθημα).  

Ενότητα πέμπτη: Παιδαγωγική και σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα:  
Η Παιδαγωγική την περίοδο της κρίσης: λειτουργία και ρόλος της εκπαίδευσης στις κοινωνίες 
του ύστερου καπιταλισμού. Ειρήνη, πολυπολιτισμικότητα, οικολογία και εκπαίδευση (13ο 
μάθημα). 
     Ασκήσεις: Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες επισκέπτο-
νται 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. Η παιδαγωγική σχέση: 
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 εκπαιδευ-
τικού 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. Ανα-
λύεται επιπλέον το μη λεκτικό επίπεδο της επικοινωνίας, όπως και η επίδραση των προσδοκιών 
του εκπαιδευτικού στην αυτοαντίληψη και τη συμπεριφορά του 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) 

[Ειδικός επιστήμων] 

Αντικείμενο μελέτης και έρευνας είναι ο τρόπος διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας στο 
Γυμνάσιο και το Λύκειο. Παρουσιάζονται βασικά στοιχεία διδακτικής της γλώσσας, η μέθοδος 
«Project», το περιεχόμενο και οι κατευθύνσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων ως προς το 
συγκεκριμένο μάθημα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 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. Θεω-
ρητικό 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) 

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 πλαίσιό του οι φοιτητές εξοικειώ-
νονται 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 Πρα-
κτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, δική τους διδασκαλία σε πραγμα-
τική 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 υποθέ-
σεων, εμπειρικό περιεχόμενο των υποθέσεων και θεωριών, διεύρυνση της γνώσης και 
επιστημονική πρόοδος. Διαφορές και ομοιότητες των Φυσικών και των Κοινωνικών Επιστη-
μών: νομοθετικές και ιδιογραφικές επιστήμες.  
     (β) Μεθοδολογία: Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν οι κυριότερες μέθοδοι συλλογής δεδο-
μένων, 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 Στατι-
στικής, όπως οι δείκτες κεντρικής τάσης, δείκτες διασποράς, κατανομές συχνότητας των μετα-
βλητών, 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 συζητά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση σε όλες της τις 
παραμέτρους (δημιουργία σχετικών προγραμμάτων διδασκαλίας, περιεχόμενο και διδακτικές 
μέθοδοι, αξιολόγηση της ανταπόκρισης των μαθητών στην ανάγνωση των λογοτεχνικών 
κειμένων) αλλά και τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούνται –στη δημόσια σφαίρα και σε 
εξωεκπαιδευτικούς θεσμούς– παραστάσεις, εικόνες και αντιλήψεις για τη λογοτεχνία, τη σχέση 
των ανθρώπων με το βιβλίο και την ανάγνωση, τη διάδοση των λογοτεχνικών κανόνων καθώς 
και τις πρακτικές προώθησης της ανάγνωσης στο δημόσιο χώρο. Εξετάζει τη σχέση της ενδο-
σχολικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας με την άτυπη «διδασκαλία» της στα άλλα κοινωνικά 
πεδία: τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τη λογοτεχνική κριτική που ασκείται σε αυτά, τις δρα-
στηριότητες των δημόσιων βιβλιοθηκών, τα προγράμματα ανάγνωσης που προωθούνται από 
θεσμούς όπως το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου κ.ά. Το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με την προ-
βληματική του μαθήματος της λογοτεχνίας και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διδα-
σκαλία του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το μάθημα εξετάζει τόσο την υπάρχουσα κατά-
σταση όσο και τις εναλλακτικές προτάσεις τόσο της Α΄ Λυκείου όσο και αυτής που εφαρμό-
στηκε πειραματικά σε δημοτικά και γυμνάσια πρόσφατα. 
 
Π 1438  Διδακτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών  

της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
Κωνσταντίνος Μπίκος / 

Θεοδόσης 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 αξιοποί-
ηση της ιστοεξερεύνησης και η δημιουργία σημασιολογικού χάρτη με τη βοήθεια των Τεχνολο-
γιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.  
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Π 1441 Προγράμματα σπουδών: Θεωρία, μοντέλα και 
σχεδιασμός 

Φλωρεντία Αντωνίου 

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο μάθημα αφενός, εξετάζουν θέματα σχετικά με τη 
φιλοσοφία, τη μορφή, τον σχεδιασμό, την ανάλυση, την έρευνα και την αξιολόγηση του 
προγράμματος σκοπών και στόχων και του ενοποιημένου προγράμματος σπουδών 
(εποικοδομητικό και κριτικό), αφετέρου, δε, σε επίπεδο εφαρμογής, σχεδιάζουν προγράμματα 
σπουδών είτε σκοπών και στόχων είτε διεπιστημονικά και διαθεματικά. 
 

Π 1444 Η αφήγηση ως ερευνητική μέθοδος  
στις Επιστήμες της Αγωγής 

Ελένη Χοντολίδου  
Όλγα Παντούλη 

Το μάθημα επιχειρεί να εξοικειώσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με τη μέθοδο της βιο-
γραφίας και αυτο-βιογραφίας ως ερευνητικής μεθόδου προσέγγισης κειμένων. Μέσα από αυτή 
την εξοικείωση θα μπορέσουν να κατανοήσουν τις διαδικασίες που τα άτομα συγκροτούν την 
υποκειμενικότητά τους και προσπαθούν να αποκτήσουν φωνή και να μιλήσουν για τον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τους βίο. 
     Μέγιστος αριθμός δηλώσεων για φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος: 50 
 

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 μοντέ-
λο 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 διδα-
κτικής αξιολόγησης, η διδασκαλία σε επίπεδα, η οργάνωση υλικού και δραστηριοτήτων καθώς 
επίσης και συγκεκριμένες πρακτικές και τεχνικές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση 
των διδακτικών εφαρμογών των ευρημάτων της γνωστικής έρευνας για τη μάθηση. 
 

Π 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 τη 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 προσανα-
τολισμό 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, επετη-
ρίδες, 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.  
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Π 1707 Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας  
Ελλάδας και Γερμανίας 

Αναστασία Κεσίδου 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες 
διεθνείς τάσεις ανάπτυξης προγραμμάτων διδασκαλίας, να συγκρίνουν βασικές διαστάσεις του 
γερμανικού και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, να ανιχνεύσουν την εκπαιδευτική 
πολιτική που αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή των προγραμμάτων διδασκαλίας στις δύο 
χώρες και να ασκηθούν στην ανάλυση των προγραμμάτων διδασκαλίας (curriculum analysis). 

Περιεχόμενο μαθήματος: Σύγκριση, προγράμματα διδασκαλίας, εκπαίδευση στην Ελλάδα και 
τη Γερμανία: εισαγωγή στη θεματική (1ο μάθημα), Διεθνείς συγκριτικές μελέτες επίδοσης των 
μαθητών και προγράμματα διδασκαλίας (2ο μάθημα), Τύποι προγραμμάτων διδασκαλίας (περι-
εχομένου, στοχοκεντρικό, διαδικασίας, αποτελέσματος) - ομάδα σχεδιασμού του προγράμματος 
διδασκαλίας (3ο μάθημα), Σκοποί και στόχοι, περιεχόμενα, μέθοδοι, μέσα διδασκαλίας και μάθη-
σης, αξιολόγηση προγραμμάτων διδασκαλίας (4ο, 5ο και 6ο μάθημα), «Γιατί σύγκριση;» Στόχοι 
και κατευθύνσεις της Συγκριτικής Παιδαγωγικής (7ο μάθημα), H εκπαίδευση στην Ομοσπον-
διακή Δημοκρατία της Γερμανίας (8ο μάθημα), Από τα Αναλυτικά Προγράμματα (1985) στο Δια-
θεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών (Α.Π.Σ.) (2003) (9ο μάθημα), Νέα πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών (2011) (10ο 
μάθημα), Προγράμματα Διδασκαλίας στη Βάδη-Βυρτεμβέργη: οι μεταρρυθμίσεις του 1994 και 
του 2004- προετοιμασία του νέου Προγράμματος Σπουδών (2016) (11ο μάθημα), Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) 
και σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας στην Ελλάδα (12ο μάθημα), Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας της 
Ιστορίας στη Βάδη-Βυρτεμβέργη (13ο μάθημα). 
 

Π 1709 Συστήματα εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή Σουζάνα Παντελιάδου  
Στόχος στο μάθημα είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα διαφορετικά μοντέλα παρο-
χής 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 νομο-
θεσία, οι οικονομικές συνθήκες και το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο αναφοράς. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στα Ευρωπαϊκά συστήματα ειδικής αγωγής σε σχέση με την ελληνική πραγμα-
τικότητα και τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την ειδική αγωγή καθώς και στην προετοιμασία των 
εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. 
 

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

Γιώργος Κ. Ζαρίφης 

Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι διπλός. Από τη μία στοχεύει στην κατανόηση της 
σημασίας της επαγγελματικής κατάρτισης ως μέρος της τυπικής εκπαίδευσης που αποσκοπεί 
στην προετοιμασία των καταρτιζομένων για την είσοδο τους στο επάγγελμα. Από την άλλη 
στοχεύει και στον προσδιορισμό των συνθηκών εκείνων (μη τυπικών ή άτυπων) οι οποίες θα 
βοηθήσουν τον καταρτιζόμενο να αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να 
προσαρμοστεί 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 κατάρ-
τισης 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, ομά-
δες 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 προγραμ-
μάτων, πιστοποίηση και συνεχής παρακολούθηση-follow up), από τη σκοπιά του εκπαιδευτή. 
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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 κατα-
γραφής των μαθησιακών αναγκών των καταρτιζομένων, προσδιορισμός και τρόποι ανοίγματος 
των στόχων μάθησης, συνθήκες επιλογής των περιεχομένων μάθησης και διδασκαλίας, εφαρμο-
γή συγκεκριμένων διδακτικών μεθόδων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας, π.χ. δομημένες εμπειρίες-structured experiences, υποθέσεις εργασίας, 
παίξιμο ρόλων, παιχνίδια προσομοίωσης, κυκλική εργασία-job rotation). Τέλος γίνεται ιδιαίτε-
ρος λόγος και για τα μέσα εκείνα τα οποία διευκολύνουν τόσο τη μαθησιακή διαδικασία όσο και 
τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(όπως επαγγελματική καθοδήγηση-guidance και συμβουλευτική-counselling, αποτίμηση της 
μάθησης με τη χρήση χαρτοφυλακίων-portfolios, τρόποι συνεχούς παρακολούθησης της απόδο-
σης 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 

Γιώργος Κ. Ζαρίφης 

Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η οριοθέτηση της συζήτησης σχετικά με το ρόλο 
του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και των συνθηκών 
εκείνων με βάση τις οποίες οργανώνεται η σχετική θεωρία που αφορά κυρίως στον τρόπο με 
τον οποίο ο κριτικός στοχασμός συνδέεται –ως διαδικασία– με τον μετασχηματισμό της προο-
πτικής (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 “νοηματοδότηση” (meaning making), ως διαδικασία που οδηγεί σε μια νέα αναθεωρη-
μένη 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” (trans-
formative 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 

Αλεξάνδρα Ζγούβα 

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση της εξέλιξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών και του ρόλου τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής προσεγγίζεται ως εργαλείο της νόησης και εξετάζεται η θέση του στο σύγχρονο 
σχολείο. Καταγράφονται οι νέες απαιτήσεις στον κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο και 
γίνεται ειδικότερη ανάλυση του όρου computer literacy. Ακόμη μελετάται το πλαίσιο εισαγωγής 
των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση με συγκεκριμένες αναφορές στην ανάγκη αναμόρ-
φωσης του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος, στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών ως διδα-
κτικών μέσων και στην τεχνητή νοημοσύνη. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης τη διερεύνηση των 
στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες καθώς και των επιπτώσεων που 
έχουν οι Νέες Τεχνολογίες στη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου, τις δραστηριότητες των 
παιδιών και τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Τέλος, οριοθετούνται τα στερεότυπα που 
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σχετίζονται με το φύλο και τις Νέες Τεχνολογίες και καταγράφονται τα ηθικά, νομικά και 
πολιτικά προβλήματα που ανακύπτουν. 
 

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

Δημήτριος Σταμοβλάσης/ 
Θεοδόσης Σαπουνίδης 

Το μάθημα περιέχει μία συνοπτική εισαγωγή στις προϋποθέσεις της χρήσης του Η/Υ και επικε-
ντρώνεται στις βασικές εντολές του λογισμικού IBM/SPSS, οι οποίες εφαρμόζονται παραδειγ-
ματικά 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 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 διά-
φορες θεωρητικές προσεγγίσεις και προσδιορίζονται τα κριτήρια που υιοθετούνται για τη διά-
κριση 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 εκπαιδευ-
τικός ώστε να συμβάλει στην επιτυχή αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών. 
 

Π 2201  Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση 

Αναστασία Κεσίδου 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να ευαισθητοποιηθούν ως μελλο-
ντικοί εκπαιδευτικοί σχετικά με την ετερότητα στην κοινωνία και την εκπαίδευση, να κατανοή-
σουν τη φιλοσοφία της διαπολιτισμικής προσέγγισης σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και 
εκπαιδευτικής πράξης και να εφαρμόσουν τη διαπολιτισμική θεωρία σε βασικά πεδία της μειο-
νοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στη θεματική (1ο μάθημα), Ο Μαρσίντ, μαθητής αλβανι-
κής καταγωγής της Α΄ Γυμνασίου σε σχολείο της Κεντρικής Μακεδονίας: μια μελέτη περίπτωσης 
(2ο μάθημα), Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαίδευση (αφομοίωση, ενσωμάτωση, 
πολυπολιτισμικό, αντιρατσιστικό): τί δεν είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση (3ο μάθημα), Αξι-
ώματα, αρχές και στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης- η διαχείριση της εκπαιδευτικής 
ετερότητας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και αλλού (4ο και 5ο μάθημα), Στερεότυπα, προκατα-
λήψεις, ρατσισμός (6ο και 7ο μάθημα), Η ένταξη των Ελληνοποντίων στην ελληνική εκπαίδευση 
και την αγορά εργασίας (8ο μάθημα), Η μειονοτική εκπαίδευση στη Δυτική Θράκη (9ο μάθημα), 
Διγλωσσία και εκπαίδευση (10ο μάθημα), Διαπολιτισμική εκπαίδευση, προγράμματα διδασκα-
λίας και σχολικά εγχειρίδια (11ο μάθημα), Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στα Βαλκάνια (12ο 
μάθημα), Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση (13ο μάθημα). 
 

Π 3002  Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση μέσω λογοτεχνικών κειμένων 

Ελένη Χοντολίδου 

Ο σκοπός διδασκαλίας κειμένων που έχουν σχέση με το Ολοκαύτωμα δεν είναι πρωτίστως να 
μάθουν οι μαθητές και οι μαθήτριες για το οριακό αυτό ιστορικό γεγονός. Αυτό είναι καθήκον 
του μαθήματος της Ιστορίας. Σκοπός μας είναι μέσω της λογοτεχνίας που έχει –ούτως ή άλλως– 
γραφτεί με θέμα το Ολοκαύτωμα να διαβάσουν τα παιδιά «καλή λογοτεχνία» και να δουν τον 
τρόπο με τον οποίο έχει αποτυπωθεί μέσω των ηρώων των βιβλίων η φρίκη του πολέμου, η 
αδικία, ο πόνος... Τα αυτοβιογραφικά κείμενα είναι αδιάψευστοι μάρτυρες των γεγονότων και 
οι μυθοπλασίες (άλλοτε βασισμένες σε εμπειρίες του συγγραφέα, άλλοτε όχι) φτιάχνουν τον 
κόσμο του πολέμου φέρνοντάς τον στο επίπεδο των παιδιών. Παράλληλα με αυτά, τα κείμενα 
μυθοπλασίας, γραμμένα είτε από Εβραίους και μη Εβραίους συγγραφείς, κατασκευάζουν τη 
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«φωνή» του Εβραίου που είτε μιλά από το παρελθόν είτε μιλά τώρα για το παρελθόν. Η 
αξιοποίηση των προσωπικών μαρτυριών των αυτοβιογραφικών κειμένων, η οποία κατατάσσε-
ται στο γραμματειακό είδος των αυτοβιογραφικών αφηγήσεων πολέμου και στη λογοτεχνία 
του τραύματος δεν μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τα ιστορικά συμφραζόμενα. Ο μαθητής, 
μελετώντας την προσωπική ιστορία ενός επιζώντος, ταυτίζεται με την ιστορία του ήρωα σε ένα 
πλαίσιο ιστορικών συσχετισμών της προσωπικής ιστορίας ενός ανθρώπου με την ιστορία του 
Ολοκαυτώματος. Το μάθημα θέτει στο κέντρο του τον άνθρωπο και κυρίως τα παιδιά, χωρίς, 
βεβαίως, να αποκλείει το ιστορικό πλαίσιο των γεγονότων, προσπαθώντας να μη μετατραπεί το 
μάθημα της λογοτεχνίας σε μάθημα ιστορίας. 
     Μέγιστος αριθμός δηλώσεων για φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος: 50. 
 

