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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

 

 

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, 

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω τους πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές που, με βάση τις ρυθμί-

σεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις προσωπικές επιλογές τους, επέλεξαν το Τμήμα μας για 

να συνεχίσουν τις σπουδές τους. 

Η συγκυρία μέσα στην οποία ξεκινά η νέα ακαδημαϊκή χρονιά είναι αρκετά περίπλοκη: μετά από μια 

μεταβατική χρονιά, κατά την οποία ελπίσαμε ότι θα αφήσουμε πίσω μας τις συνέπειες της πανδημίας, 

τα δεδομένα δημιουργούν προβληματισμό και οι συνθήκες του Πανεπιστημίου από πλευράς υλικοτεχνι-

κής υποδομής δεν είναι βοηθητικές σε ό,τι αφορά την εύρυθμη λειτουργία του. Νέες ρυθμίσεις, θεσμικές 

και λειτουργικές, διαφοροποιούν το τοπίο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο χρόνος θα δείξει ποια θα 

είναι η επίδρασή τους πάνω σε αυτό. 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., ως Τμήμα που προάγει τη διδασκαλία και την 

έρευνα στα αντικείμενα της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής, παράγει νέους φιλολόγους και φροντίζει 

για την πρακτική τους άσκηση, συνεχίζει το έργο του χάρη στις άοκνες προσπάθειες του διδακτικού 

προσωπικού του, τη δράση των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών του με πολύ θετικά 

αποτελέσματα, που αποτυπώνονται στις αξιολογήσεις και τις πιστοποιήσεις του. 

Το ακαδημαϊκό και λοιπό προσωπικό του Τμήματος θα είναι στη διάθεσή σας, για να σας προσφέρει 

γνώσεις, απόψεις και εμπειρίες, να προάγει τον διάλογο και να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων 

σας. Στο χέρι όλων μας είναι να χτίσουμε και να ενισχύσουμε μια σχέση αλληλεπίδρασης που θα βοη-

θήσει όλους μας να λειτουργήσουμε ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ως επιστήμονες και ενεργοί 

πολίτες. 

Εύχομαι καλή και παραγωγική ακαδημαϊκή χρονιά 

 

Σεπτέμβριος 2022                                                                                        Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

                                                                                                                       Κωνσταντίνος Τσιούμης 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  
 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ   

Πρύτανης: Νικόλαος Παπαϊωάννου 
Αντιπρυτάνεις:  
Δημήτριος Κωβαίος, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 
Χαράλαμπος Φείδας, Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Ανδρέας Γιαννακουδάκης, Διοικητικών Υποθέσεων 
Ευστράτιος Στυλιανίδης, Έρευνας και Διά βίου εκπαίδευσης 

http://www.auth.gr/rect  
 
ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 

Αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των 
Τμημάτων και εκπροσώπους των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π.. 
 
 
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: Κωνσταντίνος Μπίκος 
Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής: 
   Τμήμα Φιλολογίας: Ιωάννα Καραμάνου 
   Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας:  Ελένη Μανακίδου 
   Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής: Κωνσταντίνος Τσιούμης  
   Τμήμα Ψυχολογίας: Μαρία-Ελένη Κοσμίδου  
   Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Ζωή Δέτση 
   Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Παναγιώτης Παναγιωτίδης  
   Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Ανθούλα Βηδενμάιερ  
   Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Ελένη Λεονταρίδη 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  
 
Το Τμήμα απαρτίζεται από δύο Τομείς, τον Τομέα Φιλοσοφίας και τον Τομέα Παιδαγωγικής, προάγει 
την επιστήμη στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία και οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προ-
γράμματος 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) και 
✓ διδακτορικό δίπλωμα στα πεδία της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής. 

 
Το προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (κα-
θηγητές), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.), καθώς και τους διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σ’ αυτό. Όρ-
γανα 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 Τσιούμης 
Αναπληρωτής  Πρόεδρος: Θεόδωρος Πενολίδης 
 
Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από:  
     α) τον Πρόεδρο του Τμήματος 
     β) τα μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές) του Τμήματος,  
     γ) έναν (1) εκπρόσωπο των μελών Ε.ΔΙ.Π.,  
     δ) τρεις (3) εκπροσώπους των φοιτητών/φοιτητριών, έναν (1) ανά κύκλο σπουδών. 

  

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 2310.99.5206, info@edlit.auth.gr   
 
Τομέας Φιλοσοφίας 
Διευθυντής: Φιλήμων Παιονίδης 
Γραμματεία: Αποστολία Μούντιου, 2310.99.7319, gramphilos@edlit.auth.gr    
 
Τομέας Παιδαγωγικής 
Διευθυντής: [θα ανακοινωθεί] 
Γραμματεία: Ελένη Ανθούλα, 2310.99.7358, eanthoul@edlit.auth.gr   
 
Ο κάθε Τομέας διοικείται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, η οποία απαρτίζεται (σε πλήρη σύν-
θεση) από: 
     α) τον Διευθυντή του Τομέα  
     β) τα μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές) του Τομέα 
     γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Δ.Ι.Π.. 
  