Π 3013 Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα 

Βασίλης Α. Φούκας 

Στο σεμινάριο αυτό γίνεται ανάλυση των θεωριών που σχετίζονται με ζητήματα διαμόρφωσης 
της εκπαιδευτικής πολιτικής. Εντοπίζονται οι βασικοί κοινωνικοί, οικονομικοί, ιδεολογικοί και 
πολιτικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη σύλληψη, επεξεργασία και υλοποίηση εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων. Αναλύονται οι σημαντικότεροι φορείς που ενεργοποιούνται για τη 
διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και οι δυναμικές της αλλαγής και της συντήρησης 
που αναπτύσσονται απέναντι στις νέες εκπαιδευτικές προσπάθειες. Εξετάζονται, ειδικότερα, 
παραδειγματικές περιπτώσεις εφαρμογής μεταρρυθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
στην Ελλάδα, διαχρονικά, από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους (1830) έως τις αρχές της 
μεταπολίτευσης (1974), η στοχοθεσία, η εφαρμογή και οι επιπτώσεις τους τόσο στη δομή του 
εκπαιδευτικού συστήματος όσο και στους εμπλεκόμενους με την εκπαίδευση φορείς –μαθητές, 
γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, πολιτικούς. Θίγονται θέματα όπως η πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, η μαζικοποίηση της εκπαίδευσης, η επιλογή του σχολείου, η συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα στη δημόσια εκπαίδευση, η τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση ως δεύτερο-
παράλληλο δίκτυο εκπαίδευσης κ.λπ. Ειδικότερα, στο σεμινάριο αυτό οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες θα γνωρίσουν τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση της περιόδου 1917-1920 και 
θα έρθουν σε επαφή με πολλαπλές πηγές (νομοθετικά κείμενα, εφημερίδες, φωτογραφικό υλικό 
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 3014 Κοινωνιολογική ανάλυση της γνώσης και των 
εκπαιδευτικών πρακτικών 

Αντιγόνη Σαρακινιώτη 

 Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κοινωνιολογικής σκέψης στη μελέτη της γνώσης και 
των εκπαιδευτικών πρακτικών. Το μάθημα συζητά τον κοινωνικά κατασκευασμένο χαρακτήρα 
των διαδικασιών επιλογής, οργάνωσης και αξιολόγησης της παιδαγωγικής γνώσης και την 
πολλαπλότητα των μορφών που παίρνουν οι εκπαιδευτικές πρακτικές, φωτίζοντας τη σχέση 
των προγραμμάτων με την κοινωνική αναπαραγωγή στην εκπαίδευση και με τη ρύθμιση της 
συνείδησης των παιδαγωγικών υποκειμένων στα σύγχρονα περιβάλλοντα της γνώσης και της 
μάθησης. Το μάθημα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Αρχικά γίνεται αναφορά στην εξέλιξη «της 
Νέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης» και στην συμβολή της στην τεκμηρίωση του ρόλου της 
εκπαίδευσης ως ισχυρού φορέα πολιτισμικής αναπαραγωγής της ανισότητας. Το δεύτερο μέρος 
επικεντρώνεται στην αναλυτική παρουσίαση των δύο βασικών θεωριών αυτής της προσέγ-
γισης. Αρχικά, γίνεται η εισαγωγή στην πολυδιάστατη θεωρία της πολιτισμικής αναπαραγωγής 
του P. Bourdieu. Παρουσιάζεται το έργο του για τις διαφορετικές μορφές του κεφαλαίου και το 
ρόλο του «συντηρητικού σχολείου» στη συγκαλυμμένη αναπαραγωγή και νομιμοποίηση της 
άνισης κατανομής τους στις οικογένειες με διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά. Στη 
συνέχεια, παρουσιάζεται η θεωρία του B. Bernstein και η εξέλιξη του βασικού εννοιολογικού της 
πλαισίου από τους γλωσσικούς κώδικες, στον παιδαγωγικό λόγο και το συμβολικό έλεγχο. 
Έμφαση δίνεται στις αναλυτικές δυνατότητες της συμβολής αυτής για την ανάπτυξη της έρευ-
νας στην κοινωνιολογία της γνώσης, αλλά και για την ανάπτυξη και την αποτίμηση συμπερι-
ληπτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Τέλος, με αφετηρία τις σύγχρονες τάσεις της εκπαιδευ-
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τικής πολιτικής για μεταρρυθμίσεις των προγραμμάτων όλων των βαθμίδων στη βάση μαθησια-
κών αποτελεσμάτων και με κυρίαρχα τα διακυβεύματα της αποτελεσματικότητας, της αντιμε-
τώπισης της πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της συμμετοχής στη δια 
βίου μάθηση, το μάθημα εξετάζει τη μορφή που λαμβάνουν οι προωθούμενες αλλαγές και 
συζητά τις συνέπειές τους για την εκπαίδευση και την κοινωνία σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο 
παρουσιάζονται σύγχρονες σχετικές μελέτες, με αντικείμενο τον κοινωνικό καθορισμό των 
εκπαιδευτικών επιλογών και διαδρομών των νέων, καθώς και τις συνθήκες κατασκευής της 
γνώσης στα σύγχρονα περιβάλλοντα ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με έμφαση 
στην ανώτατη εκπαίδευση.  
 

Π 3015 Γνώση και διακυβέρνηση στα σύγχρονα 
περιβάλλοντα μάθησης και εκπαιδευτικής πολιτικής 

Αντιγόνη Σαρακινιώτη 

Το μάθημα προσεγγίζει την εκπαιδευτική πολιτική ως αντικείμενο κοινωνιολογικής ανάλυσης. 
Σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη μελέτη των πολιτικών για την 
εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση εστιάζοντας στην κριτική ανάλυση των κυρίαρχων λόγων 
(discourses) που συγκροτούν τα υπερεθνικά δίκτυα άσκησης πολιτικής, και των συναρθρώ-
σεων τους στο εθνικό επίπεδο των συστημάτων και των διαδικασιών προώθησης αλλαγών. 
Αφετηρία είναι η επισκόπηση της ατζέντας των ευρωπαϊκών πολιτικών για την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση και η ανάδειξη της σχέση τους με τα διακυβεύματα της κοινωνικής ενσωμάτω-
σης, της απασχόλησης/ απασχολησιμότητας και της ρήξης του κύκλου της φτώχειας. Το μάθημα 
θέτει και συζητά ως κομβικό σημείο της σχέσης αυτής την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά και άλλων σημαντικών υπερεθνικών οργανισμών εκπαιδευτικής πολιτικής (π.χ. 
ΟΟΣΑ, Διαδικασία της Μπολόνια), για την προώθηση αλλαγών στις αρχές οργάνωσης και 
αξιολόγησης της εκπαιδευτικής γνώσης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
της διασφάλισης της ποιότητας. Ακολούθως, συζητά τους τρόπους που τα κράτη και τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα διαχειρίζονται τις πολιτικές αυτές και ανταποκρίνονται στα συχνά 
αντικρουόμενα νοήματά τους. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται με 
στόχο την ανάδειξη των μετασχηματισμών που συμβαίνουν στις δομές και την οργάνωση της 
γνώσης στα προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής 
αλληλεπίδρασης, καθώς και των συνεπειών που προκαλούνται στην κοινωνία, στην εκπαίδευση 
ως θεσμό και στα άτομα, κυρίως μέσα από το μετασχηματισμό των πρακτικών και των 
νοημάτων που προβάλλονται στο αξιακό πεδίο συγκρότησης των ατομικών/συλλογικών 
ταυτοτήτων. Κρίσιμο στοιχείο για την προσέγγιση αυτών των ζητημάτων και την κατανόηση 
του εύρους των σημασιών και των αποτελεσμάτων τους είναι η εστίαση της ανάλυσης στα 
εθνικά και τα τοπικά περιβάλλοντα σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών. Έμφαση δίνεται 
στις πραγματώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα σήμερα. Παραδείγματα, ωστόσο, 
αξιοποιούνται και από την περίπτωση της Κύπρου. Μεθοδολογικά, το μάθημα αποτελεί 
εισαγωγή στις προσεγγίσεις της ανάλυσης λόγου, αναπτύσσοντας εφαρμογές για τη μελέτη 
επίκαιρων θεμάτων εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής. 
 

Π 3016 Εκπαιδευτική πολιτική Κωνσταντίνος Τσιούμης 

Περιεχόμενα: Ιστορικός και Κοινωνικός Τόπος της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η έννοια του 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής. Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Εκπαίδευση και 
εκσυγχρονισμός. Εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι κυριότεροι συντελεστές της εκπαι-
δευτικής πολιτικής. Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών στην εκπαιδευτική πολιτική. Συγκεντρω-
τισμός και αποκεντρωτισμός στην εκπαίδευσης Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Τύπος και εκπαι-
δευτική πολιτική. Η πολιτική του αναλυτικού προγράμματος. Σχολική ηγεσία και διοίκηση της 
εκπαίδευσης. Διαπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική. Ερμηνευτικά σχήματα της εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Η έρευνα της εκπαιδευτικής πολιτικής.. 
 

Π 3017 Μειονοτική Εκπαιδευτική Πολιτική και 
Εκπαίδευση Ξενόφωνων στη σύγχρονη Ελλάδα 

Κωνσταντίνος Τσιούμης 

Η μειονοτική εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους ακολούθησε σε ένα βαθμό την 
ανάπτυξη του ελληνικού εθνικισμού και τη γεωγραφικά επέκταση των συνόρων του. Σημείο 
τομή αποτέλεσε η ένταξη των λεγόμενων Νέων Χωρών στο Κράτος. Η αύξηση του αριθμού των 
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ετερόγλωσσων και γενικά των μειονοτικών πληθυσμών είχε ως άμεση συνέπεια την ανάπτυξη 
πολιτικών για την εκπαιδευτική διαχείριση αυτών των πληθυσμών. Κύριο ζητούμενο η εθνική, 
γλωσσική και πολιτισμική ομοιογενοποίηση και βασικό εργαλείο η αφομοίωση. Παράλληλα 
όμως με την αφομοίωση, που προτάχθηκε για ξενόφωνους και όχι μόνο πληθυσμούς με 
διακυμάνσεις, αναπτύχθηκαν και άλλες μειονοτικές πολιτικές προσαρμοσμένες στα ζητούμενα 
και στις υποχρεώσεις του κράτους. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος αναλύεται η 
διαδικασία αυτή από την περίοδο του μεσοπολέμου ως τις μέρες μας. 

 
 

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 A. 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 τον 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 Μεταρρυθ-
μιστική 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 20ός αι.): οι πηγές, οι αρχές και το έργο τους (Παπα-
μάρκου, 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 τον 19ο αιώνα 
(1821–1870): εκπαιδευτική πολιτική και ιδεολογία, διάρθρωση συστήματος, προβλήματα 
και δυσλειτουργίες. 

3. Η αμφισβήτηση του εκπαιδευτικού συστήματος: το αίτημα για αλλαγές, οι μεταρρυθμι-
στικές 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 κυβερνή-
σεις των «αποστατών» και η ανατροπή της από τη δικτατορία του 1967. 

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

7. Συνόψιση – Συμπεράσματα.  
 

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση 
– διαπολιτισμικότητα) 

Αντιγόνη Σαρακινιώτη 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει και να υποστηρίξει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
στη συστηματική κατανόηση της σημασίας και των αναλυτικών δυνατοτήτων που προσφέρει η 
κοινωνιολογική οπτική στην προσέγγιση της εκπαίδευσης. Αφετηρία του μαθήματος αποτελεί η 
ανάλυση της σχέσης κοινωνικής δομής και εμπρόθετης δράσης στην εκπαίδευση, καθώς και της 
μεθοδολογικής διάκρισης μεταξύ μακρο- και μικρο- κοινωνιολογικών προσεγγίσεων. Οι επόμε-
νες ενότητες του μαθήματος παρουσιάζουν τις θεωρητικές οπτικές του δομικού λειτουργισμού, 
της συμβολικής διαντίδρασης και του μαρξισμού για την ανάλυση και ερμηνεία των ρόλων και 
των λειτουργιών της εκπαίδευσης. Οι ενότητες αυτές θα συμπληρωθούν με τη συζήτηση μετα-
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γενέστερων κριτικών θεωριών για το κοινωνικό φύλο και τη φυλή και της συμβολής τους στην 
ανάπτυξη του πεδίου της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, με αναφορά στις 
κύριες θεωρητικές οπτικές αναλύονται τα εξής κρίσιμα ζητήματα για την εκπαίδευση: η ανισό-
τητα και η κοινωνική αναπαραγωγή, η γνώση και τα αναλυτικά προγράμματα, η ταυτότητα και 
το έργο των εκπαιδευτικών. Η ανάπτυξη των ενοτήτων του μαθήματος βασίζεται στην παρου-
σίαση και τη συζήτηση επιλεγμένων ερευνητικών εργασιών στο πεδίο της κοινωνιολογίας της 
εκπαίδευσης, οι οποίες προσφέρουν σημαντικά ενδεικτικά παραδείγματα της κοινωνιολογικής 
ανάλυσης της εκπαίδευσης.  
 

ΣΧΠ ΙΙ 
400 

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

Κυριάκος Μπονίδης 

Αντικείμενο τους μαθήματος αποτελούν, στην πρώτη ενότητα το σχολείο ως θεσμός, εκπαιδευ-
τικό ίδρυμα, ιδεολογικός μηχανισμός, κοινότητα, χώρος και χρόνος μάθησης και στη δεύτερη 
ενότητα τέσσερα σχολικά «παραδείγματα»: το ακαδημαϊκό-σχολαστικό, το συμπεριφοριστικό 
της κοινωνικής αποτελεσματικότητας, το παιδοκεντρικό εποικοδομητικό και το αναδομιστικό 
κριτικο-χειραφετητικό, με εστίαση στα μοντέλα και στην ιδεολογία των προγραμμάτων σπου-
δών και των άλλων παιδαγωγικών πόρων (βιβλίων, εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ.), καθώς στις 
παιδαγωγικές πρακτικές (μεθόδευση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κ.λπ.) που 
το καθένα από αυτά προτείνει.  

Το μάθημα συμπεριλαμβάνει και Πρακτική Άσκηση σαράντα οκτώ ωρών σε σχολείο (μόνον 
για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής). 
Περιεχόμενα μάθησης, χρονοδιάγραμμα:  
Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ 
Εισαγωγή στη Σχολική Παιδαγωγική: Επιστημολογικός προσδιορισμός, αντικείμενο, κατευθύν-
σεις, έρευνα (πεδία της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικά εργαλεία).  
Ενότητα πρώτη: Το σχολείο υπό το πρίσμα της Σχολικής Παιδαγωγικής 
Α) Ιστορία και Θεωρίες του σχολείου. Β) Το εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεντρωτικά και 
αποκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα. Γ) Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Δ) Το σχολείο ως 
οργάνωση ως ίδρυμα, η διοίκηση του σχολείου, το σχολείο ως οικονομικός οργανισμός και ως 
γραφειοκρατικός μηχανισμός. Ζ) Το σχολείο ως κοινότητα: ο/η εκπαιδευτικός, ο μαθητής και η 
μαθήτρια, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, τα μαθητικά συμβούλια κ.λπ. Η) Ο σχολικός και 
διδακτικός χώρος και οι υποδομές. Θ) Ο σχολικός χρόνος. Ι) παιδαγωγικοί πόροι και παιδα-
γωγικές πρακτικές (προγράμματα σπουδών, σχολικά βιβλία, διδακτικά πακέτα, έντυπα και 
ψηφιακά, μεθόδευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μορφές και είδη αξιολόγησης). ΙΑ) Σχολείο 
και κοινωνία (1ο, 2ο και 3ο μάθημα). 
Έναρξη του Α΄ Κύκλου της Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 
Τμήματος ΦΠ. 1 
Ενότητα δεύτερη:  
Α) Το ακαδημαϊκό-σχολαστικό σχολικό «παράδειγμα» και η εξέλιξή του 
1. Θεωρητικά ερείσματα: Η νοησιαρχική και η ρεαλιστική θεωρία αγωγής. 2. Η γέννηση του 
νεωτερικού σχολείου, του παραδοσιακού «παραδείγματος» και η εξέλιξή του. 3. Χώρος, χρόνος, 
κείμενα και εκπαιδευτικές πρακτικές στο «ακαδημαϊκό-σχολαστικό» σχολείο. Η ακαδημαϊκή-
σχολαστική 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). 4. Κριτική του ακαδημαϊκού-σχολαστικού «παραδείγματος» (4ο μάθημα). 
Β) Το συμπεριφοριστικό, της κοινωνικής αποτελεσματικότητας, σχολικό «παράδειγμα» και η 
εξέλιξή του 
1. Θεωρητικά ερείσματα: Ο συμπεριφορισμός και η εμπειρική Παιδαγωγική. Η ιδεολογία της 
κοινωνικής αποτελεσματικότητας του προγράμματος σπουδών. 2. Το πρόγραμμα «σκοπών και 
στόχων» ως μοντέλο σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών: i) Σκοποί και στόχοι. Ταξινο-

                                                           
1 Από το τέταρτο μάθημα το τετράωρο μάθημα διακρίνεται τις τρεις πρώτες ώρες στο θεωρητικό, στο οποίο 
συμμετέχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλων των Τμημάτων, και την τέταρτη ώρα στην «Ώρα αναστοχασμού της 
Πρακτικής Άσκησης», στην οποία συμμετέχουν οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος ΦΠ. 
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μίες διδακτικών στόχων. ii) Περιεχόμενα μάθησης, iii) Μεθόδευση της διδασκαλίας: Το συμπερι-
φοριστικό διδακτικό μοντέλο. Η διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας. iv) Οι διδακτικές 
μηχανές και ο Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία. v) «Αντικειμενικού» τύπου αξιολόγηση της 
σχολικής επίδοσης (διαγνωστική αξιολόγηση, διαμορφωτική αξιολόγηση και συνολική αξιολό-
γηση. 3. Κριτική του συμπεριφοριστικού «παραδείγματος» (5ο και 6ο μάθημα). 
Γ) Το παιδοκεντρικό εποικοδομητικό σχολικό «παράδειγμα»  
1. Θεωρητικά ερείσματα: Εποικοδομισμός και εποικοδομητική Παιδαγωγική. Προοδευτική 
Εκπαίδευση, εκπαιδευτικός πραγματισμός και η παιδοκεντρική ιδεολογία του προγράμματος 
σπουδών 2. Το εποικοδομητικό πρόγραμμα διαδικασίας ως μοντέλο σχεδιασμού των 
προγραμμάτων σπουδών: i) Το ενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών: τα διεπιστημονικά και τα 
«θεματοκεντρικά/διαθεματικά» προγράμματα σπουδών. ii) Επιλογή των περιεχόμενων μάθη-
σης και των μέσων διδασκαλίας και μάθησης. Πηγές και μέσα μάθησης (βιβλιοθήκη και Τεχνο-
λογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας), iii) Αναστοχαστική και διερευνητική/βιωματική 
εκπαιδευτική διαδικασία: η μαιευτική μέθοδος, το μοντέλο των τριών κύκλων, η μέθοδος του 
προβλήματος, η μέθοδος project. iv) Πολυγραμματισμοί και πολυτροπικότητα. v) Αυθεντική 
αξιολόγηση. 3. Κριτική του παιδοκεντρικού εποικοδομητικού «παραδείγματος» (7ο και 8ο 
μάθημα).  
Δ) Το αναδομιστικό κριτικο-χειραφετητικό σχολικό «παράδειγμα»  
1. Θεωρητικά ερείσματα: Οι κριτικές θεωρίες, η αναδομιστική θεωρία αγωγής και η αντίστοιχη 
ιδεολογία του προγράμματος σπουδών. Η κριτική Παιδαγωγική. 2. Το κριτικό πρόγραμμα 
διαδικασίας ως μοντέλο σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών: i) Αφετηρία και ανάπτυξη 
του κριτικού ενοποιημένου προγράμματος σπουδών. ii) Επιλογή των περιεχόμενων μάθησης- η 
έννοια της αλλαγής, iii) Κριτική αναστοχαστική εκπαιδευτική διαδικασία και δράση στο 
κοινωνικό πεδίο. iv) Κριτικοί γραμματισμοί. v) Αυθεντική αξιολόγηση με στόχο τον κριτικό 
αναστοχασμό, τον αυτοστοχασμό και την ενδυνάμωση. 3. Εκπαιδευτική χειραφετητική έρευνα 
δράσης και εκδημοκρατισμός των εκπαιδευτικών πρακτικών. 4. Κριτική του αναδομιστικού 
κριτικού «παραδείγματος» (9ο και 10ο μάθημα). 
Ε) Σχολείο και τα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα υπό το πρίσμα της Κριτικής Παιδαγωγικής 
της Ειρήνης: Ένας κριτικός σχολικός πολιτισμός ειρήνης με στόχο τη «θετική ειρήνη» (11ο και 
12ο μάθημα). 
Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Το πρόγραμμα του Α΄ Κύκλου της Πρακτικής Άσκησης αρχίζει από την τέταρτη εβδομάδα του 
εξαμήνου, αναπτύσσεται κάθε Πέμπτη για οχτώ εβδομάδες και έχει ως εξής:  

1η ημέρα: Συνέντευξη από τον διευθυντή/διευθύντρια και τον υποδιευθυντή/ υποδιευθύ-
ντρια αναφορικά με: 1. Το σχολείο ως οργάνωση και ως ίδρυμα  τα όργανα διοίκησης και οι 
αρμοδιότητές τους: Το οργανόγραμμα της εκπαίδευσης, διοίκηση, διευθυντής/διευθύντρια 
(προσόντα, κριτήρια επιλογής, αμοιβές, σχέσεις με την προϊστάμενη αρχή, παράλληλες δραστη-
ριότητες κ.λπ.), υποδιευθυντής/ υποδιευθύντρια, Σύλλογος διδασκόντων, Σχολικό Συμβούλιο, 
Σχολική Επιτροπή, ωράριο λειτουργίας, κανονισμός λειτουργίας κ.λπ. 2. Το σχολείο ως οικονο-
μικό οργανισμό (οικονομική διαχείριση της σχολικής μονάδας –έσοδα/έξοδα– κατανομή πόρων 
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση), και ως γραφειοκρατικό μηχανισμό (τήρηση αρχείων, βιβλίων και 
πρακτικών, διακίνηση εγγράφων). Στο τέλος συγγράφουν το «ημερολόγιο» ενός διευθυντή ή 
μιας διευθύντριας (καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων μιας μέρας από την αρχή ως το τέλος 
του ωραρίου). 

2η ημέρα: Το σχολείο ως κοινότητα: Συνέντευξη από τον διευθυντή/διευθύντρια και τον 
υποδιευθυντή/υποδιευθύντρια αναφορικά με τον αριθμό των μαθητών και των μαθητριών, τον 
αριθμό τους ανά τμήμα, την κοινωνικοοικονομική τους προέλευση, τον αριθμό διδασκό-
ντων/διδασκουσών ανά ειδικότητα και φύλο, την αναλογία διδάσκοντος/ διδάσκουσας και 
διδασκομένων, τις Μαθητικές Κοινότητες, το Σύλλογο γονέων, τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευ-
τικών και μαθητών/μαθητριών, γονέων, διοίκησης, τον πολιτισμό του σχολείου κ.λπ. 

3η ημέρα: Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, τα μαθητικά συμβούλια και οι όμιλοι: 1. Συνέ-
ντευξη από εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, με θέμα το ρόλο και το έργο τους. 
2. Ομάδα συζήτησης με εκλεγμένους μαθητές και μαθήτριες στα δεκαπενταμελή μαθητικά συμ-
βούλια με θέμα το ρόλο τους και με συμμετέχοντες και συμμετέχουσες σε ομίλους, αγώνες κ.λπ. 

4η ημέρα: Ιστορία του συγκεκριμένου σχολείου και η σύνδεσή του με την κοινωνία - ο 
σχολικός και διδακτικός χώρος και οι υποδομές: Συνέντευξη από εκπαιδευτικό με αντικείμενο το 
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έργο του σχολείου, τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και τα πιθανά προβλήματά του. 
«ξενάγηση» και παρατήρηση του χώρου του σχολείου, καταγραφή της υλικοτεχνικής υποδομής 
του (εργαστήρια, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη κ.λπ.) και της ποιότητάς της. 

5η ημέρα: Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες: Συνέντευξη από εκπαιδευτικούς 
διαφορετικών ειδικοτήτων και μαθητές και μαθήτριες του σχολείου με θέμα τις μεταξύ τους 
σχέσεις, τις απόψεις τους για το ελληνικό σχολείο, τις προδιαγραφές της διδασκαλίας και την 
ιδεολογία τους, τη διδασκαλία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσονται σε αυτό, τις 
εξωδιδακτικές δραστηριότητες, την ενδοσχολική και εξωσχολική επιμόρφωσή των πρώτων και 
το έργο τους γενικά.  

6η ημέρα: Ο/Η «φιλόλογος» εκπαιδευτικός: Συνέντευξη από «φιλόλογο» εκπαιδευτικό με 
θέμα τις σπουδές, τις προσδοκίες από το επάγγελμα, την ανατροφοδότηση από αυτό, την 
επιμόρφωση, την προετοιμασία για τη διδασκαλία, την ίδια τη διδασκαλία, τους μαθητές και τις 
μαθήτριες, την αξιολόγηση, τις σχέσεις και το σχολικό κλίμα, την αποτίμηση του επαγγέλματός 
του/της κ.λπ. Παρατήρηση της δράσης του/της «φιλολόγου» εκπαιδευτικού εντός και εκτός της 
σχολικής αίθουσας. 

7η ημέρα: Η διδασκαλία των «φιλολογικών» μαθημάτων-παιδαγωγικοί πόροι και παιδαγω-
γικές πρακτικές: Ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών, των σχολικών βιβλίων, των Τ.Π.Ε. και 
άλλου εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιεί ο/η «φιλόλογος» με τον/την οποίο/οποία 
συνεργάζονται. Ο διδακτικός χώρος και χρόνος: παρατήρηση της «σχολικής τάξης», της παιδα-
γωγικής αλληλεπίδρασης, της διαμόρφωσης του χώρου, των μεθόδων διδασκαλίας και της 
διαφοροποίησης, της διαχείρισης του χρόνου, της πολυπολιτισμικότητας.  

8η ημέρα: «Συζήτηση γυάλας» μεταξύ των φοιτητών, των φοιτητριών και του/της συνδέσμου 
εκπαιδευτικού με στόχο τον κριτικό αναστοχασμό αναφορικά με τα παραπάνω και τον αυτοστο-
χασμό. Αξιολόγηση του Α΄ Κύκλου της Πρακτικής Άσκησης. 
Συγκεφαλαίωση των περιεχομένων και αξιολόγηση του μαθήματος (13ο μάθημα)  
     Η αξιολόγηση των φοιτητών και των φοιτητριών όλων των Τμημάτων γίνεται σε τρίωρη γρα-
πτή εξέταση με «ανοιχτές» σημειώσεις και βιβλιογραφία. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του 
Τμήματος ΦΠ παραδίδουν επιπλέον το portfolio του Α΄ Κύκλου της Πρακτικής Άσκησης. 

 
 

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ (6 ECTS) 
 
701 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της 

Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 

[Ειδικός Επιστήμων] 

Αντικείμενο μελέτης και έρευνας είναι ο τρόπος διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας στο 
Γυμνάσιο και το Λύκειο. Παρουσιάζονται βασικά στοιχεία διδακτικής της γλώσσας, η μέθοδος 
«Project», το περιεχόμενο και οι κατευθύνσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων ως προς το 
συγκεκριμένο μάθημα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 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 διδασκα-
λίας. Ανάλυση της διδακτικής διαδικασίας με παραδείγματα. 
 
703 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των 

Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 

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 εξοικειώ-
νονται με τη διδακτική παράδοση του μαθήματος, τους σύγχρονους σκοπούς και στόχους του, το 
περιεχόμενο και τη μεθοδολογία διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, 
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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 Πρα-
κτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, δική τους διδασκαλία σε πραγματι-
κή τάξη σχολείου της Θεσσαλονίκης. 
 
 

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (6 ECTS) 
  

Α΄ Υποχρεωτικό: Μεθοδολογία παιδαγωγικής έρευνας 

Π1000 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος Σταμοβλάσης 
Το μάθημα αυτό έχει τρία μέρη: (α) Επιστημολογικές προϋποθέσεις της Μεθοδολογίας της 
Έρευνας, (β) Μεθοδολογία και (γ) Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Στατιστικής.  
(α) Επιστημολογικές προϋποθέσεις της Μεθοδολογίας: Στο πρώτο μέρος θα γίνει εισαγωγή στις 
επιστημολογικές προϋποθέσεις της επιστημονικής έρευνας, όπως έννοια και σκοπός της επι-
στήμης, 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 κυριότε-
ρες μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως η συνέντευξη, επισκόπηση, παρατήρηση, κοινωνιο-
μετρία 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 μαθήμα-
τος. Οι εξετάσεις γίνονται με γραπτές δοκιμασίες και με εκπόνηση μικρών εργασιών. 
 

Β' Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

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

Κωνσταντίνος Μπίκος 

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

Π 1404 Εκπαίδευση και φύλο  Όλγα Παντούλη 
Το μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει ορισμένες γενικές θεωρίες και βασικές έννοιες για το 
φύλο, αλλά και εμπειρική έρευνα σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση. Το 
μάθημα εστιάζει στην εκπαίδευση και στο πώς οι σχέσεις των φύλων επηρεάζουν και διαφορο-
ποιούν την εκπαίδευση. Τρία κύρια θέματα θα δομήσουν το μάθημα: βασικές έννοιες των 
σχέσεων των φύλων, ταυτότητες φύλου και διαδικασίες στο σχολείο, ερευνητικές προσεγγίσεις 
για το φύλο στην εκπαίδευση. Η πρόθεση είναι να διευρύνουν τις γνώσεις τους οι φοιτητές και 
οι φοιτήτριες για τις τρέχουσες θεωρίες, την έρευνα και την πρακτική σχετικά με τον αντίκτυπο 
των φύλων στην εκπαίδευση. Θα παρουσιαστούν δεδομένα κυρίως από την ελληνική 
πραγματικότητα, αλλά και μια διεθνή οπτική. 
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Π 1425 Το σχολικό βιβλίο ως μέσο διδασκαλίας και 
αντικείμενο έρευνας 

Φλωρεντία Αντωνίου 

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο μάθημα προσεγγίζουν και εξετάζουν το σχολικό 
βιβλίο, αφενός, ως πολιτικό μέσο και ως παιδαγωγικό πόρο και, αφετέρου, ως αντικείμενο 
έρευνας και αξιολόγησης, σε θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο εφαρμογής. 
 

Π 1432 Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης Φλωρεντία Αντωνίου 
Εξετάζεται θεωρητικά και ιστορικά η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και των 
μαθητριών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνωρίζουν και εξοικειώνονται με τις διάφορες μορφές 
και τους τρόπους αξιολόγησης που απαντώνται στην εκπαίδευση και ιδιαιτέρα με τις σύγχρονες 
εναλλακτικές πρακτικές αξιολόγησης που μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική πράξη. 
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες ασκούνται στον σχεδιασμό εναλλακτικών 
πρακτικών αξιολόγησης. 
 

Π 1438 Διδακτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών  
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών  

Κωνσταντίνος Μπίκος / 
Θεοδόσης 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 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. 
 

Π 1509  Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον 
ελληνόφωνο χώρο (18ος 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 στά-
δια 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 Νεοελληνι-
κού 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 Εκπαί-
δευσης 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 εξωκρα-
τικού ελληνισμού, και, από την άλλη, στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, αρχικά, και στην αντίστοι-
χη της Θεσσαλονίκης, από το 1926 και εξής.  
δ) Τους σημαντικότερους παιδαγωγούς – διδάσκοντες μαθήματα Παιδαγωγικής στα Διδασκα-
λεία αρρένων και θηλέων του Κράτους και του εξωκρατικού ελληνισμού (Σέρρες, Θεσσαλονίκη, 
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 (παιδαγωγικά περιοδικά του 19ου αιώνα, Δελτίον του Εκπαιδευτικού Ομίλου, 
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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/ φοιτήτριες θα αναλάβουν την εκπόνηση ατομικών ή/ 
και ομαδικών εργασιών τις οποίες θα παρουσιάσουν, με τη μορφή γραπτών εργασιών.  
 

Π 1602 Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας Ελένη Χοντολίδου 
To μάθημα συνιστά μία σύντομη εισαγωγή στις Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας όπως η μελέτη 
περίπτωσης, η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, η θεματική ανάλυση, η ανάλυση λόγου, η σημει-
ωτική, η αυτοβιογραφία και οι ιστορίες ζωής, η έρευνα δράσης. Οι φοιτητές μελετούν τις θεω-
ρητικές προϋποθέσεις των μεθόδων, παρουσιάζουν δημοσιευμένες έρευνες, και πειραματίζο-
νται σχεδιάζοντας «επί χάρτου» μία δική τους μικρή έρευνα. 
 

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 εξοι-
κειωθούν 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 Παιδαγω-
γικής ως κλάδου της Παιδαγωγικής Επιστήμης και αναγκαιότητα (1ο μάθημα), Η εξέλιξη της 
Συγκριτικής Παιδαγωγικής: ιστορική θεώρηση (2ο μάθημα), Στόχοι και κατευθύνσεις της Συ-
γκριτικής 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 μάθη-
μα), Το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας (8ο μάθημα), Το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας 
(9ο μάθημα), Οι διεθνείς συγκριτικές μελέτες επίδοσης των μαθητών (PISA, TIMMS) (10ο μάθη-
μα), Η Παιδαγωγική των Διεθνών Οργανισμών (11ο μάθημα), Η Παιδαγωγική των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (12ο μάθημα), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαί-
δευση (13ο μάθημα). 
 

Π 1807 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά βίου μάθηση: 
Θεωρία και Πράξη 

Γιώργος Κ. Ζαρίφης 

Το μάθημα αυτό έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με εκείνα 
τα ζητήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο των όρων Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια 
βίου Μάθηση και με τον προσδιορισμό του πλαισίου αναφοράς τους, το οποίο αν και στις 
συνειδήσεις των περισσότερων ταυτίζεται με την εκπαίδευση των ενηλίκων, δεν περιορίζεται 
μόνο σε αυτήν. Συγκεκριμένα στο μάθημα παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά των δύο εννοιών, αλλά και το πως αυτές συνδέονται μεταξύ τους σε πρακτικό 
κυρίως επίπεδο μέσω τυπικών, μη τυπικών ή κατά συνθήκη τυπικών εκπαιδευτικών διαδικα-
σιών αλλά και μέσω άτυπων διαδικασιών μάθησης. Εξετάζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι 
δύο αυτές έννοιες εξελίσσονται ιστορικά καθώς και πως διαφοροποιούνται από την τυπική 
σχολική εκπαιδευτική διαδικασία. Θίγεται ακόμη ο ρόλος πολλών διεθνών οργανισμών που για 
μεγάλο χρονικό διάστημα προσδιόρισαν το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά των παραπάνω 
εννοιών, αλλά και θεσμών όπως το πανεπιστήμιο που έχει πλέον αναλάβει πρωτεύοντα ρόλο 
στην ανάπτυξή τους ως ξεχωριστό πεδίο μελέτης, ενώ εξετάζεται και ο βαθμός στον οποίο η 
εξέλιξη στην οικονομία και στην αγορά εργασίας και έννοιες όπως ανθρώπινο και κοινωνικό 
κεφάλαιο, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται και συνδιαμορφώνονται ανταπο-
κρινόμενες κυρίως στις απαιτήσεις των σύγχρονων οργανισμών μάθησης. Το μάθημα πέρα από 
τα θεωρητικά ζητήματα τα οποία θίγει, εξετάζει και πολλά πρακτικά θέματα που αφορούν σε 
στρατηγικές και τρόπους μάθησης (συνειρμική, κοινωνική, εμπειρική, ενορατική, μετασχημα-
τιστική και αυτο‐διαχειριζόμενη μάθηση) με ιδιαίτερες αναφορές στη σημασία των κύκλων 
μάθησης στους ενηλίκους (Neugarten, Havinghurst, κ.ά.), στην ψυχο‐ κοινωνική προσέγγιση 
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στη μάθηση σε σχέση με τα στάδια ανάπτυξης (Erikson, Loevinger, Perry, Gagné, κ.ά.) και στα 
βασικά χαρακτηριστικά της εμπειρικής μάθησης (Dewey, Lewin, Piaget και Kolb). Θα εξετα-
στούν ακόμη η ανδραγωγική προσέγγιση του Malcolm Knowles, η σημασία της κριτικής σκέψης 
στη μάθηση των ενηλίκων και η προσέγγιση του Paulo Freire που ενισχύει την αντίληψη για τη 
μάθηση ως χειραφετητική διαδικασία, καθώς και οι αντιλήψεις των Jack Mezirow, Stephen 
Brookfield και Donald Schön για τη σημασία του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαί-
δευση των ενηλίκων, του Rogers και των Hammond & Collins για την αυτο‐ διαχειριζόμενη 
μάθηση, αλλά και των Argyris & Schön, και Marsick & Watkins για τη σημασία της μάθησης στον 
οργανισμό. Στο μάθημα θα γίνει επίσης ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν στην 
πρόσβαση και συμμετοχή των ενηλίκων σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (με 
ιδιαίτερες αναφορές στις προσεγγίσεις των Miller, Tough, Rubenson και Cross), σε επιθυμητές 
μεθόδους διδασκαλίας ενηλίκων (με ιδιαίτερη αναφορά στις προσεγγίσεις των Long, Knox, 
Brunner, Dewey, Illich, Freire, Knowles, Illeris και Rogers) και σε ζητήματα μεθόδευσης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στους ενηλίκους κατά τον Cyril O’Houle. Τέλος θα γίνει αναφορά σε 
ζητήματα που αφορούν στη σημασία της χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση των 
ενηλίκων (εξ αποστάσεως εκπαίδευση, e‐learning, e‐training), στο ρόλο του οργανισμού μάθη-
σης στην ανάπτυξη και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, στη διευκόλυνση της μαθη-
σιακής διαδικασίας και στο ρόλο και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων. 
 

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

Δημήτριος Σταμοβλάσης/ 
Θεοδόσης Σαπουνίδης 

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 παρα-
δειγματικά στην ανάλυση δεδομένων κοινωνικών ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα 
σε διδακτικά/ερευνητικά πλαίσια του Τομέα Παιδαγωγικής. Το μάθημα εστιάζει στην εξοικείω-
ση 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 δυσκο-
λιών. Το μάθημα εστιάζει στις μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση, την ορθογραφημένη 
γραφή και την παραγωγή γραπτού λόγου. Καταρχήν επιχειρείται η εννοιολογική διασαφήνιση 
της σχετικής ορολογίας και συζητούνται ζητήματα ορισμού. Γίνεται παρουσίαση των αιτιολο-
γικών παραγόντων των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και των χαρακτηριστικών που εμφα-
νίζουν οι συγκεκριμένοι μαθητές στο μαθησιακό και το γνωστικό τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στις δυσκολίες που βιώνουν οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε συναισθη-
ματικό επίπεδο καθώς και στην αλληλεπίδρασή τους με τους συνομηλίκους τους σε συνάρ-
τηση με το σχολικό πλαίσιο στο οποίο φοιτούν και τις στάσεις των εκπαιδευτικών και των 
γονέων τους. Μέσα από το μάθημα γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η αλληλεπίδραση των 
επιμέρους παραμέτρων των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και η αναγκαιότητα μιας σφαιρι-
κής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπισή τους. 
 
Π 2107 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία Σουζάνα Παντελιάδου 
Στόχος στο μάθημα είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με βασικές έννοιες της ειδικής 
αγωγής και η ανάπτυξη προβληματισμού σχετικά με την κατάλληλη εκπαίδευση για κάθε 
κατηγορία ειδικών αναγκών. Στο μάθημα, που αποτελεί μια εισαγωγή στην ειδική αγωγή, 
αναπτύσσονται θεματικές που αφορούν στους στόχους και στο περιεχόμενο της ειδικής αγω-
γής, 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 προβλημα-
τισμού. 
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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 3003  Ψυχολογία του Εφήβου Μάρω Δόικου 
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την ανάπτυξη του εφήβου και η κατα-
νόηση, 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 εκπαι-
δευτικού 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 αυτοεκτί-
μηση του εφήβου, τον ρόλο των συνομηλίκων και των φιλικών σχέσεων, τον ρόλο των κοινω-
νικών δικτύων και της χρήσης του διαδικτύου, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις 
επαγγελματικές επιλογές, τις απαιτήσεις του σχολείου και τη σχολική διαρροή, τις ψυχοκοινω-
νικές 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/ 

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 δρα-
στηριότητες ενός δευτεροβάθμιου σχολείου ή –κατ΄ επιλογήν– μιας εκπαιδευτικής δομής Συνε-
χιζόμενης Εκπαίδευσης (π.χ. σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, σε 
Σχολή Γονέων, σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης, σε Τάξη Μαθητείας, σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, στον ΟΑΕΔ, σε υπηρεσία συμ-
βούλων εργασίας, σε γραφείο ανάπτυξης προσωπικού σε κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.ά.).  