Όργανα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

1) Συνέλευση Τμήματος (για το μονοτμηματικό ΠΜΣ) 

ΠΜΣ στην Παιδαγωγική Επιστήμη 
Διευθυντής: Κυριάκος Μπονίδης 
Συντονιστική Επιτροπή: Γ. Ζαρίφης, Α. Κεσίδου, Κ. Μπονίδης, Σ. Παντελιάδου Δ. Σταμοβλάσης. 
 
2) Ειδικές Επιτροπές Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (για τα ΔΠΜΣ) 

Διατμηματικό ΠΜΣ “Φιλοσοφία: Κείμενα, ερμηνείες, πρακτικές” 
Διευθυντής: Δημήτριος Κόκορης 
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή: Π. Γκολίτσης, Δ. Κόκορης, Φ. Παιονίδης, Ν. Σεβαστάκης, Α. Τάκης. 
 
Διιδρυματικό ΠΜΣ “Συστηματική Φιλοσοφία” 
Διευθυντής: Κωνσταντίνος Καβουλάκος  
Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή: Δ. Αθανασάκης, Γ. Αραμπατζής, Κ. Καβουλάκος, Θ. Πενολίδης, Ε. Πρω-
τοπαπαδάκης, Γ. Στείρης, Σ. Τσινόρεμα. 
 
Διατμηματικό ΠΜΣ “Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία” 
Διευθυντής: Παναγιώτης Δόικος 
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή: Π. Δόικος, Γ. Ζαρωτιάδης, Δ. Σταμοβλάσης, Χ. Σταμούλης, Χ. Χρι-
στοδούλου.  

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

επίκουρος 
καθηγητής 

208α ΠΚ 2310.997585 athanasakis@edlit.auth.gr 

Γκολίτσης Παντελής 
Αρχαία και Μεσαιωνική  
Φιλοσοφία 

επίκουρος  
καθηγητής 

208ε ΠΚ 2310.997365 pgolitsis@edlit.auth.gr 

 

Δόικος Παναγιώτης  
Φιλοσοφία: Γνωσιολογία- 
Οντολογία-Αισθητική 

αναπληρωτής 
καθηγητής  

209α ΠΚ 2310.997322 podoikos@edlit.auth.gr  

Ζωγραφίδης Γιώργος  
Αρχαία Ελληνική και Βυζα-
ντινή Φιλοσοφία 

καθηγητής 208η ΠΚ 2310.997995 zograf@edlit.auth.gr  

άδεια 1.10.2022–30.6.2023   

Καβουλάκος Κωνσταντίνος 
Ιστορία της φιλοσοφίας 

καθηγητής 206 ΠΚ 2310.997321 kavoulakos@edlit.auth.gr    

 

Κόκορης Δημήτρης  
Νεοελληνική γραμματεία: 
φιλολογικές & φιλοσοφικές  
διαστάσεις 

αναπληρωτής 
καθηγητής  

216α ΠΚ 2310.997315 dkokoris@edlit.auth.gr  

 

Ντούσκος Χρίστος  
Λογική,  
Φιλοσοφία της γλώσσας, 
Φιλοσοφία της επιστήμης 

επίκουρος 
καθηγητής 

208δ ΠΚ 2310.997311  cidou@edlit.auth.gr  

άδεια 20.2–20.6.2023 

Παιονίδης Φιλήμων 
Ηθική & Πολιτική Φιλοσοφία  

καθηγητής  421δ ΝΚ 2310.997376 peonidis@edlit.auth.gr  
 

Πενολίδης Θεόδωρος  
Φιλοσοφία: Οντολογία και 
Γνωσιολογία 

καθηγητής  214 ΠΚ 2310.997564 thepenol@edlit.auth.gr  

 

Γιάννου Τριανταφυλλιά 
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία  
με έμφαση στα φιλοσοφικά  
κείμενα και τις ψηφιακές  
ανθρωπιστικές σπουδές 

ΕΔΙΠ 421ε ΝΚ 2310.997374 giannoutr@edlit.auth.gr  

    

    

    

    

 

 

  

mailto:podoikos@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/zografidis
mailto:zograf@edlit.auth.gr
mailto:kavoulakos@edlit.auth.gr
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
mailto:tyannou@gmail.com
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Τομέας Παιδαγωγικής 

 Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο Email 

Αυγητίδου Σοφία  
Παιδαγωγική –  
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 