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 φοιτή-
τριας, 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 προετοιμα-
σία 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 
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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 μαθη-

τριών (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 δραστηριό-

τητες στο εκπαιδευτικό πεδίο, στο Portfolio τους, στα φύλλα παρατήρησης και αυτο-
αξιολόγησης κ.λπ.  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος δίνεται αναλυτική βεβαίωση συμμετοχής. 
     Σημείωση: Το μάθημα αυτό συνδέεται με το μάθημα “Εκπαιδευτική Πράξη ΙΙ” (Π 3010). Οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες που το επιλέγουν δηλώνουν υποχρεωτικά στο ίδιο εξάμηνο και τα 
δύο μαθήματα. 
 

Π 3010  Εκπαιδευτική Πράξη ΙΙ Κυριάκος Μπονίδης/ 
Γιώργος Κ. Ζαρίφης 

Σκοπός του μαθήματος, όπως και του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πράξη Ι» (Π3009), 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 δευτερο-
βάθμιου 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 φοιτή-
τριας, 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 διαδι-
κασίας, 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 παρέμ-
βασης, διδακτικό υλικό, αξιολόγηση παρεμβάσεων, έκθεση δραστηριοτήτων, τήρηση ημερολο-
γίου, 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 Εκπαί-
δευσης 

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 δραστηριο-
τήτων. Λήψη συνεντεύξεων. Τήρηση ημερολογίου 

4. Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο 
5. Ενεργητική συμμετοχή στη φάση του σχεδιασμού προγράμματος διαδικασίας ή άλλης 

εξωδιδακτικής δραστηριότητας 
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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 
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 δραστηριό-

τητες στο εκπαιδευτικό πεδίο, στο Portfolio τους, στα φύλλα παρατήρησης και αυτοαξιο-
λόγησης 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. 
 

Π 3011  Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας στην ψηφιακή 
εποχή: το παράδειγμα του μαθήματος της λογοτεχνίας 

Ελένη Χοντολίδου 

To μάθημα διδάσκει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τον σχεδιασμό σεναρίων διδασκαλίας 
για το μάθημα της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κάνοντας χρήση όλων των 
διαθέσιμων ψηφιακών πόρων. Η εξέλιξη και η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι σημαντικό 
στοιχείο που οι εκπαιδευτικοί αλλά και η εκπαίδευσή τους οφείλουν να λάβουν υπ’ όψιν. Το 
μάθημα θα προχωρεί σταδιακά και στο τέλος όλοι οι διδασκόμενοι θα καταλήξουν με ένα σενά-
ριο που θα κάνει χρήση όλων των πιθανών ψηφιακών πόρων. Το μάθημα δεν διδάσκει τη χρήση 
ΗΥ, προϋποθέτει ότι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές είναι ψηφιακά εγγράμματοι.  
     Προαπαιτούμενο μάθημα είναι το «Το μάθημα της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση» (Π1420). 
 

Π 3012 Νέες τεχνολογίες στην ειδική αγωγή Αγγελική Καραματσούκη 
Το μάθημα αναφέρεται στις σύγχρονες τεχνολογίες για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και περιλαμβάνει θέματα όπως η προσβασιμότητα, υπο-
στηριστική τεχνολογία, ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό και υλικό, διαδικτυακές εφαρμογές. Το 
μάθημα αποτελείται και από εργαστηριακό μέρος, όπου οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα 
να έρθουν σε επαφή σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής για την υλοποίηση ψηφιακών εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ειδική αγωγή. 
 

Π 3018 Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση: αρχές, μεθόδευση διδασκαλίας, 
αξιολόγηση σχολικής επίδοσης, σχεδιασμός σεναρίων 

Ελένη Χοντολίδου 

 

Το μάθημα συζητά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση σε όλες της τις παρα-
μέτρους (δημιουργία σχετικών προγραμμάτων διδασκαλίας, περιεχόμενο και διδακτικές 
μέθοδοι, αξιολόγηση της ανταπόκρισης των μαθητών στην ανάγνωση των λογοτεχνικών 
κειμένων) αλλά και τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούνται –στη δημόσια σφαίρα και 
σε εξωεκπαιδευτικούς θεσμούς– παραστάσεις, εικόνες και αντιλήψεις για τη λογοτεχνία, τη 
σχέση των ανθρώπων με το βιβλίο και την ανάγνωση, τη διάδοση των λογοτεχνικών κανόνων 
καθώς και τις πρακτικές προώθησης της ανάγνωσης στο δημόσιο χώρο. Εξετάζει τη σχέση της 
ενδοσχολικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας με την άτυπη «διδασκαλία» της στα άλλα 
κοινωνικά πεδία: τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τη λογοτεχνική κριτική που ασκείται σε 
αυτά, τις δραστηριότητες των δημόσιων βιβλιοθηκών, τα προγράμματα ανάγνωσης που 
προωθούνται από θεσμούς όπως το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου κ.ά. Το μάθημα εξοικειώνει τους 
φοιτητές με την προβληματική του μαθήματος της λογοτεχνίας και τα προβλήματα που 
προκύπτουν από τη διδασκαλία του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τους βοηθά στον 
σχεδιασμό σεναρίων διδασκαλίας κάνοντας χρήση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων. 
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Το μάθημα δεν διδάσκει τη χρήση Η/Υ, προϋποθέτει ότι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές είναι 
ψηφιακά εγγράμματοι. 
     Μέγιστος αριθμός δηλώσεων για φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος: 50. 
 

Π 3019 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και 
Εκπαιδευτική ηγεσία 

Κωνσταντίνος Τσιούμης 

Περιεχόμενα: Διοικητική επιστήμη και Management. Ο ρόλος της διοίκησης στην εκπαίδευση. 
Οι έννοιες της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Θεωρητικές προσεγγίσεις –Πρό-
τυπα Διοίκησης στην Εκπαίδευση (γραφειοκρατικό, ορθολογικό, των συστημάτων, συνεργατι-
κό). Προγραμματισμός στην εκπαίδευση. Η έννοια της ηγεσίας στην εκπαίδευση. Προσεγγίσεις 
-τύποι ηγεσίας στην εκπαίδευση. Το σχολείο ως οργανισμός. ο διδακτικό προσωπικό του σχο-
λείο. Ο ρόλος του διευθυντή στη σχολική μονάδα. Η λήψη των αποφάσεων στη σχολική μονάδα. 
 

Π 3020 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

Αλεξάνδρα Ζγούβα 

Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφο-
ρίας και των Επικοινωνιών στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ειδικότερα η παρουσίαση του 
τρόπου ενσωμάτωσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης στις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές. 
Γίνεται λόγος για την ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων μορφών Δια Βίου Μάθησης και για το πώς οι 
μαθησιακές παρεμβάσεις επηρεάζονται από τις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συγκυ-
ρίες. Το μάθημα ασχολείται με τη γενική οριοθέτηση του όρου Ηλεκτρονική Μάθηση (e-
learning) και την αναγκαιότητα εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου στο πλαίσιο των διαρ-
κών εξελίξεων στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών. Συνοπτικά παρουσιάζονται η εξελικτική 
της πορεία μέσα στο χρόνο, όπως και η εισαγωγή και εφαρμογή της σε διάφορους τομείς της 
ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Γίνεται αναφορά στους τρόπους κατηγοριο-
ποίησης της Ηλεκτρονικής Μάθησης και στις μορφές της: τη σύγχρονη και την ασύγχρονη, 
καθώς και καταγραφή των διαφοροποιήσεων μεταξύ της παραδοσιακής διδασκαλίας σε 
αίθουσα και της εξ αποστάσεως μάθησης. Ακόμη πραγματοποιείται ανάλυση της έννοιας της 
Μικτής και Ευέλικτης Μάθησης. Αναλύονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 
Ηλεκτρονικής Μάθησης. Καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων σε επιμορφωτικά προγράμματα Ηλεκτρονικής Μάθησης και εξετάζο-
νται τα εμπόδια αλλά και οι διευκολυντές που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη 
χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Το περιεχόμενο του μαθήματος 
ακόμη πραγματεύεται το ζήτημα των κριτηρίων επιλογής των επιμορφούμενων, καθώς και τα 
χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων που λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό 
επιμορφωτικών προγραμμάτων. Καταγράφονται οι σημαντικότερες παράμετροι που αφορούν 
την ενσωμάτωση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στις επιμορφωτικές δράσεις. Γίνεται παρουσία-
ση των σχεδιαστικών αρχών που αφορούν την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική επιμόρφωση, ενώ 
παρατίθενται οι λόγοι συμμετοχής των εκπαιδευομένων, όπως και άλλες παράμετροι που 
σχετίζονται με τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη μέθοδο επιμόρφωσης. Παρουσιάζονται εκτε-
νώς τα τεχνολογικά μέσα, τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την αξιοποί-
ηση των Νέων Τεχνολογιών στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Τονίζονται τα τεχνικά και λειτουρ-
γικά τους χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες που προσφέρουν για επικοινωνία και συνεργα-
σία. Γίνεται λόγος για τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και τις δυνατότητες αξιοποίησης του 
ίντερνετ. Καταγράφονται και αναλύονται ποικίλες μελέτες περίπτωσης (case studies) από την 
εφαρμογή των ανωτέρω στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Τέλος, στόχος του μαθήματος, κατά 
την ολοκλήρωση των ενοτήτων, είναι να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες φοιτητές να παρου-
σιάσουν μια ενδεικτική δοκιμή ενός εξ αποστάσεως μαθήματος. 
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ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ1 
 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (5 ECTS) 
 

Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό  κ α ι  Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
  

ΑΕΦ 115  Αρχαία ελληνική γλώσσα: ασκήσεις Τριανταφυλλιά Γιάννου 
Μέσα από επιλεγμένα αποσπάσματα διδάσκονται τρόποι προσπέλασης και κατανόησης των 
αρχαίων ελληνικών κειμένων. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εξοικείωση με το λεξιλόγιο 
και τη δομή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο τριών γενών της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας, της Φιλοσοφίας, της Ιστοριογραφίας και της Ρητορικής. 
     Δεν μπορούν να δηλώσουν το ΑΕΦ 115 φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προακτέο βαθμό 
στο ΑΕΦ 101. Μέγιστος αριθμός δηλώσεων: 120. 
 

Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  

 

ΑΕΦ 116 Σοφοκλής, “Οιδίπους Τύραννος” Τριανταφυλλιά Γιάννου 
Ο Οἰδίπους Τύραννος παρουσιάζει έναν ήρωα εγκλωβισμένο σε άγνοια να οδηγείται σταδιακά 
στην αποκάλυψη της πραγματικής του ταυτότητας και στη συνειδητοποίηση των ορίων της 
ανθρώπινης γνώσης. Μέσα από αυτό το αριστούργημα του Σοφοκλή, το οποίο επανειλημμένα 
εκθειάζει ο Αριστοτέλης στην Ποιητική του, θα γνωρίσουμε το λογοτεχνικό είδος της αρχαίας 
ελληνικής τραγωδίας, ενταγμένο στο κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο παραγωγής του στην 
Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. 
     Δεν μπορούν να δηλώσουν το ΑΕΦ 116 φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προακτέο βαθμό 
στο ΑΕΦ 104. 
 

 

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 προτά-
σεις 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. Το 
μάθημα στοχεύει και στην κριτική προσέγγιση με όρους αλληλοεπίδρασης και χρονικής δια-
δοχής των σημαντικότερων παλαιότερων και νεότερων έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
Θα εξεταστούν οι επιδράσεις των αισθητικών θεωριών στα λογοτεχνικά έργα, η κατάταξη 
των συγγραφέων σε λογοτεχνικές γενιές και θα προσεγγιστούν τα βασικά τεχνοτροπικά 
ρεύματα του νεοελληνικού λογοτεχνικού πεδίου. 
 

 

Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
  

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

Δημήτρης Κόκορης 

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα προσεγγιστούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:  
1) Παραδοσιακή και νεωτερική ποιητική έκφραση: κριτήρια και ιστορική ένταξη. Προδρομικά 
στοιχεία μοντερνισμού. 2) Χαρακτηριστικά της καβαφικής ποίησης. Διαχωρισμοί της με βάση 

                                                           
1 Πληροφορίες για τα μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας-
Αρχαιολογίας περιλαμβάνονται στους Οδηγούς Σπουδών των Τμημάτων αυτών. 
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το θέμα και την εκδοτική εικόνα. Όψεις της καβαφικής ειρωνείας. 3) Ιστορικά καβαφικά 
ποιήματα. 4) Φιλοσοφικά (διδακτικά) καβαφικά ποιήματα. 5) Ερωτικά καβαφικά ποιήματα. 
6) Σχολιασμός «κρυμμένων» και «αποκηρυγμένων» καβαφικών ποιημάτων. 7) Κριτικά κείμε-
να και πεζά του Κ. Π. Καβάφη. Κριτική προσέγγιση μελετών που γράφτηκαν για τον Καβάφη 
και την ποίησή του. 8) Χαρακτηριστικά της καρυωτακικής ποίησης. 9) Η πρώτη ποιητική 
συλλογή του Κ.Γ. Καρυωτάκη. 10) Η δεύτερη ποιητική συλλογή του Κ.Γ. Καρυωτάκη. 11) Η 
τρίτη ποιητική συλλογή και τα τελευταία ποιήματα του Κ. Γ. Καρυωτάκη. 12) Πεζά κείμενα 
και ποιητικές μεταφράσεις του Κ. Γ. Καρυωτάκη. 13) Κριτική προσέγγιση μελετών που γρά-
φτηκαν για τον Καρυωτάκη και την ποίησή του. 
 

ΝΕΦ 310 Φιλοσοφία και Λογοτεχνία (σεμιναριακό μάθημα) Δημήτρης Κόκορης 
Θα διερευνηθούν οι σχέσεις κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας με τη φιλοσοφία στα 
πέντε βασικά πεδία, που καθορίζουν τη σύνθετη σχέση της φιλοσοφίας με τη λογοτεχνία: η 
λογοτεχνία ως φιλοσοφία, η φιλοσοφία ως λογοτεχνία, φιλοσοφικά προτάγματα της λογοτε-
χνικής κριτικής, η σχέση ηθικής και λογοτεχνίας και, τέλος, οι φιλοσοφικές βάσεις της θεω-
ρίας της λογοτεχνίας. Θα μελετηθούν κείμενα του Κωστή Παλαμά, του Νίκου Καζαντζάκη, του 
Άγγελου Σικελιανού, του Γιώργου Σεφέρη, του Οδυσσέα Ελύτη και άλλων συγγραφέων, κεί-
μενα που στοιχειοθετούν τη σχέση μαρξισμού και λογοτεχνίας (ποιήματα των Κώστα Βάρνα-
λη, Γιάννη Ρίτσου, Μανόλη Αναγνωστάκη και αφηγήματα των Δημήτρη Χατζή και Στρατή 
Τσίρκα), καθώς και κριτικά κείμενα των Κωνσταντίνου Τσάτσου, Νίκου Ζαχαριάδη, Νικόλα 
Κάλα, Μάρκου Αυγέρη και Αντρέα Καραντώνη.  
     Το μάθημα βαθμολογείται με απαλλακτική των εξετάσεων εργασία. 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (5 ECTS) 
 

Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό  κ α ι  Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 

ΠΛ 101 Πληροφορική Θεοδόσης Σαπουνίδης 

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

Η παρουσία στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος είναι υποχρεωτική, καθώς και η 
διεκπεραίωση και παράδοση εργασιών που γίνονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. 
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1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Φιλοσοφίας του Τομέα 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 αφυπηρετήσαντες 
καθηγητές, καθώς και από άλλους διδάσκοντες. 

Το παρόν ΠΜΣ δέχθηκε για τελευταία φορά φοιτητές κατά το ακαδ. έτος 2017-18 και θα 
συνεχίσει τη λειτουργία του έως την αποφοίτησή τους (2020). 

 
http://www.edlit.auth.gr/MA-phil-old  
 
Διευθυντής ΠΜΣ Φιλοσοφίας: Βασίλης Κάλφας 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 

 

 

Χειμερινό εξάμηνο 

ΚΩΔ ECTS Τίτλος Διδάσκων/Διδάσκουσα 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΦΙΜ 126 10 Φιλοσοφία της γλώσσας: Γλώσσα και Μεταφυσική Νίκος Αυγελής 

ΦΙΜ 133 10 Η λογοτεχνία ως έκφραση πολιτικής φιλοσοφίας: ο 
σοσιαλιστικός ρεαλισμός στην Ελλάδα (υιοθετήσεις, 
υπερβάσεις, αντίπαλος λόγος) 

Δημήτρης Κόκορης 

ΦΙΜ 134 10 Η πολιτική φιλοσοφία της Αμερικανικής επανάστασης Φιλήμων Παιονίδης 

ΦΙΜ 135 10 Η αρχαία φιλοσοφία και οι διαλέξεις για την αρχαία 
φιλοσοφία του Hegel 

Παντελής Γκολίτσης 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΦΣΜ 104 10 G. W. F. Hegel, “Κατευθυντήριες γραμμές της 
φιλοσοφίας του Δικαίου. Το φυσικό δίκαιο και η 
επιστήμη περί του κράτους. Σε επιτομή (1821)” 

Θεόδωρος Πενολίδης 

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

ΦΣΜ 115 10 Η ηθική των ιατρικών και γενετικών τεχνολογιών 
(αναπαραγωγή και βελτίωση) 

Ελένη Καλοκαιρινού  

ΦΣΜ 124 10 Σύγχρονη μεταφυσική: Ο Μίκης Θεοδωράκης και η 
θεωρία της Συμπαντικής Αρμονίας 

Παναγιώτης Δόικος 

http://www.edlit.auth.gr/MA-phil-old
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Εαρινό εξάμηνο 

ΚΩΔ ECTS Τίτλος Διδάσκων/Διδάσκουσα 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΦΙΜ 136 10 Αριστοτέλης, “Περὶ ψυχῆς” Δήμητρα Σφενδόνη-
Μέντζου 

ΦΙΜ 137 10 Επικούρεια ηθική φιλοσοφία Γιώργος Ζωγραφίδης 

ΦΙΜ 138 10 Γκάνταμερ και φιλοσοφική ερμηνευτική Παναγιώτης Θανασάς 

ΦΙΜ 139 10 Αριστοτέλης, “Περὶ οὐρανοῦ” Βασίλης Κάλφας 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΦΣΜ 109 10 Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ Σωκράτ. Δεληβογιατζής 

ΦΣΜ 125 10 Η λογική των μορφών: Μηδενισμός και φαντασία Παναγιώτης Δόικος 

ΦΣΜ 126 10 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, “Φιλοσοφικές 
έρευνες για την ουσία της ανθρώπινης ελευθερίας” 

Θεόδωρος Πενολίδης 

ΦΣΜ 127 10 Leibniz, “Νέα δοκίμια για την ανθρώπινη νόηση” Δημήτρης Αθανασάκης 

 
 

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 126 Φιλοσοφία της γλώσσας: Γλώσσα και Μεταφυσική Νίκος Αυγελής 
Η σχέση γλώσσας και Μεταφυσικής θα διερευνηθεί σε κείμενα του Νίτσε, του Wittgenstein και 
του Carnap. Κατά τον Νίτσε η Μεταφυσική έχει τις ρίζες της στη γραμματική της γλώσσας, κατά 
τον πρώιμο Wittgenstein και τον Carnap η Μεταφυσική απορρέει από την παρανόηση της 
λογικής δομής της γλώσσας. Η γενεαλογία της Μεταφυσικής εκβάλλει στον Νίτσε σε μια 
επαναξιολόγηση της παραδοσιακής έννοιας της αλήθειας. Η γενεαλογία της Μεταφυσικής στον 
Wittgenstein εκβάλλει σε μια οριοθέτηση του ρητού και του άρρητου, οριοθέτηση η οποία 
παραπέμπει τη Μεταφυσική στη σφαίρα του άρρητου. Στον Carnap η Μεταφυσική διαλύεται 
μέσα στη γλώσσα. 

 

ΦΙΜ 133 Η λογοτεχνία ως έκφραση πολιτικής φιλοσοφίας: ο 
σοσιαλιστικός ρεαλισμός στην Ελλάδα 
(υιοθετήσεις, υπερβάσεις, αντίπαλος λόγος) 

Δημήτρης Κόκορης 

Θα μελετηθούν θεωρητικά, κριτικά και λογοτεχνικά κείμενα τριών επιπέδων: κείμενα που 
παρουσιάζουν το θεωρητικό μόρφωμα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, κείμενα που το διευρύ-
νουν κατά τη μεταπολεμική, κυρίως, εποχή και κείμενα που υπερβαίνουν αλλά και αντικρούουν 
τις παγιωμένες αρχές του είτε ως θεωρητική και λογοτεχνική έκφραση είτε ως αντιρρητική 
κριτική. Βασική πηγή άντλησης θεωρητικών, κριτικών και λογοτεχνικών κειμένων θα αποτε-
λέσουν και τα λογοτεχνικά περιοδικά (Νέα Επιθεώρηση, Πρωτοπόροι, Νέοι Πρωτοπόροι, Ιδέα, Τα 
Νέα Γράμματα, Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών, Κριτική, Επιθεώρηση Τέχνης 
κ.ά.), στις σελίδες των οποίων σκιαγραφούνται οι αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, καθώς 
και οι προσπάθειες για διεύρυνση, υπέρβαση και αντιρρητική κριτική προς το συγκεκριμένο 
θεωρητικό-καλλιτεχνικό μόρφωμα. 
 

ΦΙΜ 134 Η πολιτική φιλοσοφία της Αμερικανικής 
επανάστασης 

Φιλήμων Παιονίδης 

Η Αμερικανική Επανάσταση μάς κληροδότησε μια βιώσιμη εκδοχή  αβασίλευτης, αντιπροσω-
πευτικής, συνταγματικής και φιλελεύθερης δημοκρατίας, η οποία αποτέλεσε και συνεχίζει να 
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αποτελεί πρότυπο για πολλές χώρες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Το πολίτευμα αυτό 
διαμορφώθηκε μέσα από πολλές ιδεολογικές ζυμώσεις και αντιπαραθέσεις στις οποίες πρωτα-
γωνιστούσαν  άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να μην διέθεταν την αίγλη των Ευρωπαίων φιλοσό-
φων, αλλά επηρεάστηκαν γόνιμα από αυτούς και εξέφραζαν ιδιαίτερα πρωτοποριακές και 
ενδιαφέρουσες ιδέες. Θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε και να αξιολογήσουμε κάποιες από 
αυτές τις ιδέες, δίδοντας έμφαση στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας του 1776, στις αντιλήψεις 
περί συλλογικής αυτοδιοίκησης που ακολούθησαν, καθώς και στις διαμάχες που οδήγησαν στην 
υιοθέτηση του αμερικανικού Συντάγματος του 1787. 

 

ΦΙΜ 135 Η αρχαία φιλοσοφία  
και οι διαλέξεις για την αρχαία φιλοσοφία του Hegel 

Παντελής Γκολίτσης 

Στόχος του μεταπτυχιακού σεμιναρίου είναι να προβληματίσει σχετικά με το τι σημαίνει 
«κάνω», «γράφω» ή «μελετώ» ιστορία της φιλοσοφίας. Πρόκειται άραγε για ιστορική ή για 
φιλοσοφική ενασχόληση; To κείμενο που θα μας κατευθύνει προς μια απάντηση στο ερώτημα 
αυτό είναι οι διαλέξεις για την αρχαία φιλοσοφία που έδωσε ο Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770-1831) στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου κατά το 1825-1826, τις οποίες θα μελετήσουμε 
στην αγγλική έκδοση του Robert F. Brown (Οξφόρδη 2006). Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέ-
χουσες στο σεμινάριο θα κληθούν να παρουσιάσουν επιλεγμένα κεφάλαια από τις εν λόγω 
διαλέξεις και να τα σκεφτούν κριτικά όχι μόνο εντός του πλαισίου της φιλοσοφίας του Χέγκελ 
αλλά και εν σχέσει προς τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την αρχαία φιλοσοφία σήμερα. 
Προηγουμένως, θα έχουν (α) αποκτήσει τον απαραίτητο εννοιολογικό εξοπλισμό (ιστορισμός 
και φιλοσοφική ερμηνευτική, διάκριση μεταξύ δοξογραφικής ιστορίας της φιλοσοφίας και 
φιλοσοφικής ιστορίας της φιλοσοφίας), (β) γνωρίσει το ιστορικό περικείμενο των διαλέξεων 
του Χέγκελ (η Κριτική ιστορία της φιλοσοφίας [1742-1744] του Johann Jakob Brucker, Το 
Πνεύμα της θεωρησιαρχικής φιλοσοφίας από τον Θαλή στον Πλάτωνα [1791] του Dietrich 
Tiedemann, η Ιστορία της φιλοσοφίας [1798-1819] του Wilhelm Gottlieb Tennemann), (γ) και 
εξοικειωθεί με κεντρικές διδασκαλίες της εγελιανής φιλοσοφίας, κυρίως από το έργο Φαινομε-
νολογία του Πνεύματος (1807). Οι διαλέξεις του Χέγκελ αποτελούν κατεξοχήν παράδειγμα μιας 
φιλοσοφικής ιστορίας της φιλοσοφίας, και η θεώρηση του Γερμανού φιλοσόφου αφενός της 
Αρχαίας Ελλάδας ως πατρίδας της φιλοσοφίας και αφετέρου της δικής του (πεπερασμένης) 
φιλοσοφίας ως πλήρους σύλληψης του αυτοκαθορισμού της Ιδέας θα φωτίσει πτυχές της 
ιστορικότητας της φιλοσοφίας. 
 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  

 

ΦΣΜ 104 G. W. F. Hegel, “Κατευθυντήριες γραμμές της 
φιλοσοφίας του Δικαίου. Το φυσικό δίκαιο και η 
επιστήμη περί του κράτους. Σε επιτομή (1821)” 

Θεόδωρος Πενολίδης 

Α. Το αντικείμενο της Φιλοσοφίας του Δικαίου είναι κατά τον Hegel η Ιδέα του δικαίου, τουτέ-
στιν η Ελευθερία (Freiheit). Η Ιδέα αυτή ορίζεται ως η ενότητα της έννοιας και της αντικει-
μενικής ύπαρξής της ή ως η ενότητα της μορφής και του περιεχομένου της. Η μορφή της ιδέας 
του δικαίου αντιστοιχεί προς την έννοια της Βούλησης· το περιεχόμενό της αφορά, απ’ εναντίας, 
στις πραγματικές υλοποιήσεις του δικαίου.  
     Β. Το περιεχόμενο της Φιλοσοφίας του Δικαίου δεν διαιρείται εξωτερικά από την διάνοια, 
αλλά ιδρύεται από την ίδια την εξέλιξη της ελεύθερης Βούλησης (freier Wille). Κάθε διορισμός 
της βούλησης ανοίγει, ως εκ τούτου, στο δίκαιο μία συστατική γι’ αυτό προοπτική, συγχρόνως, 
όμως, παρουσιάζεται και ως μία πράξη αυτενέργητης συντέλεσης της Βούλησης. 
     Γ. Ως εκ τούτου, η βούληση εμφανίζεται, πρώτον, ως η άμεση, αφηρημένη ταυτότητα του 
προσώπου, το οποίο ενθέτει το Ενθαδικό-Είναι του στο εξωτερικό, άμεσο πράγμα – ιδιοκτησία 
(Eigentum). Το δίκαιο της βούλησης είναι εδώ το αφηρημένο Δίκαιο (abstraktes Recht). Δεύτε-
ρον, η βούληση, καθώς εγκαταλείπει το πράγμα ως την φαύλη εκπραγμάτωσή της, επιστρέφει 
από την αμεσότητά του στον εαυτό της ή ενεικονίζεται εντός του εαυτού της. Αυτή η εν εαυτῄ 
επιστρέφουσα βούληση διανοίγει εντός της έναν ορίζοντα εσωτερικότητας και υποκειμενικό-
τητας. Εφ’ όσον η βούληση έχει επιστρέψει εντός του εαυτού της, η καθολικότητα αποχωρίζεται 
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αυτομάτως από την ίδια και εκτίθεται υποκειμενικά και αντικειμενικά συγχρόνως, δηλαδή τόσο 
ως το Αγαθό (das Gute), τουτέστιν ως το δεοντολογικό Ιδεώδες του Βούλεσθαι, όσο και ως ο 
κόσμος μιας εξωτερικής και εχθρικής προς το Δέον πραγματικότητας (reale Welt). Ο σκοπός 
(Zweck) ορίζεται περαιτέρω ως η συνένωση αυτής της διαφοράς και ως η μεταβίβαση της 
υποκειμενικότητας του βούλεσθαι στο αντικειμενικό. Στον ουσιακό ορίζοντα της Ηθικότητας 
(Moralität), η ενότητα της έννοιας και του Ενθαδικού-Είναι της βούλησης παραμένει εν τούτοις 
ανεκπλήρωτο αίτημα. Τρίτον, η επιθυμητή ενότητα αποκαθίσταται μόνον όταν η βούληση 
αρνείται την ουσιακή εσωτερικότητα, ήτοι την αφηρημένη σύλληψη του εαυτού της και την 
τοποθέτησή της απέναντι στο Δέον και στον πραγματικό κόσμο. Αυτό συντελείται στην σφαίρα 
της πολιτικής Ηθικότητας (Sittlichkeit), στην οποία η καθολικότητα των πολιτικών θεσμίων 
επιτυγχάνει διά μέσου της έμμεσης συναγωγής της με την αυτοσυνείδηση του πολίτη την 
αληθινή ενθαδική ύπαρξη της ελευθερίας. Η ιδέα της ελευθερίας πραγματοποιείται, συνεπώς, 
στο πλαίσιο μίας σύνθεσης αναγκαιότητας (πολιτικών σχέσεων) και υποκειμενικότητας (πεποι-
θήσεων και ενσυνείδητων φρονημάτων), η οποία δεν είναι άλλη από το Κράτος. 

 

ΦΣΜ 112 Σπινόζα, “De Deo” (“Ηθική” ΙΙ) 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 φιλο-
σοφία 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 προ-
σφέρει 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 εσωτερικό μιας οντο-γεωμετρίας, δηλαδή ενός ριζικού ορθολο-
γισμού στον οποίο υπογραμμίζεται επανειλημμένα η αναγκαιότητα μιας διαδικασίας παρα-
γωγής: τι σημαίνει για τη φιλοσοφία το γεγονός ότι, καθώς «τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να 
παραχθούν από τον Θεό με κανέναν άλλο τρόπο και με καμιά άλλη τάξη, από τον τρόπο και την 
τάξη με τα οποία παράχθηκαν» (Ηθική Ι, Πρότ. 33), η μόνη αληθινή οντολογική 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 σπουδαιότητας και της σημασίας του «De Deo» για το σύνολο της Νεότερης 
Φιλοσοφίας. 
 

ΦΣΜ 115 Η ηθική των ιατρικών και γενετικών τεχνολογιών 
(αναπαραγωγή και βελτίωση) 

Ελένη Καλοκαιρινού  

Στην παρούσα σειρά διαλέξεων εξετάζονται οι σημαντικότερες τεχνολογίες της ιατρικώς υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής καθώς επίσης και οι τεχνολογίες των ποικίλων ειδών βελτίωσης. 
Εξετάζονται τα ποικίλα προβλήματα τα οποία εγείρουν οι τεχνολογίες αυτές σχετικά με τον 
άνθρωπο και την ανθρώπινη κοινωνία όχι μόνο από κοινωνικής, νομικής, πολιτικής ή οικονο-
μικής άποψης όσο κυρίως από ηθικής και ανθρωπολογικής πλευράς. Εξετάζονται δηλαδή ερω-
τήματα όπως κατά πόσον ορισμένες από τις τεχνολογίες αυτές προσβάλλουν τις ηθικές αξίες οι 
οποίες συνιστούν τον πυρήνα της ουσίας του ανθρώπου: αυτονομία, αξιοπρέπεια, δικαιώματα. 
Βασική μας θέση αποτελεί ότι οι ηθικές αρχές και αξίες που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο θα 
πρέπει να καθορίζουν ποιες από τις τεχνολογίες αυτές είναι (ηθικά) αποδεκτές και να μην 
ενδίδουμε στις επιταγές του κοινωνικού δαρβινισμού και του βιολογισμού, σύμφωνα με τους 
οποίους οτιδήποτε είναι (επιστημονικά) δυνατόν είναι και (ηθικά) αποδεκτό. 
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ΦΣΜ 124 Σύγχρονη μεταφυσική: Ο Μίκης Θεοδωράκης και η 
θεωρία της Συμπαντικής Αρμονίας 

Παναγιώτης Δόικος 

Ο μεγάλος Έλληνας δημιουργός αισθάνεται και συλλαμβάνει μια ασυνήθιστη επαφή ανάμεσα 
στην εμπειρία της θέασης των κινήσεων των άστρων και των πλανητών στο νυχτερινό στερέ-
ωμα και στο βίωμα της μουσικής σύνθεσης. Από τη μια πλευρά, η δυναμική της αντίληψης των 
ουρανίων σωμάτων εντείνει τη γοητεία και το μυστήριο των όψεων και των ρυθμών της απει-
ρότητας του σύμπαντος στην εσωτερική ζωή. Από την άλλη πλευρά, η ανησυχία μιας «αχανούς 
θάλασσας ήχων», έτοιμων να πάρουν κάθε φορά μια συγκεκριμένη μελωδική υπόσταση, 
παράγει την αίσθηση της συνάντησης με ένα κοσμικό αρχέτυπο μουσικής, το οποίο προ(σ)καλεί 
τον συνθέτη. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, η ενέργεια του σύμπαντος εναρμονίζεται με 
τον υπαρξιακό σφυγμό του δημιουργού, ο οποίος ολοκληρώνει το μουσικό του έργο, περνώντας 
από την αρχική δοκιμασία στην κορύφωση της έμπνευσης και την τελική ευφορία. Αναλύοντας 
τη συγχρονία μεταξύ των δύο περιπτώσεων, ο Θεοδωράκης δείχνει ότι η Συμπαντική Αρμονία 
διατρέχει, ως δύναμη εξύψωσης, την πνευματική δημιουργία: μόνον έτσι, μέσα στην ανθρώπινη 
ύπαρξη, ο συντονισμός (αλλιώς: η συμφωνία) ανάμεσα στους κοσμικούς αρμούς υπερβαίνει την 
αρνητική ενέργεια του Χάους, το οποίο αποτυγχάνει να ενσπείρει παντού τη δια-φωνία (την 
απο-σύνδεση των αρμών) και να εγκαταστήσει το αδιέξοδο. 

Θα εξετάσουμε αυτή την ευρηματική νεοπυθαγόρεια θεωρία του Έλληνα μουσουργού, επιχει-
ρώντας παράλληλα να εμβαθύνουμε στη φύση και τη λογική της δύναμης, με την οποία η 
Συμπαντική Αρμονία ενεργεί μέσα στον άνθρωπο. 
 

 

Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 

ΦΙΜ 136 Αριστοτέλης, “Περὶ ψυχῆς” Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου 

Το γνωσιολογικό πρόβλημα που αναφέρεται στη σχέση της γνώσης μας με τον κόσμο υπήρξε 
πάντα σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των ρεαλιστών και των υποστηρικτών του αναπαρα-
στατικού χαρακτήρα της γνώσης. Οι τελευταίοι ισχυρίζονται, ότι εκείνο με το οποίο σχετιζό-
μαστε γνωσιακά δεν είναι τα αντικείμενα του κόσμου που μας περιβάλλει, αλλά οι αναπαραστά-
σεις τους. Αν όμως έτσι έχουν τα πράγματα, τότε γεννιέται το ερώτημα, πώς θα μπορέσουμε να 
υπερβούμε τους περιορισμούς που θέτουν οι αναπαραστάσεις αυτές; Πώς είναι δυνατόν να 
γνωρίζουμε αν η εικόνα του κόσμου που έχουμε μέσα στο νου μας αντιστοιχεί σ’ αυτό που υπάρ-
χει πραγματικά; Θεωρώ ότι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λύση στο ζήτημα αυτό προσφέρει ο 
Αριστοτέλης στην πραγματεία του Περὶ ψυχῆς, η οποία δεν ασχολείται μόνον με το πρόβλημα 
της ψυχής, όπως το εννοούμε σήμερα, και της σχέσης της με το σώμα, αλλά αναλύει όλα τα 
στάδια στην αλυσίδα της γνωσιακής διαδικασίας. Για να στηρίξω, λοιπόν, τη θέση μου αυτή θα 
εστιάσω στο περιεχόμενο των Αριστοτελικών εννοιών: αἴσθησις, φαντασία, νοῦς, νοητὸν εἶδος, 
αἰσθητὸν εἶδος, καθώς και στο οντολογικό πρόβλημα της δομής του φυσικού κόσμου. Απώτερος 
στόχος μου είναι να δείξω ότι ο Σταγειρίτης φιλόσοφος προσφέρει μία ευφυέστατη λύση, από 
την οποία μπορεί να αντλήσει σήμερα πολλά επιχειρήματα ο «άμεσος ρεαλισμός». 
 

ΦΙΜ 137 Επικούρεια ηθική φιλοσοφία Γιώργος Ζωγραφίδης 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάγνωση και ερμηνεία κειμένων της επικούρειας ηθικής 
φιλοσοφίας, η οποία εξετάζεται ως απόπειρα απάντησης στο κεντρικό για την εποχή ερώτημα 
σχετικά με τη δυνατότητα και τους όρους επίτευξης μιας ευτυχισμένης ζωής. 

Τα επικούρεια κείμενα θα διαβαστούν από το πρωτότυπο και, σε διάλογο με τη σύγχρονη 
έρευνα, θα σχολιαστούν με κύριο σκοπό:  
- Να αναλυθούν και να αξιολογηθούν οι κεντρικές θέσεις της επικούρειας ηθικής και τα 

επιχειρήματα που τις υποστηρίζουν.  
- Να ενταχθούν στα φιλοσοφικά και ιστορικά τους συμφραζόμενα και να γίνουν κατανοητές 

τόσο η προβληματική τους όσο και οι θέσεις τους μέσα από τον διάλογό τους με τις άλλες 
φιλοσοφικές σχολές, προγενέστερες ή σύγχρονες. 
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Σχέδιο μαθήματος 
     Εισαγωγικά: θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ελληνιστικής φιλοσοφίας, διαίρεση και βασικές 
αρχές της επικούρειας φιλοσοφίας, η ελληνιστική και επικούρεια αντίληψη για τον ρόλο της 
φιλοσοφίας, το φιλοσοφικό υπόβαθρο της ελληνιστικής ηθικής: η θεμελίωσή της στη φυσική.  
     Θεματικές των κειμένων: η ηδονή και ο πόνος, τα είδη των ηδονών, κανονιστικός και ψυχολο-
γικός ηδονισμός – οι επιθυμίες και τα πάθη – οι αρετές και κακίες, σχέση αρετής και ηδονής – η 
ψυχολογία της πράξης: ελεύθερη βούληση και ανάγκη, ηθική υπευθυνότητα – ο έλλογος βίος 
του σοφού – η φιλία και ο έρωτας – η κοινωνική ζωή, η πολιτική, το δίκαιο, οι νόμοι, άτομο και 
κοινωνία – οι θεοί: ύπαρξη και φύση τους, πρόνοια, τύχη, ειμαρμένη – ο θάνατος: ανύπαρκτος ή 
αδιάφορος; – η πρόσληψη του επικουρισμού. 
 