καθηγήτρια 209β ΠΚ 2310.997343 savgitidou@edlit.auth.gr 

Δόικου Μάρω  
Ειδική Αγωγή 

επίκουρη 
καθηγήτρια 

208ζ ΠΚ 2310.997312 maro@edlit.auth.gr  

Ζαρίφης Γεώργιος  
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 

αναπληρωτής 
καθηγητής  

208θ ΠΚ 2310.997893 gzarifis@edlit.auth.gr  

Κεσίδου Αναστασία  
Συγκριτική Παιδαγωγική &  
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

επίκουρη 
καθηγήτρια 

216γ ΠΚ 2310.997580 akesidou@edlit.auth.gr  

Μπίκος Κωνσταντίνος  
Σχολική Παιδαγωγική & 
Νέες Τεχνολογίες 

καθηγητής  115 ΠΚ 2310.997385 bikos@edlit.auth.gr  

Μπονίδης Κυριάκος  
Σχολική Παιδαγωγική & 
Παιδαγωγική της Ειρήνης 

αναπληρωτής 
καθηγητής 

216β ΠΚ 2310.997232 bonidis@edlit.auth.gr  

  

Παντελιάδου Σουζάνα  
Ειδική Αγωγή –  
Μαθησιακές δυσκολίες 

καθηγήτρια 216δ ΠΚ 2310.997204 spadeli@edlit.auth.gr  

 

Παπαδοπούλου Βασιλική 
Σχολική Παιδαγωγική 

καθηγήτρια  216ζ ΠΚ 2310.997330 vpapadopou-
lou@edlit.auth.gr   

Σαπουνίδης Θεοδόσιος  
Εκπαιδευτικές τεχνολογίες     
απτικών διεπαφών και            
εκπαιδευτική ρομποτική 

επίκουρος 
καθηγητής 

111 ΠΚ 2310.997412 teo@edlit.auth.gr  

Σαρακινιώτη Αντιγόνη  
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 

επίκουρη 
καθηγήτρια 

216ε ΠΚ 2310.997367 sarakinioti@edlit.auth.gr  

άδεια 1.10.2022–31.01.2023 

Σταμοβλάσης Δημήτριος  
Μέθοδοι έρευνας κοινωνικών 
επιστημών – Στατιστική 

αναπληρωτής 
καθηγητής  

209γ ΠΚ 2310.997405 stadi@edlit.auth.gr  

Τσιούμης Κωνσταντίνος 
Μειονότητες: 
Ιστορία και Εκπαίδευση 

καθηγητής 216 ΠΚ 2310.997380 ktsioumi@edlit.auth.gr  

Φούκας Βασίλειος  
Ιστορία της Νεοελληνικής 
Εκπαίδευσης 

αναπληρωτής 
καθηγητής 

110 ΠΚ 2310.997190 vfoukas@edlit.auth.gr  

άδεια 1.10.2022–31.01.2023 

Χοντολίδου Ελένη  
Σχολική Παιδαγωγική – Λο-
γοτεχνική Εκπαίδευση 

αναπληρώτρια 
καθηγήτρια  

216ε ΠΚ 2310.997367 hodol@edlit.auth.gr  

 

Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα 
Διδακτική Μεθοδολογία  
του μαθήματος  
της Νεοελληνικής Γλώσσας 
 
 

ΕΔΙΠ 111 ΠΚ 2310.997283 kiliopoulou@edlit.auth.gr 

mailto:savgitidou@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/bikos
mailto:bikos@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/bonidis
mailto:bonidis@edlit.auth.gr
mailto:spadeli@edlit.auth.gr
mailto:vpapadopoulou@edlit.auth.gr
mailto:vpapadopoulou@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/padeliadu
mailto:teo@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/stamovlasis
mailto:stadi@edlit.auth.gr
mailto:ktsioumi@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/foukas
mailto:vfoukas@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/hodolidou
mailto:hodol@edlit.auth.gr
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Παντούλη Όλγα 
Έμφυλες διαστάσεις της  
Παιδαγωγικής Διαδικασίας 

ΕΔΙΠ 207 ΠΚ 2310.997329 pantouli@edlit.auth.gr  

Τολούδη Φωτεινή 
Διδακτική Μεθοδολογία  
του μαθήματος της Ιστορίας 

ΕΔΙΠ 5α Ν.Πτ. 2310.997302 ftoloudi@edlit.auth.gr 

          

Λεοντιάδου Κυριακή  ΕΤΕΠ 111 ΠΚ 2310.997338 k11leo@edlit.auth.gr  

 