 

ΦΙΜ 138 Γκάνταμερ και φιλοσοφική ερμηνευτική Παναγιώτης Θανασάς 
Η φιλοσοφική ερμηνευτική είναι ένα από τα σημαντικότερα φιλοσοφικά ρεύματα του εικοστού 
αιώνα, που επιχειρεί μια δημιουργική (ανα-)σύνθεση (α) της φιλοσοφικής κληρονομιάς των 
πλατωνικών διαλόγων, (β) της εγελιανής φιλοσοφίας του πνεύματος και της ιστορίας, καθώς 
και (γ) της ανάλυσης της ύπαρξης από τον Χάιντεγκερ. Βάσει κειμένων του θεμελιωτή της 
φιλοσοφικής ερμηνευτικής Χανς-Γκέοργκ Γκάνταμερ (μεταφρασμένων στην Ελληνική ή στην 
Αγγλική), θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της σύνθεσης και 
να αποτιμήσουμε τη σχέση της με άλλα φιλοσοφικά ρεύματα του εικοστού αιώνα, όπως η 
κριτική θεωρία και η αποδόμηση.  

Αυτονοήτως, η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική (δεν επιτρέπονται πάνω 
από δύο απουσίες). Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει γραπτής εργασίας που θα παραδοθεί τον Ιούνιο ή 
τον Σεπτέμβριο. 

 

ΦΙΜ 139 Αριστοτέλης, “Περὶ οὐρανοῦ” Βασίλης Κάλφας 
1. Ανάλυση του περιεχομένου της πραγματείας του Αριστοτέλη. Η θέση της στη φυσική 
φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Η σχέση της με τον πλατωνικό Τίμαιο και την αστρονομία του 4ου 
αιώνα π.Χ. Η επίδρασή της στην κοσμολογία των ελληνιστικών χρόνων και της ύστερης 
αρχαιότητας. 
     2. Μετάφραση και ερμηνεία επιλεγμένων κεφαλαίων του Περὶ ούρανοῦ. 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  

 

ΦΣΜ 109 Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ Σωκράτης Δεληβογιατζής 
Εξετάζεται το πολιτικό στοιχείο υπό το πρίσμα μιας φιλοσοφίας που, απαγκιστρωμένη από 
παρωχημένες προσεγγίσεις υποστασιακού χαρακτήρα, λαμβάνει χώρα σε ένα επίπεδο εμμέ-
νειας: δεν προϋποθέτει τόσο το ρίζωμα σε μια γη, παραδείγματος χάρη την αρχαιοελληνική, όσο 
μια σχέση –έκκεντρη, μεταμορφωτική– που μεταστρέφει ή μετακινεί δυνατότητες στο 
εσωτερικό μιας ορισμένης απόβλεψης και στρατηγικής. Μελετάται ο τρόπος που προετοιμά-
ζεται, εμφανίζεται και αποσύρεται μια ορισμένη ιδέα ή μια πλησμονή και συσσώρευση σημα-
σιών 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 πολιτι-
κού, 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)εν-
σωματώσεις της σε εγκάρσια κλίμακα άσκησης εξουσίας. Οι πλατωνικο‐αριστοτελικές ιδέες 
τόσο όσο και οι επιγενόμενες απόψεις και θέσεις της νεωτερικής και μετανεωτερικής πρόσλη-
ψης του συμπλέγματος πολιτικού‐ πολιτικής στο εύρος και το βάθος του διαφορικού τους ίδιου 
(όπως Spinoza, Hegel, Marx, Gramsci, Habermas, Foucault) τροφοδοτούν ανελλιπώς τη σειρά 
αυτή των αναλύσεων. 
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ΦΣΜ 125 Η λογική των μορφών: Μηδενισμός και φαντασία Παναγιώτης Δόικος 

Η εμπειρία του μηδενός είναι το βίωμα μιας αρχέγονης, αφηρημένης έντασης, η οποία συμπερι-
φέρεται διττά: είτε θα αποσυνδέσει τα εσωτερικά γεγονότα από τη δύναμη του νοήματός τους 
οδηγώντας εκείνα σε συσκότιση και εμάς σε απώλεια του προσωπικού μας φωτός, είτε θα 
κλιμακώσει την ποιότητα της αισθητοποίησης των νοημάτων μέσα σε ό,τι μας συμβαίνει, δημι-
ουργώντας την προοπτική της εμφάνισης μιας άλλης –βαθύτερης και υψηλότερης– πραγματικό-
τητας, μέχρι το άνοιγμά μας στην ιδανικότητα. Ο κρίσιμος χαρακτήρας μιας τέτοιας διττότητας, 
εννοούμενης σε όλο το φάσμα των ποιοτήτων της, προσδιορίζει τον υπαρξιακό προσανατολισμό 
του ανθρώπου, αλλά προπάντων αντανακλάται στη συμπεριφορά της φαντασίας. Εκεί η χροιά 
των εικόνων-γεγονότων κυμαίνεται μεταξύ δύο ρυθμιστικών οντολογικών δυνατοτήτων. Σύμ-
φωνα με την πρώτη, η εκκένωση των αισθητών μορφών από το νόημά τους οδηγεί στην απώ-
θηση της έντασης των συναισθημάτων, με αποτέλεσμα το εσωτερικό τοπίο άλλοτε να παίρνει 
την όψη της απρόσωπης απειλής της αβύσσου και άλλοτε να κατακλύζεται από το σκότος της 
τάσης για επιβολή (αρνητικός μηδενισμός). Σύμφωνα με τη δεύτερη δυνατότητα, η υλοποίηση 
της αμοιβαίας έλξης μεταξύ των αισθητών μορφών και των νοημάτων τους εντείνει το προσω-
πικό στίγμα της ψυχικής και της σωματικής ζωής, φωτίζοντας μέσα στην πράξη την περιοχή της 
ιδανικότητας (θετικός μηδενισμός).  

Εξηγούμε τη διαμόρφωση αυτών των δύο υπαρξιακών επιλογών, ως κεντρικών καθεστώτων 
της φαντασίας, και συζητούμε τις προϋποθέσεις της αποφασιστικής οντολογικής μεταβολής, η 
οποία μπορεί να προκαλέσει την ανατροπή του πρώτου προς όφελος της ανάδυσης του 
δευτέρου. 
 

ΦΣΜ 126 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, “Φιλοσοφικές 
έρευνες για την ουσία της ανθρώπινης ελευθερίας” 

Θεόδωρος Πενολίδης 

Επιχειρείται η συστηματική ανάγνωση του έργου του Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: 
Φιλοσοφικές έρευνες για την ουσία της ανθρώπινης ελευθερίας και των πραγμάτων που σχετί-
ζονται με αυτήν (1809). 

Ο θεός του καθαρού ιδεαλισμού (Fichte) όπως και του καθαρού ρεαλισμού (Spinoza) είναι 
απρόσωπο ον, λογική αφαίρεση, από την οποία απορρέουν τα πάντα με αναγκαιότητα. Ο 
Schelling κατανοεί, απ’ εναντίας, τον θεό ως ζώσα ενότητα δυνάμεων, δηλαδή τον ορίζει ως την 
απόλυτη προσωπικότητα, στην οποία συνενώνονται η αυτοτελής υπαρχή (Grund) και η εξιστα-
μένη ύπαρξη (Existenz). Ο θεός είναι πνεύμα και πρόσωπο ως ο απόλυτος δεσμός αμφοτέρων. 
Το αυτό ισχύει κατ’ αναλογίαν και για τον άνθρωπο. 

Υπάρχουν δύο αυτοτελή αφορμήματα, που υπόκεινται ως βάση στην αυτοαποκάλυψη του 
θεού: η βούληση της υπαρχής και η βούληση της αγάπης. Η βούληση της υπαρχής δεν είναι 
ενσυνείδητη αλλά ούτε υπόκειται απολύτως στην αναγκαιότητα· είναι μία ενδιάμεση φύση, που 
έχει τον χαρακτήρα του ίμερου, της «ιμεροδέρκειας», η οποία αντιστέκεται στην αποκάλυψη, 
επιδιώκοντας την επιστροφή στον εαυτό της. Η υπαρχή είναι το υπαρκτό μη-ον, το οποίο χάρις 
στην κενότητά του επιδιώκει την δημιουργία του ριζικού, προσωπικού εαυτού του. 

Ο θεός όμως ανταποκρίνεται στον ίμερο της υπαρχής για προσωπική, ριζική ύπαρξη και 
ενεικονίζεται εντός της· η αποκάλυψη, επομένως, είναι η συνάντηση, η κοινωνία, στην οποία ο 
θεός, καθώς βλέπει τον εαυτό του στο έτερό του, στην υπαρχή, αντλεί από αυτήν ό,τι δεν είχε 
πριν από την εν λόγω συνάντηση, και αυτό είναι η ριζική, υπαρκτική πραγματικότητα. Τοιου-
τοτρόπως, ο θεός γίνεται πρόσωπο· το πρόσωπο είναι η αποκάλυψη του θεού στην φύση αλλά 
και της φύσης στον θεό. Χωρίς την προσωπικότητα, ο θεός δεν θα ήθελε την αποκάλυψη του 
εαυτού του. Η προσωπικότητα του θεού καθιδρύεται μόνο μέσω του δεσμού του με την φύση. 
Αυτό όμως που συντελεί ώστε ο θεός να εκδηλώνεται ως λόγος στην φύση είναι η βούληση της 
αγάπης. Επομένως, η ελευθερία τόσο του θεού όσο και του ανθρώπου ορίζεται ως η δημιουργία 
της προσωπικότητας στο πλαίσιο μιας αποκάλυψης του εαυτού ως λόγου στον βυθό της ίδιας 
της υπαρχής. 

Η βούληση τόσο του θεού όσο και του ανθρώπου είναι ζώσα, ακριβώς επειδή σε αυτήν 
αντιτάσσεται η βούληση της υπαρχής. Η υπαρχή επιθυμεί την διαμονή εντός του εαυτού της και 
αποστρέφεται το νόημα, την αποκάλυψη, την κοινωνία· αυτή η ανάκλιση της υπαρχής στο ένδον 
είναι όμως η ρίζα της προσωπικότητας, είναι η διάνοιξη ενός ορίζοντα εσωτερικότητας, στον 
οποίον εγκαθιδρύεται το είδωλο του κοινωνούντος θεού. Στο είδωλο αυτό ο θεός ενεικονίζεται, 
δηλαδή μορφοποιείται κατά τρόπον ιδεατό, και από θεός του δυνάμει, καθώς αντιφωνεί σε ό,τι 
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γεννιέται από την επιστροφή της υπαρχής στον εαυτό της, γίνεται θεός του μεθεκτικού και 
ενεργεία λόγου. Το αυτό ισχύει κατ’ αναλογίαν και για τον άνθρωπο. Μέσω αυτής της κοινωνίας 
ιδρύεται, αφ’ ενός, η συνείδηση, και, αφ’ ετέρου, η φύση ριζώνει στην ίδια την ιδεατή αρχή. Εκεί 
όμως, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποκάλυψη, πρέπει να υπερισχύσουν η αγάπη και το 
καλό. Η απόφαση αυτή ενεργοποιεί πρωτογενώς την αποκάλυψη ως ενσυνείδητη, ηθική και 
ελεύθερη πράξη. Η αποκάλυψη είναι, συνεπώς, κοινωνία, «κοίνωση» εαυτού. Ελευθερία σημαίνει 
εδώ αποκάλυψη και όχι ελευθερία επιλογής. 
 

ΦΣΜ 127 Leibniz, “Νέα δοκίμια για την ανθρώπινη νόηση” Δημήτρης Αθανασάκης 

Στα Νέα δοκίμια για την ανθρώπινη νόηση, ο Leibniz επιχειρεί μία πλήρη, συστηματική και 
λεπτομερή ανασκευή των φιλοσοφικών θέσεων που είχε διατυπώσει ο Locke στο Δοκίμιο για 
την ανθρώπινη νόηση. Το έργο έχει τη μορφή διαλόγου και επιτρέπει στον Leibniz να αναπτύξει, 
ως απάντηση στον «δημοφιλή» εμπειρισμό του Locke, έναν πρωτότυπο στοχασμό, στον οποίο 
συνάγονται διαδοχικά και τεκμηριώνονται με μια εξαντλητική επιχειρηματολογία, ορισμένες 
από τις θεμελιώδεις γνωσιολογικές και μεταφυσικές αποφάνσεις της φιλοσοφίας του: το 
πνεύμα κατέχει ευθύς εξαρχής ορισμένες εγγενείς αρχές (κοινές έννοιες, semina aeternitatis), 
που δεν προέρχονται από τις αισθήσεις και την εμπειρία· οι καθολικά αναγκαίες αλήθειες δεν 
θεμελιώνονται στην εμπειρία, δηλαδή στις αισθήσεις και στην επαγωγή, διότι οι αισθήσεις δεν 
προσφέρουν παρά μόνο «παραδείγματα», δηλαδή ιδιαίτερες και ατομικές αλήθειες· δεν υπάρχει 
υπόσταση χωρίς ενέργεια, ούτε σώμα χωρίς κίνηση· στο πνεύμα υπάρχει κάθε στιγμή μια 
απειρία ανεπαίσθητων αντιλήψεων, δηλαδή μεταβολών που δεν αντιλαμβανόμαστε διότι είναι 
«είτε υπερβολικά μικρές και πολυάριθμες, είτε υπερβολικά συνδεδεμένες μεταξύ τους»· υπάρχει 
ανάμεσα στο πνεύμα και στο σώμα, και γενικότερα ανάμεσα στις Μονάδες ή απλές υποστάσεις, 
μια «θαυμαστή προεγκαθιδρυμένη αρμονία», η οποία καθιστά εντελώς ανώφελη την επίκληση 
της εσφαλμένης θεωρίας της αλληλεπίδρασής τους· η φύση δεν κάνει ποτέ άλματα (νόμος της 
συνέχειας στη φυσική): η κίνηση δεν γεννιέται ποτέ άμεσα από την ηρεμία, ούτε μεταβαίνει 
άμεσα στην τελευταία, αλλά η μετάβαση από τη μία στην άλλη γίνεται μέσω μιας απειρίας 
ενδιάμεσων ελάχιστων κινήσεων, γεγονός που μαρτυρεί την ύπαρξη, παντού και πάντα στη 
φύση, ενός ενεργού απείρου (infini actuel)· εξαιτίας του πλήθους των ανεπαίσθητων παραλ-
λαγών, δεν υπάρχουν στη φύση δύο απολύτως όμοια άτομα, και η διαφορά των φυσικών όντων 
είναι πάντα κάτι περισσότερο από μία διαφορά κατά τον αριθμό: η αρχή αυτή είναι πολύ σημα-
ντική, διότι οδηγεί, από μία άλλη οδό αυτή τη φορά, στην απόρριψη της ιδέας ότι το πνεύμα 
είναι μία άγραφη δέλτος, ότι υπάρχει πνεύμα χωρίς σκέψη, υπόσταση χωρίς ενέργεια, καθώς και 
της ιδέας ότι υπάρχει κενό, άτομα, πλήρης ομοιογένεια σε ένα ορισμένο τμήμα του χρόνου, του 
χώρου ή της ύλης. 

Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να εκλάβουμε τα Νέα δοκίμια για την ανθρώπινη νόηση ως την 
ύστατη, αγωνιώδη προσπάθεια του ορθολογισμού να υψώσει ένα σοβαρό εμπόδιο στην ορμη-
τική άνοδο του εμπειρισμού. Ο Leibniz επιδιώκει μάλλον να εντάξει τον εμπειρισμό του Locke 
στο σύστημά του ως μια προσωρινή «στιγμή» του, ως μια ιδιαίτερη οπτική της οποίας η μερικό-
τητα και η αποσπασματικότητα βρίσκει την ολοκλήρωσή της σε μια ευρύτερη γνώση που 
ταυτόχρονα την εμπεριέχει και την υπερβαίνει. Όπως σημειώνει εύστοχα ο J. Brunschwig, «αν οι 
ιδέες του Leibniz είναι για τον Locke παράδοξες, οι ιδέες του Locke είναι για τον Leibniz 
αφαιρέσεις· είναι ο καρπός του ανώφελου ακρωτηριασμού στον οποίο το πνεύμα υποβάλλει τον 
εαυτό του, όταν καθιστά αυτό που του εμφανίζεται, τον κανόνα αυτού που είναι. Η ενσωμά-
τωση αυτής της ακρωτηριασμένης γνώσης σε μία ολική γνώση, η διάνοιξη μιας διάστασης 
βάθους κάτω από την εκούσια πεζότητά της, η αποκατάσταση του νοητού ριζώματος των 
ιδιοτήτων που ανακαλύπτει η παρατήρηση, στην ίδια τη φύση των πραγμάτων των οποίων 
είναι ιδιότητες: αυτές είναι οι τυπικές διεργασίες της στρατηγικής του Leibniz μπροστά στις 
θέσεις του Locke». 
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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 τροποποι-
ήθηκε 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 από 1/9/2014 για όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες που 
εισήχθησαν στο ΠΜΣ από το ακαδ. έτος 2014-15 έως και το 2017-18. 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  
 

Άρθρο 1  
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. θα λειτουρ-
γήσει, 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 μεταπτυχιακών 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 
προγράμματος.  
 

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. 
Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Φιλοσοφίας στο Π.Μ.Σ. 
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Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις 
διδακτικές υποχρεώσεις του. 

 

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) 
ημερολογιακών ετών τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους ή δεν έχουν εξεταστεί επι-
τυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα, μπορούν μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται 
κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου των σπουδών τους να ζητήσουν παράταση του χρό-
νου 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 Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες πριν από τη λήξη 
του τετάρτου εξαμήνου μπορούν να ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους την αναστολή της 
φοίτησής τους για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα 
(12) μήνες και δεν συνυπολογίζεται στον συνολικό χρόνο σπουδών.  

Αρμόδια για την έγκριση των σχετικών αιτήσεων είναι η 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 
διαγράφονται 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 Φιλοσο-
φίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, των υπολοίπων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς 
και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν τίτλους σπουδών επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότι-
μους. 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 Τμή-
ματος 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 υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 
και, για να γίνουν δεκτές, πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα κατά την προκήρυξη απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι/ες προτείνουν τον επιβλέποντα καθηγητή που 
θα έχει την επίβλεψη των σπουδών τους και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας τους. 
Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και τελειόφοιτοι/τες φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες μπορούν να 
εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. μόνο αν έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές 
τους έως τις 20 Οκτωβρίου του ιδίου έτους. 
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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 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 υποχρεωτικών μαθημάτων-σεμιναρίων, τη συμμετοχή σε τρεις (3) ασκήσεις και τη 
συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώ-
νεται κατά κατεύθυνση ως εξής: 

 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Α΄ Εξάμηνο  Β΄ Εξάμηνο  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

Δύο (2) σεμινάρια Συστηματικής 
Φιλοσοφίας [ΣΦ] Ι 

20 
Δύο (2) σεμινάρια ΣΦ 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 ΣΦ ΙΙΙ 
ή 

Ένα (1) σεμινάριο ΣΦ ΙΙΙ  
και ένα (1) σεμινάριο Ιστορίας της 
Φιλοσοφίας ΙΙΙ 

ή 
Ένα (1) σεμινάριο ΣΦ 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 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
Α΄ Εξάμηνο  Β΄ Εξάμηνο  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

Δύο (2) σεμινάρια Ιστορίας της 
Φιλοσοφίας [ΙΦ] Ι 

20 
Δύο (2) σεμινάρια ΙΦ 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 ΙΦ ΙΙΙ 
ή 

Ένα (1) σεμινάριο ΙΦ ΙΙΙ  
και ένα (1) σεμινάριο Συστηματικής 
Φιλοσοφίας ΙΙΙ 

ή 
Ένα (1) σεμινάριο ΙΦ 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 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS  

 
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 δηλώσεις 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 προ-
γράμματος 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 
Φιλοσοφίας 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 Κατεύ-
θυνση, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει διαθέσιμο μέλος Δ.Ε.Π. για να αναλάβει την επίβλε-
ψη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή κατοχυρώνουν ένα 
(1) μόνο μεταπτυχιακό μάθημα-σεμινάριο από την προηγούμενη Κατεύθυνσή τους, ενώ οφεί-
λουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στον προβλεπόμενο για όλους/ες χρόνο.  

δ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ανακοινώνει στην αρχή κάθε έτους την ανάθεση διδασκαλίας των μαθημά-
των-σεμιναρίων και την κατανομή τους στα εξάμηνα. Τα μαθήματα-σεμινάρια της κατεύθυνσης 
«Συστηματική Φιλοσοφία» έχουν κωδικούς ΦΣΜ 100-999 και της κατεύθυνσης «Ιστορία της 

                                                           
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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Φιλοσοφίας» κωδικούς ΦΙΜ 100-999. Κάθε μάθημα–σεμινάριο διδάσκεται τρεις ώρες εβδομα-
διαίως και πιστώνεται 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 παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση γίνεται από τον/την 
διδάσκοντα/ουσα βάσει γραπτής εργασίας που εκπονείται στο πλαίσιο του μαθήματος ή/και 
γραπτής εξέτασης. 
 

Άρθρο 10 
Εκπόνηση και αξιολόγηση 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 παρακο-
λούθησης των σπουδών του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.  

β. Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από τον επιβλέποντα καθη-
γητή –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 Μεταπτυχιακή 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 προβλεπό-
μενου χρόνου φοίτησής του/της, σε τέσσερα (4) αντίτυπα και παραλαμβάνει το τυποποιημένο 
έγγραφο περί κατάθεσης της εργασίας. Το πρώτο αντίτυπο αποστέλλεται στον επιβλέποντα 
καθηγητή, ο οποίος υποβάλλει τη σχετική γραπτή εισήγηση εντός δύο (2) μηνών. Τα άλλα δύο 
αντίτυπα, μαζί με την εισήγηση, αποστέλλονται στα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς επιτροπής, 
τα οποία βαθμολογούν ανεξάρτητα και καταθέτουν τη βαθμολογία τους σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, και πάντως όχι μεγαλύτερο από έναν (1) μήνα. Η τριμελής επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, κατά την κρίση 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 Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, ο/η μεταπτυχιακός/ή 
φοιτητής/τρια λαμβάνει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται 
ως εξής: η βαθμολογία στα έξι (6) μαθήματα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα (1), ο βαθμός 
της διπλωματικής 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 Εργα-
σίας 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 μεταπτυχιακούς/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 

Κατά τη συγγραφή οποιασδήποτε μεταπτυχιακής εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται 
να σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών των πηγών που χρησιμοποιεί και να 
τηρεί αυστηρά τους ισχύοντες στο Α.Π.Θ. κανόνες για την αποφυγή της λογοκλοπής. Ως λογο-
κλοπή ορίζεται η αυτολεξεί αντιγραφή κειμένου από οποιαδήποτε γραπτή πηγή (δημοσιευμένη 
ή αδημοσίευτη), χωρίς το κείμενο να τίθεται εντός εισαγωγικών ή/και χωρίς να γίνεται ορθή 
βιβλιογραφική αναφορά στην πηγή από την οποία αντλείται. Επίσης, ως λογοκλοπή ορίζεται η 
μεταφορά ενός κειμένου σε μια εργασία με ελάχιστες φραστικές αλλαγές και χωρίς να γίνεται η 
δέουσα αναφορά στην πηγή από την οποία αντλείται.  

Όσοι/ες φοιτητές/τριες διαπράττουν λογοκλοπή οποιασδήποτε έκτασης κατά τη συγγραφή 
εργασιών που εκπονούνται στο πλαίσιο μεταπτυχιακών μαθημάτων-σεμιναρίων θα αντιμετω-
πίζουν τις ακόλουθες συνέπειες: (α) θα μηδενίζεται η εργασία τους από τον διδάσκοντα και (β) 
θα τους στερείται η δυνατότητα χορήγησης της εννεάμηνης παράτασης του χρόνου σπουδών 
τους, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη σχετική πρόταση της Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ. του Τομέα Φιλοσοφίας, καθώς και τεκμηριωμένη εισήγηση του διδάσκοντα. Εάν οι 
φοιτητές/τριες που διαπράττουν λογοκλοπή έχουν ήδη λάβει παράταση, η παράταση θα λήγει 
αυτοδικαίως στο τέλος του τρέχοντος εξαμήνου. Σε περίπτωση κατά την οποία η λογοκλοπή 
αφορά την κατατεθείσα Μ.Δ.Ε., εάν είναι μικρής έκτασης (μία έως τρεις περιπτώσεις λογο-
κλοπής σε ολόκληρο το κείμενο) και κριθεί ότι οφείλεται σε αμέλεια, η Μ.Δ.Ε. θα βαθμολογείται 
το μέγιστο με έξι (6)· εάν είναι μεγαλύτερης έκτασης, η Μ.Δ.Ε. θα μηδενίζεται και ο/η φοιτητής 
/τρια θα διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Και σε αυτή την περίπτωση η απόφαση θα λαμβάνεται από 
την Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από σχετική πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. του Τομέα Φιλοσοφίας, καθώς και 
γραπτή και τεκμηριωμένη εισήγηση, η οποία θα υπογράφεται από τουλάχιστον ένα (1) μέλος 
της τριμελούς επιτροπής που ορίστηκε για την αξιολόγηση της Μ.Δ.Ε. 
 

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 προγράμ-

ματος, 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 προ-
γράμματα κ.ά. 

 Δεν προβλέπεται δαπάνη για ανθρώπινο δυναμικό, καθώς τα τρέχοντα και αφυπηρετή-
σαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Φιλοσοφίας επαρκούν για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών 
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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 
Εσωτερικού 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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2. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
“ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ” 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Φιλοσοφία: Κείμενα, 
Ερμηνείες, Πρακτικές” ξεκινά τη λειτουργία του δεχόμενο υποψηφίους και υποψήφιες από το 
ακαδ. έτος 2018-19. Υποστηρίζεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Τομέας 
Φιλοσοφίας), το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.  

Παρέχει εξειδικευμένες σπουδές εμβάθυνσης στη Φιλοσοφία, με έμφαση αφενός στην ιστορική 
εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης και αφετέρου στη φιλοσοφική πραγμάτευση των πεδίων της 
ηθικής, της πολιτικής και του δικαίου. Η φοίτηση διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και 
οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) σε δύο Ειδικεύσεις:  

α. Ιστορία της Φιλοσοφίας και  
β. Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο. 

O ανώτατος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) ετησίως: δεκαπέντε (15) για κάθε 
Ειδίκευση. Για τη φοίτηση δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων ή τελών φοίτησης. 

Στο ΔΠΜΣ διδάσκουν οι ακόλουθοι καθηγητές: 
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ. 

Ν. Αυγελής, Ομότ. Καθηγητής: Φιλοσοφία της Γλώσσας, Φιλοσοφία της Επιστήμης  
Π. Γκολίτσης, Επίκ. Καθηγητής: Αρχαία Φιλοσοφία, Βυζαντινή Φιλοσοφία 
Γ. Ζωγραφίδης, Αναπλ. Καθηγητής: Αρχαία Φιλοσοφία, Βυζαντινή Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της 

Τέχνης, Φιλοσοφία της Θρησκείας 
Π. Θανασάς, Αναπλ. Καθηγητής: Αρχαία Φιλοσοφία, Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
Β. Κάλφας, Καθηγητής: Αρχαία Φιλοσοφία 
Δ. Κόκορης, Αναπλ. Καθηγητής: Νεοελληνική Γραμματεία και Σκέψη, Φιλοσοφία και 

Λογοτεχνία 
Φ. Παιονίδης, Καθηγητής: Πολιτική Φιλοσοφία, Ηθική Φιλοσοφία 
Δ. Σφενδόνη, Ομότ. Καθηγήτρια: Αρχαία Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Επιστήμης 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. 
Δ. Δρόσος, Καθηγητής: Ηθική Φιλοσοφία, Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία του Διαφωτισμού 
Α. Κιουπκιολής, Επίκ. Καθηγητής: Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες, Φιλοσοφίες της Ελευθερίας 
Ν. Σεβαστάκης, Καθηγητής: Πολιτική Φιλοσοφία, Πολιτική Θεωρία, Κοινωνική Φιλοσοφία 
Γ. Σταυρακάκης, Καθηγητής: Ιδεολογία, Ανάλυση Λόγου 
Α. Στυλιανού, Αναπλ. Καθηγητής: Πολιτική Φιλοσοφία, Νεότερη Φιλοσοφία, Πολιτική Θεωρία 

Νομική Σχολή Α.Π.Θ. 
Κ. Σταμάτης, Καθηγητής: Φιλοσοφία του Δικαίου, Μεθοδολογία του Δικαίου 
Α. Τάκης, Επίκ. Καθηγητής: Φιλοσοφία του Δικαίου, Μεθοδολογία του Δικαίου 

M. Vöhler, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.: Αρχαία Φιλοσοφία και Γραμματεία. 

Στο ΔΠΜΣ μπορούν επίσης να διδάσκουν και άλλα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων ή άλλων 
Τμημάτων του Α.Π.Θ., καθώς και άλλοι διδάσκοντες που προσλαμβάνονται σύμφωμα με τις 
εκάστοτε κείμενες διατάξεις. 
 
Διευθυντής ΔΠΜΣ Φιλοσοφίας: Γιώργος Ζωγραφίδης 
 

http://www.edlit.auth.gr/MA-phil  
  

http://www.edlit.auth.gr/MA-phil
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3. ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 
“ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ” 

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Συστηματική 
Φιλοσοφία” ξεκινά τη λειτουργία του δεχόμενο υποψηφίους και υποψήφιες από το ακαδ. έτος 
2018-19. Ιδρυτικά Τμήματα του ΔΠΜΣ: Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής 
Σχολής Α.Π.Θ., Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστη-
μίου Κρήτης. 

Επιδιώκει τη συστηματική ειδίκευση στις ακόλουθες περιοχές της «Συστηματικής Φιλοσοφίας»: 
1. Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία, 2. Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία, 3. Φιλοσοφία της 
Τέχνης και της Τεχνολογίας. Έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τεσσάρων (4) εξαµήνων και 
οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στη Συστηματική Φιλοσοφία.  

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές και 
φοιτήτριες ετησίως. Το ΔΠΜΣ λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης. 

Στο ΔΠΜΣ διδάσκουν οι ακόλουθοι καθηγητές: 
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ. 

Δ. Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής: Νεότερη Φιλοσοφία (16ος-18ος αιώνας) 
Θ. Πενολίδης, Καθηγητής: Φιλοσοφία: Οντολογία και Γνωσιολογία 

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών 
Γ. Αραμπατζής, Αναπλ. Καθηγητής: Βυζαντινή Φιλοσοφία 
Ε. Πρωτοπαπαδάκης, Επίκ. Καθηγητής: Εφαρμοσμένη Ηθική 
Γ. Στείρης, Αναπλ. Καθηγητής: Φιλοσοφία των Μέσων Χρόνων και της Αναγέννησης στη Δύση 

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης 
Π. Θεοδώρου, Αναπλ. Καθηγητής: Φαινομενολογία 
Κ. Καβουλάκος, Καθηγητής: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία του Πολιτισμού 
Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια: Σύγχρονη και Νεότερη Φιλοσοφία – Βιοηθική 

Συνεργαζόμενοι Καθηγητές 
Μ. Βάντσος, Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.: Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική 
Μ. Μουζάλα, Επίκ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών: Φιλοσοφία της Κλασικής Αρχαιότητας: 
Μεταφυσική – Γνωσιολογία 
Ι. Πρελορέντζος, Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
Κ. Χατζηκυριάκου, Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας: Μαθηματική Λογική και 
Μαθηματική Εκπαίδευση 
Ε. Ψύλλος, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.: Φιλοσοφία της Επιστήμης – Μεταφυσική. 

Στο ΔΠΜΣ μπορούν επίσης να διδάσκουν και άλλα μέλη ΔΕΠ των ιδρυτικών ή άλλων Τμημάτων 
ΑΕΙ, καθώς και άλλοι διδάσκοντες που προσλαμβάνονται σύμφωμα με τις εκάστοτε κείμενες 
διατάξεις. 
 
Διευθυντής ΔΠΜΣ Συστηματικής Φιλοσοφίας: Θεόδωρος Πενολίδης 
 

http://www.edlit.auth.gr/MA-syst-phil  
 
 

  

http://www.edlit.auth.gr/MA-syst-phil
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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
στην «Παιδαγωγική Επιστήμη» 

 
 

 

 

 

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην «Παιδαγωγική Επιστήμη»  
δεν θα λειτουργήσει  

κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 
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Διδακτορικές Σπουδές 
 

 

 

 

 

 

http://www.edlit.auth.gr/PhD  
 

 
  

http://www.edlit.auth.gr/PhD
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Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής προσφέρει διδακτορικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν 
στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος: 

 στη Φιλοσοφία 
 στην Παιδαγωγική. 

 
     Οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν εγγραφεί πριν από τις 4/8/2017 συνεχίζουν και 
ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4485/17 (όπως ορίζει το άρθρο 60 Ν. 4559/18) και 
σύμφωνα με τον παλαιό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. 
     Οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν εγγραφεί μετά τις 4/8/2017 εμπίπτουν στις διατάξεις 
του Ν.4485/17 και του καινούργιου Κανονισμού διδακτορικών σπουδών (ΦΕΚ τ. Β΄ 1567/ 
8.5.2018). 
 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Ισχύει για τους υποψήφιους και τις υποψήφιες διδάκτορες που εγγράφηκαν μετά τις 4/8/2017 
 
 

Άρθρο 1 
Γενικές Αρχές 

 Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ απo-
σκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στα πεδία 
της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. 
Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτό-
τυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλι-
ξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.  
 Στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας 
του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. 255/21.12.2017).1 

 
Άρθρο 2 

Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο  

 Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και των ισχυουσών 
σχετικών διατάξεων και αποφάσεων. 

 
Άρθρο 3 

Προϋποθέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής – Γλώσσα εκπόνησης 

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Πρόγραμμα Διδα-
κτορικών Σπουδών του Τμήματος έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

α. Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως 
ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. 
β. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνω-
ρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

 Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα επιστημονικά πεδία της Φιλοσοφίας ή της 
Παιδαγωγικής είναι απαραίτητο ο ένας τουλάχιστον από τους δύο αυτούς τίτλους (Πτυχίο, 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) να εμπίπτει στο αντίστοιχο οικείο ή σε συναφές πεδίο. 

                                                           
1 Οι γραμματικοί τύποι του αρσενικού γένους χρησιμοποιούνται στο παρόν αποκλειστικά για λόγους 
γλωσσικής απλοποίησης και συμπεριλαμβάνουν και τα δύο γραμματικά γένη. 
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 Κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνονται δεκτοί ως Υποψήφιοι Διδάκτορες και μη κάτοχοι 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, αν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σε άλλο 
επιστημονικό πεδίο. 
 Οι διδακτορικές διατριβές του Προγράμματος εκπονούνται στην ελληνική ή σε μία από τις 
εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. 

 
Άρθρο 4 

Χρονική διάρκεια 

 1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον 
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα έξι (6) 
πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από αίτηση του 
υποψηφίου, θετική εισήγηση του επιβλέποντος και τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. 
 2. Ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί με αίτησή του να ζητήσει αναστολή έως ενός (1) 
πλήρους ημερολογιακού έτους, η οποία χορηγείται σε υποψήφιους διδάκτορες που εκπληρώ-
νουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας και εγκυμοσύνης ή για 
σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Η αίτηση συνοδεύεται από επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση 
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητά του υποψήφιου διδάκτορα και 
τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στον μέγιστο 
συνολικό χρόνο εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. 
 3. Αλλαγή ή εξειδίκευση τίτλου, καθώς και τροποποίηση του θέματος, μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και 
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση τροποποίησης του θέματος, η Συνέλευση 
εξετάζει τη σκοπιμότητα ανασυγκρότησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Οι 
αλλαγές αυτές δεν επιφέρουν σε καμία περίπτωση παράταση των χρονικών ορίων εκπόνησης 
της διατριβής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παρόν Άρθρο. 

 
Άρθρο 5 

Δικαιώματα / Παροχές και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων 

 1. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.  
 2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέ-
πονται και για τους φοιτητές του β΄ κύκλου σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική 
και οικονομική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλο-
γικά όργανα κ.λπ. 
 3. Επιπλέον, οι διδάκτορες του Τμήματος διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού 
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε 
(5) έτη μετά την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος. 
 4. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής του κάθε ακαδη-
μαϊκό έτος, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Καλείται επίσης να συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια, 
εκδηλώσεις και διαλέξεις σχετικές με το θέμα της υπό εκπόνηση διατριβής που διοργανώνονται 
από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, τους Τομείς του και τα οικεία Εργαστήρια. 
 5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμβάλλουν στην εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία 
του Τμήματος. 

 
Άρθρο 6 

Συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 9 παρ. 3 εδάφιο ε’ του Ν. 3685/2008 
που παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 88 περ. α΄ του Ν.4485/2017) και κοινή απόφαση 
των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες η 
επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντι-
μισθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος. 
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Άρθρο 7 
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων 

 1. Οι περίοδοι κατάθεσης αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι: 
1-20 Σεπτεμβρίου 
1-20 Ιανουαρίου 
1-20 Μαΐου. 

 Οι παραπάνω ημερομηνίες μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος να τροπο-
ποιούνται για λόγους ανώτερης βίας ή έκτακτης ανάγκης. 
 2. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή καταθέτει στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά: 

α. σχετική αίτηση, στην οποία αναγράφονται: ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη 
γλώσσα συγγραφής, καθώς και (κατόπιν προσυνεννόησης) ο προτεινόμενος ως επι-
βλέπων της Διδακτορικής Διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επί-
βλεψης Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του 
Ν.4485/2017 και στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού.  

β. αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος 
γ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
δ. ερευνητικό προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, έκτασης 2.000-3.000 λέξεων, συνο-

δευόμενο από κατάλογο βιβλιογραφίας 
ε. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί διδακτορική διατριβή ούτε έχει υποβάλει διδα-

κτορική διατριβή για κρίση, με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα, σε άλλο Α.Ε.Ι., ελληνικό ή 
της αλλοδαπής 

στ. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  
ζ. δύο (2) φωτογραφίες. 

 3. H Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου των 
αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ανά 
θεματική κατηγορία αιτήσεων. Οι τριμελείς αυτές Επιτροπές συγκροτούνται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτήν. 
 4. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα 
και καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους. Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση 
του Τμήματος εισήγηση με συνοπτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους 
οποίους ο υποψήφιος πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός. Σε 
περίπτωση θετικής εισήγησης, και σε συνεννόηση με τον προτεινόμενο επιβλέποντα, η Επιτρο-
πή καταθέτει προς τη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση και για τη συγκρότηση των Τριμελών 
Συμβουλευτικών Επιτροπών. 
 5. Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή 
απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευ-
σης ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής. Η Συνέλευση δύναται 
επίσης, ειδικά σε περίπτωση έγκρισης αιτήσεων υποψηφίων που δεν διαθέτουν Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών στα οικεία πεδία της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής, να καθορίσει ως 
προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του υποψηφίου, την παράλληλη 
επιτυχή παρακολούθηση έως τεσσάρων (4) συναφών μεταπτυχιακών μαθημάτων. 

 
Άρθρο 8 

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 

 1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος που ανήκουν στη βαθμίδα του καθηγητή α΄ βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή ή 
του επίκουρου καθηγητή. 
 2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν.45485/2017, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και 
ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την 
εκπόνηση και τη συγγραφή της. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μπορούν να ορίζονται 
και μέλη Δ.Ε.Π. που βρίσκονται σε άδεια. 
 3. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. 
(καθηγητές α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές ή επίκουροι καθηγητές) από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή 
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καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13Α του Ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδη-
μίας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, και έχουν 
το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή. 
 4. Ο ανώτατος αριθμός των Διδακτορικών Διατριβών που επιβλέπει ένα μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8). Στον αριθμό αυτόν δεν προσμετρώνται 
διατριβές των οποίων η επίβλεψη ανατέθηκε βάσει της επόμενης παραγράφου. 
 5. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή για τεκμηριωμένους λόγους κριθεί 
αναγκαία η αντικατάστασή του, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ανα-
θέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, 
κατόπιν αίτησης του υποψήφιου διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης του νέου προτεινόμενου 
επιβλέποντος. Αν δεν καταστεί εφικτός ο ορισμός νέου επιβλέποντος, ένα από τα άλλα δύο (2) 
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβάνει χρέη επιβλέποντος, ακόμη και 
καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων· παράλληλα, ορίζεται τρίτο 
μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
 6. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, 
συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των Διδακτορικών Διατριβών που έχει αναλάβει, και ο 
τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. 
 7. Η Γραμματεία του Τμήματος αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος, στην ελλη-
νική και αγγλική γλώσσα, κατάλογο που περιλαμβάνει: το όνομα του της Υποψήφιου Διδά-
κτορα, τον τίτλο και σύντομη περίληψη του σχεδίου της Διδακτορικής Διατριβής (έως 50 
λέξεις), το όνομα του επιβλέποντος και των άλλων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. 

 
Άρθρο 9 

Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία 

 1. Κατά τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται 
να σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών των πηγών που χρησιμοποιεί και να 
τηρεί αυστηρά τους ισχύοντες στο Α.Π.Θ. κανόνες για την αποφυγή της λογοκλοπής. Η 
λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα 
 2. Ως λογοκλοπή ορίζεται η αυτολεξεί αντιγραφή κειμένου από οποιαδήποτε γραπτή πηγή 
(δημοσιευμένη ή αδημοσίευτη), χωρίς το κείμενο να τίθεται εντός εισαγωγικών ή/και χωρίς να 
γίνεται ορθή βιβλιογραφική αναφορά στην πηγή από την οποία αντλείται. Επίσης, ως λογο-
κλοπή ορίζεται η μεταφορά ενός κειμένου σε μια εργασία με ελάχιστες φραστικές αλλαγές και 
χωρίς να γίνεται η δέουσα αναφορά στην πηγή από την οποία αντλείται. Η παράθεση οποιου-
δήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ιδίου του υποψηφίου, χωρίς σχετική 
αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διαγραφή 
του, μετά από αιτιολογημένη εισήγησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή μέλους 
αυτής. 
 3. Κατά την κατάθεση της Διδακτορικής Διατριβής προς αξιολόγηση, ο υποψήφιος κατα-
θέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει την τήρηση των ανωτέρω. 
 4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώ-
ματος, ο τίτλος που έχει απονεμηθεί ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής προς τη Σύγκλητο. 

 
Άρθρο 10 

Διαδικασία Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 

 1. Μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από την εγγραφή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών 
Σπουδών, και κάθε Σεπτέμβριο, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό 
υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής του Διατριβής κατά το προηγηθέν ακαδη-
μαϊκό έτος και ακολούθως παρουσιάζει προφορικά το περιεχόμενό του ενώπιον της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια, έως το τέλος Οκτωβρίου η Συμβουλευτική επιτροπή 
συντάσσει ετήσια έκθεση προόδου και την καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος.  
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 2. Αντίγραφο του υπομνήματος, σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή, καθώς και η έκθεση προόδου καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο 
του υποψηφίου διδάκτορα. 
 3. Για την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής απαιτείται τουλάχιστον μία δημοσίευ-
ση με αξιολόγηση κριτών ή μία ανακοίνωση σε συνέδριο κατόπιν αξιολόγησης. 

 
Άρθρο 11 

Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής 

 1. Μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, και έχοντας λάβει 
τη σύμφωνη έγγραφη γνώμη του επιβλέποντος, ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος τρία αντίτυπα της Διδακτορικής Διατριβής και υποβάλλει προς την 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή αίτηση για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της. 
 2. Εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης, η Τριμελής Συμβουλευτική Επι-
τροπή αποφασίζει την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψή της. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, η 
Επιτροπή συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση. Στην Εισηγητική Έκθεση καταγράφεται η 
ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και προτείνεται ο ορισμός Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής για τον υποψήφιο διδάκτορα. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
μπορεί επίσης να απορρίψει την αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα, ή να του δώσει αναλυτικές 
επιστημονικές παρατηρήσεις-βελτιώσεις, καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέ-
ρω και επανυποβολής της Διδακτορικής Διατριβής, εντός των ορίων του Άρθρου 4 του παρό-
ντος Κανονισμού. 
 3. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της Διδακτορικής Διατριβής από την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή, ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται με διαπιστωτική πράξη της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, και κατόπιν σχετικής πρότασης του επιβλέποντος, η Συνέλευση του Τμή-
ματος, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής 
του υποψήφιου διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ.2 β’ εδάφιο του Ν. 
4485/2017 και έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με το επιστημονικό πεδίο της Διδακτορικής 
Διατριβής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο στην υψηλότερη βαθμίδα από τα 
μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που ανήκει στο Α.Π.Θ. 
 4. Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα 
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα μέλη που πληρούν τα 
κριτήρια του άρθρου 39 παρ.2 β’ εδάφιο του Ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη δικαι-
ούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα 
λόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία βρίσκονται σε άδεια δύνανται να 
συμμετέχουν ως μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 
 5. Αμέσως μετά τη συγκρότηση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ο υποψήφιος 
διδάκτορας οφείλει να καταθέσει πέντε (5) πρόσθετα αντίτυπα της Διδακτορικής Διατριβής: 
τέσσερα (4) για τα λοιπά μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και ένα (1) για τη Γραμματεία του 
οικείου Τομέα, του οποίου τα μέλη θα έχουν πρόσβαση σε αυτό. 
 6. Εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκρότηση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
γίνεται δημόσια η προφορική δοκιμασία του υποψηφίου. Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της 
δημόσιας υποστήριξης της διατριβής ορίζονται από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Η 
δημόσια δοκιμασία αναγγέλλεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα, με ανακοίνωση που 
αναρτάται στους Πίνακες ανακοινώσεων και στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. 
 7. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον υποψήφιο διδάκτορα δημόσια, ενώ-
πιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋπο-
θέτει τη φυσική παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο υποψήφιος 
αναπτύσσει τα κύρια σημεία της διατριβής του μέσα σε τριάντα (30) λεπτά και στη συνέχεια 
απαντά στις ερωτήσεις των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με τη σύμφωνη 
γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από 
το ακροατήριο. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δυο (2) ώρες. 
 8. Ακολούθως ο υποψήφιος αποχωρεί και η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτε-
ται και κρίνει τη διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτοτυπία και τη 
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συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει την τελική της κρίση και 
βαθμολογεί τη διατριβή. 
 9. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της 
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.  
 10. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:  

- Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαιτέρως σημαντικής ερευνη-
τικής συμβολής και μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση του συνόλου των επτά μελών 
της Εξεταστικής Επιτροπής)  
- Άριστα  
- Λίαν Καλώς  
- Καλώς. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν η ισοψηφία παραμείνει, η διατρι-
βή εγκρίνεται λαμβάνοντας τη χαμηλότερη από τις προταθείσες βαθμολογίες. 
 11. Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής και διαβιβάζεται διά της Γραμματείας, στη Συνέλευση του Τμήματος. 
Για τα μέλη που τυχόν συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης υπογράφει ο πρόεδρος της Επταμε-
λούς Επιτροπής, σημειώνοντας τον τρόπο συμμετοχής του μέλους. 
 12. 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). 

 
Άρθρο 12  

Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων  

 1. Η Συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον υποψήφιο διδάκτορα σε δημόσια Συνε-
δρίαση του Τμήματος, παρουσία του υποψήφιου Διδάκτορα. Η τελετή διενεργείται τρεις (3) 
φορές σε κάθε ακαδημαϊκό έτος: κατά τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο και Νοέμβριο. Ο Πρόεδρος του 
Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το Πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της 
διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής, και 
ακολουθεί η αναγόρευση και καθομολόγηση του υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τμήματος. Στη 
Συνεδρίαση παρίσταται ο Πρύτανης ή ο Αντιπρύτανης, ενώ μπορεί να παρίσταται και ο 
Κοσμήτορας. 
 2. Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού 
Διπλώματος του Διδάκτορος ακολουθεί τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της Συγκλήτου 
ΑΠΘ.1 Σε περίπτωση που οι διδάκτορες της Σχολής είναι παραπάνω από ένας, τον όρκο ή/και τη 
διαβεβαίωση διαβάζει αυτός που έχει λάβει τον μεγαλύτερο βαθμό· σε περίπτωση ισοβαθμίας, 
διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Οι διδάκτορες επιλέγουν τον τρόπο 
καθομολόγησης (όρκος ή επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους). 
 3. Ο υποψήφιος διδάκτορας πριν από την αναγόρευση και καθομολόγησή του από την 
Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση Πιστοποιητικό Αποπεράτωσης των 
Διδακτορικών Σπουδών. 
 4. Στον Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό 
Δίπλωμα (μεμβράνη), υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και τον Προϊστάμενο 
Γραμματείας του Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του ΑΠΘ. 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015, έγγραφο με αριθμό 5288/4-11-
2015) με θέμα: «Εξορθολογισμός της Γραμματειακής Υποστήριξης των Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ». 
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Άρθρο 13 
Λόγοι Διαγραφής 

 1. Ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται αυτοδίκαια μετά από αίτησή του, ή μετά από 
υπέρβαση των ανώτατων χρονικών ορίων που προσδιορίζονται στο Άρθρο 4 του παρόντος. Για 
τη διαγραφή εκδίδεται απλή διαπιστωτική πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος. 
 2. Μετά από σχετική εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η Συνέλευση 
του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή Υποψηφίου Διδάκτορα λόγω ανεπαρκούς 
προόδου, η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον αρνητικές ετήσιες Εκθέσεις Προόδου, 
ή λόγω παραβίασης της διάταξης του Άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού περί λογοκλοπής. 
Στην απόφαση τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής. 

 
Άρθρο 14 

Μεταβατικές διατάξεις1 

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, όλοι οι 
υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος εντάσσονται στις διατάξεις του Ν.4485/2017 και στον 
παρόντα Κανονισμό. Ειδικά η ρύθμιση της §3 του Άρθρου 10 ισχύει για τους υποψηφίους διδά-
κτορες που έχουν εγγραφεί μετά την 1.1.2016. 
 2. Όσοι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος έχουν υπερβεί την εξαετή ανώτατη διάρκεια 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής υποχρεούνται στην ολοκλήρωσή της εντός ενός έτους από 
την ημέρα θέσης σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού. 
 3. Θέματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται 
από τα αρμόδια όργανα (Συνέλευση Τμήματος, Σύγκλητος Ιδρύματος). 

 
 
 
 

 

(ΠΑΛΑΙΟΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Ισχύει για τους υποψήφιους και τις υποψήφιες διδάκτορες που εγγράφηκαν έως τις 4/8/2017 
 
 

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 
Φιλοσοφίας 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 ομοει-
δών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαί-
δευσης 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 περί-
πτωση, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων 
που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
 
 
 

                                                           
1 Οι §§ 1 και 2 του άρθρου 14 δεν ισχύουν, σύμφωνα με το  άρθρο 60 του Ν.4559/3.8.2018. 
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Άρθρο 2 

Διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

      1. Ο κάτοχος Μ.Δ.Ε. που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή καταθέτει στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος σχετική αίτηση, στην οποία δηλώνει τον ειδικότερο επιστημονικό τομέα των 
ενδιαφερόντων του και τον επιβλέποντα καθηγητή, ύστερα από προσυνεννόηση με τον τελευ-
ταίο. Επίσης, καταθέτει όσα δικαιολογητικά απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις, δηλαδή 
αίτηση, επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος, βιογραφικό σημείω-
μα, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί διδακτορική διατριβή σε άλλο Α.Ε.Ι., εσωτερικού ή εξωτε-
ρικού με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα ούτε υπέβαλε τη διατριβή του για κρίση σε άλλο Α.Ε.Ι., εσωτε-
ρικού ή εξωτερικού, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και δύο (2) φωτογραφίες. 
     2. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από σχετική εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής του αντίστοιχου Π.Μ.Σ, ορίζει τριμελή Συμβουλευτική 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 
περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθεί, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή, όταν συντρέ-
χουν 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 
διατριβής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών και το ανακοινώνει με έγγραφό της στη Γ.Σ.Ε.Σ. του  
Τμήματος. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής μπορεί να αλλάξει με αιτιολογημένη αίτηση του 
υποψηφίου προς το Τμήμα και μετά από συνεννόησή του με τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η 
οποία εισηγείται σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ. που αποφασίζει. Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. στο τέλος 
κάθε χρόνου από τον ορισμό της. 

 
Άρθρο 3 

Διαδικασία απονομής του τίτλου του διδάκτορος 

     1. Όταν ο υποψήφιος περατώσει το έργο του, το παρουσιάζει στην τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή. 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 Εξετα-
στική Επιτροπή. 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 διδακτορικού διπλώματος.  
     3. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή 
του. Κατά τη διαδικασία εξέτασης της διδακτορικής διατριβής είναι δυνατόν να συμμετέχουν 
ως μέλη της εξεταστικής επιτροπής Καθηγητές ή υπηρετούντες Λέκτορες που βρίσκονται σε 
εκπαιδευτική ή άλλη άδεια. 
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     4. Εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκρότηση της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
γίνεται δημόσια η προφορική δοκιμασία του υποψηφίου. Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της 
δημόσιας υποστήριξης της διατριβής ορίζεται από την επταμελή εξεταστική επιτροπή. Η 
δημόσια δοκιμασία αναγγέλλεται μία, τουλάχιστον, εβδομάδα νωρίτερα με ανακοίνωση του 
οικείου Τομέα, η οποία αναρτάται στους Πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής και των οικείων 
Σπουδαστηρίων και στο διαδίκτυο. Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του μέσα σε 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 αποφα-
σίζει για την απονομή του τίτλου με φανερή ψηφοφορία. Για την έγκριση της διδακτορικής 
διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της επταμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής. Εφόσον το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι θετικό, η εγκριθείσα διδακτο-
ρική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετι-
κές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφαση της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής), 
Άριστα, Λίαν Καλώς. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε κάθε περί-
πτωση, 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 Επιτρο-
πής. 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 απονεμη-
θεί 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). 

 
 

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 υποχρε-
ούνται, 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 επίπε-
δο, με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΑΠΘ. 
 

Άρθρο 5 
Διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

     1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμε-
λούς 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), τουλάχι-
στον, ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.  
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     Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτάτων αυτών ορίων, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αποφασίζει 
τη διαγραφή 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 διδά-
κτορα 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 συγγρα-
φή 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 υποχρε-
ούται 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 
καθομολόγηση 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 μπο-
ρεί να δοθεί σ’ αυτούς πιστοποιητικό για την επιτυχή αποπεράτωση της όλης διαδικασίας. Το 
Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη) υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και τον 
Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Α.Π.Θ. 

 
 
 

   



  123 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2018-2019 
  
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 3.9.2018 – 28.9.2018 

Χειμερινό εξάμηνο 
Μαθήματα: 1.10.2018 – 14.1.2019 
Εξεταστική περίοδος: 17.1.2019 – 8.2.2019 

Εαρινό εξάμηνο 
Μαθήματα: 11.2.2019 – 24.5.2019 
Εξεταστική περίοδος: 29.5.2019 – 21.6.2019 

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2019: θα ανακοινωθεί. 

Αργίες – διακοπές μαθημάτων 
26 Οκτωβρίου (Αγίου Δημητρίου) 
28 Οκτωβρίου 
17 Νοεμβρίου 
24 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων) 
30 Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών) 
7 έως και 12 Μαρτίου (Διακοπές Αποκριάς) 
25 Μαρτίου 
Ημέρα φοιτητικών εκλογών (θα οριστεί) 
22 Απριλίου έως και 3 Μαΐου (Διακοπές Πάσχα) 
17 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος) 
Κατά τη διάρκεια των τριών διακοπών δεν γίνονται μαθήματα· οι άλλες υπηρεσίες του Τμήματος 
(Γραμματεία, Βιβλιοθήκες) λειτουργούν ανάλογα με το πρόγραμμα. 
 
Μέλη Δ.Ε.Π. σε άδεια 
Παναγιώτης Θανασάς: 1.10.2018 – 31.1.2019      Φιλήμων Παιονίδης: 1.2.2019 – 30.6.2019 
 

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

Ηλεκτρονική 
Γραμματεία Τμήματος  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,  gramphilos@edlit.auth.gr 
•   Γραμματεία Τομέα Παιδαγωγικής (Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής, γρ. 215): 
2310.99.7358, grampedag@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 συμβουλευτείτε το Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης 
Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης. 
 
Σύμβουλοι Σπουδών: 
Γιώργος Ζωγραφίδης, αν. καθηγητής, για τα μαθήματα Φιλοσοφίας (2310.997995, 
zograf@edlit.auth.gr) 
Βασίλης Α. Φούκας, επ. καθηγητής, για τα μαθήματα Παιδαγωγικής (2310.997190, 
vfoukas@edlit.auth.gr) 

Περισσότερα στοιχεία για το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής: http://www.edlit.auth.gr  
Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τις ανακοινώσεις 

και τα νέα στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
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