Το διοικητικό προσωπικό 

Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητα Γραφείο Τηλέφωνο Email 

Ανθούλα Ελένη Γραμματεία ΤΠ 215 ΠΚ 2310.997358 eanthoul@edlit.auth.gr 

Δημητριάδου Μαρία Βιβλιοθήκη ΤΠ  207 ΠΚ 2310.997329 library@edlit.auth.gr 

Μούντιου Αποστολία Γραμματεία ΤΦ 215 ΠΚ 2310.997319 mountiou@edlit.auth.gr 

Παζαρλόγλου Ιωάννα Γραμματεία Τμήματος 302 ΚΔ 2310.991608 jopaz@edlit.auth.gr 

Παπαδόπουλος Σάββας Γραμματέας Τμήματος 302 ΚΔ 2310.995206 savaspap@ad.auth.gr 

Παπαχρήστου Αγγελική Γραμματεία Τμήματος 302 ΚΔ 2310.995203 papachristou@auth.gr  

Πειραζερίδου Ευαγγελία Γραμματεία Τμήματος 302 ΚΔ 2310.995220 epeiraze@edlit.auth.gr 

Τριανταφύλλου Αιμιλία Βιβλιοθήκη ΤΦ 204 ΠΚ 2310.997953 atr@edlit.auth.gr 

 
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, αφυπηρετήσαντες και πρώην Καθηγητές 
 

Επίτιμοι Διδάκτορες 

John Anton  (1920-2014) Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Παν/μιο 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 
        (1930-2021) 

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   (1930-2016) 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 

Κάλφας Βασίλης kalfasvassilis@gmail.com  

Κελπανίδης Μιχάλης †  

http://www.edlit.auth.gr/scientific/pantouli
mailto:pantouli@edlit.auth.gr
mailto:ftoloudi@edlit.auth.gr
http://www.edlit.auth.gr/scientific/leontiadou
mailto:k11leo@edlit.auth.gr
mailto:eanthoul@edlit.auth.gr
mailto:library@edlit.auth.gr
mailto:mountiou@edlit.auth.gr
mailto:jopaz@edlit.auth.gr
mailto:savaspap@ad.auth.gr
mailto:papachristou@auth.gr
mailto:atr@edlit.auth.gr
mailto:nikosavgelis@gmail.com
mailto:deligiorgia@gmail.com
mailto:ziogou@edlit.auth.gr
mailto:kalfasvassilis@gmail.com
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Μαυροσκούφης Δημήτριος dmavrosk@edlit.auth.gr 

Μιχαηλίδης-Νουάρος Ανδρέας †   

Ξωχέλλης Παναγιώτης xochelis@edlit.auth.gr 

Παπαναούμ Ζωή zoipapa@edlit.auth.gr  

Παρισάκη Θεόπη thparisa@edlit.auth.gr 

Πεντζοπούλου-Βαλαλά Αθηνά-Τερέζα   

Πλάγγεσης Ιωάννης  yplanges@edlit.auth.gr  

Σφενδόνη-Μέντζου Δήμητρα sfendoni@edlit.auth.gr 

Τερζής Νικόλαος terzis@edlit.auth.gr 

Χατζηδήμου Δημήτρης dimch@edlit.auth.gr 
 

Αφυπηρετήσαντες και πρώην Καθηγητές 

Βαμπούλης Επαμεινώνδας †  

Βαρμάζης Νικόλαος nvarmazis@gmail.com  

Δεληβογιατζής Σωκράτης sodelis4@gmail.com 

Θανασάς Παναγιώτης pan@thanassas.gr  

Καλοκαιρινού Ελένη ekalo@edlit.auth.gr 

Καϊμάκης Παύλος pavloskaimakis@gmail.com 

 
  

mailto:dmavrosk@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 Φιλοσο-

φίας είναι η αρχαιότερη του Α.Π.Θ. 

και αποτελείται από 21.000 τόμους 

βιβλίων, ενώ πλαισιώνεται από τις 

δωρεές των αείμνηστων καθηγητών 

της Σχολής Χαράλαμπου Θεοδω-

ρίδη και Γιάννη Ιμβριώτη· τα φιλο-

σοφικά περιοδικά βρίσκονται στη 

Θεματική Βιβλιοθήκη της Σχολής. 

Καλύπτει όλες τις περιόδους του φι-

λοσοφικού στοχασμού (Αρχαία Ελ-

ληνική, Μεσαιωνική, Νεότερη Ευ-

ρωπαϊκή και Σύγχρονη), καθώς και όλους τους βασικούς κλάδους της Φιλοσοφίας (Οντολογία, Μετα-

φυσική, 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 αναζήτηση 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, 

e-mail: libphil@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 ελλη-

νική, αγγλική, γερμανική και γαλλική 

γλώσσα), ενώ τα υπόλοιπα είναι εγκυκλο-

παίδειες, λεξικά, διατριβές και διπλωματι-

κές εργασίες. 

Το υλικό της συλλογής κατατάσσεται στις 

παρακάτω θεματικές ενότητες: Ιστορία της 

Αγωγής, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Γενική 

και Ειδική Παιδαγωγική, Γενική και Ειδική 

Διδακτική, Κοινωνιολογία της τάξης και 

του σχολείου, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκ-

παίδευση Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Τεχνολογία της Εκπαίδευσης και Ειδική Αγωγή. 

Η βιβλιοθήκη είναι μηχανογραφημένη και διαθέτει Η/Υ για αναζήτηση βιβλιογραφίας. Δικαίωμα δα-

νεισμού έχουν όλα τα μέλη που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Α.Π.Θ. καθώς και οι εξωτε-

ρικοί 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:libphil@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 Σχολής. Η 

αίθουσα διαθέτει 12 υπολογιστές που είναι προσβάσιμοι στους προπτυχιακούς φοιτητές και τις προπτυ-

χιακές 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 διδάκτορες έ-

χουν ελεύθερη πρόσβαση στη νησίδα όλες τις ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο.  

Υπεύθυνος: Θεοδόσιος Σαπουνίδης 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
 

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

Διευθυντής: Παναγιώτης Δόικος 

Ιδρύθηκε το 1998 και προωθεί την ιδέα μιας όσο γίνεται μεγαλύτερης σύνδεσης κομβικών στοιχείων 

της αρχαίας ελληνικής σκέψης με νεότερες και σύγχρονες λειάνσεις του φιλοσοφείν. Η δραστηριότητά 

του συνίσταται σε πρωτογενείς αναζητήσεις με στόχο νέες εννοιολογικοποιήσεις που θα αποδίδουν το 

γίγνεσθαι της εποχής αποστασιοποιημένα και με όρους ένταξης. Προς τούτο οργανώνει ειδικές επιστη-

μονικές συναντήσεις και σεμινάρια μεταξύ Ελλήνων και ξένων ειδικών, ενώ στους στόχους του είναι 

τόσο η ανάληψη εκδόσεων ειδικών σημαντικών μελετών όσο και η κυκλοφορία φιλοσοφικής 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: Δημήτριος Αθανασάκης 

Ιδρύθηκε το 2003 και ασχολείται με την επιστημολογική διερεύνηση παραδειγμάτων, εννοιών, κατη-

γοριών ανάλυσης και μεθόδων που εφαρμόζουν οι κοινωνικές επιστήμες. Στην ερευνητική δραστηριότητα 

του Εργαστηρίου συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Το Εργαστήριο προ-

σκαλεί Έλληνες και ξένους ειδικούς για διαλέξεις και σεμινάρια. 

 

Εργαστήριο Φιλοσοφίας: Κείμενα και ερμηνείες (Νέο Κτήριο, αίθ. 421ε, τηλ. 2310.99.7374) 

Διευθυντής: Φιλήμων Παιονίδης 

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, Δημήτρης Κόκορης και Παντελής Γκολίτσης. 

 

Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (Παλαιό Κτήριο, αίθ. 111, τηλ. 2310.99.7328) 

Διευθυντής: Κυριάκος Μπονίδης 

Το Εργαστήριο επεδίωξε να ιδρύσει ο Αλέξανδρος Δελμούζος, πρώτος καθηγητής της Παιδαγωγικής 

στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Η άρνηση, τότε, του Υπουργείου να δημιουργηθεί το Εργαστήριο 

ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν τον Δελμούζο στην παραίτηση. Το Εργαστήριο στεγάζει σή-

μερα την ερευνητική και άλλη δραστηριότητα του Τομέα Παιδαγωγικής. 
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Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας (Νέα Πτέρυγα της Φιλοσοφικής Σχολής, αίθ. 4, τηλ. 2310.99.7302) 

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μπίκος  

Ιδρύθηκε το 1999. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, διαθέτει εποπτικό 

και διδακτικό υλικό και ασκεί κυρίως τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τομέα Παιδαγωγικής καθώς και 

τους μεταπτυχιακούς φοιτητές άλλων Τμημάτων σε παιδαγωγικές, κοινωνικές και διδακτικές δεξιότη-

τες. Στις ερευνητικές και διδακτικές του δραστηριότητες συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και με-

ταπτυχιακές φοιτήτριες και εκπαιδευτικοί με απόσπαση από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΚΕΑΣΒΕΠ) 

Υπεύθυνος: Κυριάκος Μπονίδης  

Μεταξύ των στόχων του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών 

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 διδακτική πράξη, στην ανάλυσή τους ως επι-

κοινωνιακών, πολιτικών και πληροφοριακών μέσων διδασκαλίας και μάθησης και ως πολυτροπικών κει-

μένων, στην έρευνα της χρήσης τους, της αποδοχής και του «κύκλου ζωής» τους). 2) Η σύνθεση μεθο-

δολογικών εργαλείων για την έρευνα αυτή και η οργάνωση σχετικών σεμιναρίων και ημερίδων για σχε-

διαστές 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 Προγράμ-

ματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 5) Η έκδοση ψηφιακού περιοδικού. 6) Η οργάνωση επιστημονικών διε-

θνών συνεδρίων. 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.) 

Υπεύθυνη: Αναστασία Κεσίδου 

Μεταξύ των στόχων του Κέντρου Έρευνας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.Ε.) συμπεριλαμβά-

νονται: 1) Η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στο σύνολο των πεδίων και των θεματικών 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 εκπαιδευτικούς. 5) Η σύνδεσή του και η συνερ-

γασία με ομοειδή κέντρα. 6) Η σύνδεσή του με το ΠΜΣ του Τμήματος. 

 

Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ν.Ε.) 

Υπεύθυνος: Βασίλης Α. Φούκας 

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 συλ-

λεχθέντος 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 
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αξιοποίηση του υλικού αυτού έχουν ήδη ολοκληρωθεί ερευνητικά προγράμματα, ενώ βρίσκονται σε εξέ-

λιξη νέες έρευνες που αναφέρονται στην εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα των ελληνικών 

πληθυσμών και κοινοτήτων κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.  

 

Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Σχολείων σε θέματα Διοίκησης και Επιμόρφωσης (Κ.ΕΡ.Υ.Σ.Δ.Ε.) 

Υπεύθυνη: Σοφία Αυγητίδου  

Το Κ.ΕΡ.Υ.Σ.Δ.Ε. αποτελεί ερευνητική μονάδα του Τομέα Παιδαγωγικής και λειτουργεί από τον Σε-

πτέμβριο 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 συγκρό-

τηση «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 υπηρεσίες 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 Βιβλιοθήκη του 

Αριστοτελείου σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα 

του Α.Π.Θ. για τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές 

ανάγκες του ιδρύματος. Τα e-μαθήματα υποστηρί-

ζονται κεντρικά στο ΑΠΘ από τη Βιβλιοθήκη και 

Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) και το Κέντρο Ηλε-

κτρονικής 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 Ηλε-

κτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμι-

κού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρο-

νης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η 

πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς να α-

παιτούνται 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 φοι-

τητές και φοιτήτριες και σε υποψήφιους διδάκτορες να 

πραγματοποιήσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπου-

δών τους στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς 

στις συνεργαζόμενες χώρες Ισλανδία, Νορβηγία και 

Τουρκία. Επίσης, μέλη του Διδακτικού Προσωπικού έ-

χουν την ευκαιρία με το ίδιο πρόγραμμα να μετακινηθούν 

με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση, ενώ και το 

διοικητικό προσωπικό μπορεί να μετακινηθεί για επιμόρ-

φωση.  

 

Η αναγνώριση και μεταφορά των πιστωτικών μονάδων γίνεται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μετα-

φοράς Διδακτικών Μονάδων (European Credit Transfer System/ECTS), το οποίο έχει συμπεριληφ-

θεί, 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 φοιτητών 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 37 συμφωνίες μετα-

κίνησης με πανεπιστήμια του εξωτερικού, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να διακινηθούν περί τους 

εκατό 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 κατεύθυνση της Φι-

λοσοφίας, ενώ αντίστοιχα στις επιστημονικές συμφωνίες που αφορούν την Παιδαγωγική, 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 διάστημα 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 μεταπτυχιακοί 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 μεταπτυχιακού 

φοιτητή ή φοιτήτριας ή υποψήφιου διδάκτορα. 

 

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του πανε-

πιστημίου προέλευσης, κυμαίνεται από τρεις έως και δώδεκα μήνες και αναγνωρίζεται πλήρως: το Ί-

δρυμα προέλευσης δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό 



 

20  

(συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης) σε αντικατάσταση αντίστοιχης 

περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα προέλευσης, ακόμη και εάν το περιεχόμενο δεν ταυτίζεται απολύτως. Οι 

φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να ενημερώνονται για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τα οποία θα πα-

ρακολουθήσουν 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 φοι-

τήτρια και στο Ίδρυμα προέλευσης αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο θα πιστοποιείται η 

ολοκλήρωση του προσυμφωνημένου προγράμματος σπουδών και όπου θα αναγράφονται η τοπική βαθ-

μολογία 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 πρόσβα-

σης στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κτλ. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να υπάρξουν 

μικρές επιβαρύνσεις για δαπάνες, όπως ασφάλιση, συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους, χρήση διαφόρων 

ειδών εξοπλισμού, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, προϊόντα εργαστηρίου κ.λπ., εξίσου με τους λοιπούς 

φοιτητές και φοιτήτριες. Τυχόν καταβαλλόμενες εθνικές υποτροφίες και δάνεια εξακολουθούν να κατα-

βάλλονται πλήρως στους εξερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες. 

 

Φοιτητές και 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 εξά-

μηνο 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 συμμετάσχει στο πρό-

γραμμα 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): 

https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship  

 

Περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες και όλα τα σχετικά έντυπα για το Erasmus, καθώς και για άλλα 

προγράμματα και συμφωνίες διακίνησης, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκ-

παιδευτικών Προγραμμάτων: http://www.eurep.auth.gr/index.php  

 

Πληροφορίες για εισερχόμενους φοιτητές/φοιτήτριες (Information for incoming students): 

https://eurep.auth.gr/en  

https://www.edlit.auth.gr/en/erasmus-international-students  

 

Συντονιστές Erasmus (ECTS Coordinators) του Τμήματος: 

– για φοιτητές και φοιτήτριες κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: Δημήτρης Αθανασάκης 
– για φοιτητές και φοιτήτριες κατεύθυνσης Παιδαγωγικής: Θεοδόσιος Σαπουνίδης 

https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship
http://www.eurep.auth.gr/index.php
https://eurep.auth.gr/en
https://www.edlit.auth.gr/en/erasmus-international-students
mailto:athanasakis@edlit.auth.gr
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Διμερείς συμφωνίες του Τμήματος  

 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 

A/A 
Χώρα μετα-

κίνησης 
Πανεπιστήμιο Erasmus code 

Υπεύθυνος συμ-

φωνίας 

Αριθμός 

μετακι-

νούμε-

νων φοι-

τητών 

Διάρκεια 

μετακί-

νησης 

(μήνες) 

Επίπεδο 

σπουδών 

  1 Αυστρία 
Karl-Franzens-

Universität Graz 
A GRAZ01 Σαρακινιώτη Α. 2 10 FST 

2 Αυστρία 
Katholische Privat-

Universität Linz 
A LINZ11 Πενολίδης Θ. 2 6 FST 

3 Αυστρία Universität Wien A WIEN01 Σαρακινιώτη Α.  2 10 FS 

4 Βέλγιο 
Université Libre de 

Bruxelles 
B BRUXEL04 Γκολίτσης Π. 2 6 FST 

5 Βουλγαρία  
Ugozapaden Universitet 

'Neophit Rilski' 

BG 

BLAGOEV02 
Ζαρίφης Γ. 2 6 FST 

6 Βουλγαρία  
Sofiiski Universitet 'Sveti 

Kliment Ohridski' 
BG SOFIA06 Πενολίδης Θ. 2 6 FST 

7 Βουλγαρία  
Sofiiski Universitet 'Sveti 

Kliment Ohridski' 
BG SOFIA06 Ζαρίφης Γ. 1 6 F 

8 Γαλλία 
Université Jean Moulin 

Lyon 3 
F LYON03 Αθανασάκης Δ. 2 5 FS 

9 Γαλλία 
Université Paris 8 Vin-

cennes - Saint-Denis 
F PARIS008 Αθανασάκης Δ. 2 6 FST 

10 Γερμανία Freie Universität Berlin D BERLIN01 Καβουλάκος Κ. 1 10 FST 

11 Γερμανία  

Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität 

Bonn 

D BONN01 Πενολίδης Θ. 2 9 FST 

12 Γερμανία 
Katholische Universität 

Eichstätt-Ingolstadt 
D EICHSTA01 Πενολίδης Θ. 3 6 FST 

13 Γερμανία 
Universität Duisburg-

Essen 
D ESSEN04 Ζαρίφης Γ. 2 6 FS 

14 Γερμανία Universität Hildesheim D HILDESH01 Πενολίδης Θ. 3 5 FS 

15 Γερμανία 
Ludwig-Maximilians-

Universität München 
D MUNCHEN01 Πενολίδης Θ. 2 5 FST 

16 Γερμανία 
Westfälische Wilhelms-

Universität Münster 
D MUNSTER01 Γκολίτσης Π. 2 10 FST 

17 Γερμανία Universität Regensburg D REGENSB01 Κεσίδου Α. 1 6 FS 

18 Γερμανία 
Eberhard Karls 

Universität Tübingen 
D TUBINGE01 Πενολίδης Θ. 3 10 FST 

19 Γερμανία 
Julius-Maximilians-

Universität Würzburg 
D WURZBUR01 Ζαρίφης Γ. 2 6 FST 

20 Δανία Aarhus Universitet DK ARHUS01 Ζαρίφης Γ. 2 6 FST 

21 Εσθονία Tallinna Ülikool EE TALLINN05 Ζαρίφης Γ. 2 6 FST 

22 Ισπανία Universitat de Barcelona E BARCELO01 Κεσίδου Α. 2  6  FST 
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23 Ισπανία 
Universidad Complutense 

de Madrid 
E MADRID03 Παιονίδης Φ. 2 4 FST 

24 Ισπανία Universidad de Zaragoza E ZARAGOZ01 Ζαρίφης Γ. 2 6 F 

25 Ιταλία 
Università degli Studi di 

Firenze 
I FIRENZE01 Ζωγραφίδης Γ. 3 6 FST 

26 Ιταλία 
Università degli Studi di 

Padova 
I PADOVA01 Ζωγραφίδης Γ. 1 6 FS 

27 Ιταλία 
Università degli Studi 

Roma Tre 
I ROMA16 Ζαρίφης Γ. 2 6 FST 

28 Κύπρος University of Cyprus CY NICOSIA01 Μπονίδης Κ. 2 6 FST 

29 Κύπρος  
European University 

Cyprus 
CY NICOSIA24 Παντελιάδου Σ. 2 6 FST 

30 Ολλανδία 
University of Humanistic 

Studies 
NL UTRECHT34 Κεσίδου Α. 2 6 FST 

31 Ουγγαρία University of Pécs HU PECS01 Ζαρίφης Γ. 2 5 FST 

32 Πολωνία 
Uniwersytet Im. Adama 

Mickiewicza 
PL POZNAN01 Ζωγραφίδης Γ. 1 6 FST 

33 Πολωνία Uniwersutet Szczeciński PL SZCZECI01 Ζωγραφίδης Γ. 1 5 FS 

34 Ρουμανία  
Universitatea din 

Bucuresti 

RO 

BUCURES09 
 2 6 FST 

35 Τσεχία  Masaryk University CZ BRNO05 Ζαρίφης Γ. 6 5 FS 

36 Τσεχία  Charles University CZ PRAHA07 Κεσίδου Α. 1 5 FS 

37 Φινλανδία Tampere University SF TAMPERE01 Ζαρίφης Γ. 1 9 FST 

 
 
 

  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 συναδέλφους 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 κατα-

στήσουν το Πανεπιστήμιο χώρο προσβάσιμο σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας με ιδιαί-

τερη έμφαση στην πρόσβαση των ΑμεΑ, όπου η δυσκολία προσβασιμότητας στον χώρο καθιστά δύσκολη 

και την προσβασιμότητα στη γνώση. 

 

 

 

 

 

http://spc.web.auth.gr/
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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 φοίτησής τους 

παρουσιάζουν κάποιο ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών τους πρόβλημα. 

 

Επιτροπή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης 

Η Επιτροπή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης έχει ως στόχο την καλύτερη οργάνωση 

και λειτουργία των δομών που προσφέρουν ψυχολογική βοήθεια και συμβουλευτική στήριξη στους φοι-

τητές 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 Επιτροπές 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 τηλεφωνικής γραμμής στο Πανεπιστή-

μιο, με σκοπό την άμεση βοήθεια σε άτομα που βρίσκονται σε κρίση και σε άτομα με προσωπικές δυσκο-

λίες, που σε πρώτη φάση αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια να μιλήσουν για τα προβλήματά τους όταν 

υπάρχει ανωνυμία και απουσιάζει η οπτική επαφή. 

Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. βρίσκεται στο ισόγειο της Κάτω Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, στον χώρο της 

Υγιειονομικής Υπηρεσίας, στα γραφεία 5 & 8. 

Email: vpapadot@ad.auth.gr 

Τηλ.: 2310 992643 & 2310 992621 

Fax: 2310 992606 & 2310 992621 

 

 

Επιτροπή Εθελοντισμού  

Η Επιτροπή Εθελοντισμού ως κύριο στόχο της έχει την προώθηση στα μέλη της πανεπιστημιακής κοι-

νότητας της ιδέας του εθελοντισμού και την καλλιέργειά της ως σύγχρονου αιτήματος. Με βάση τον 

σκοπό αυτό η Επιτροπή Εθελοντισμού, έχοντας και ως κίνητρό της τη βελτίωση της καθημερινότητας 

όλων όσοι βρίσκονται στο ΑΠΘ –φοιτητές και φοιτήτριες, καθηγητές και εργαζόμενοι– με μικρές αλλά 

ουσιαστικές ενέργειες σε τομείς όπως είναι τα φοιτητικά θέματα, το περιβάλλον και η κοινωνική προ-

σφορά, ενθαρρύνει όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να πάρουν πρωτοβουλίες, καταθέτο-

ντας ιδέες και προτάσεις ξεκινώντας από τα απλά, μικρά και υλοποιήσιμα. Για τον σκοπό αυτό έχουν 

ήδη αρχίσει να δημιουργούνται Δίκτυα Εθελοντισμού ανά Τμήμα ή Σχολή καταρχάς από έναν καθη-

γητή 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 

 

 

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

γκρουση με την αναπηρία τους. Σύμφωνα με Απόφαση της Συγκλήτου (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 φροντιστηριακών 

μαθημάτων. 

✓ Επιλογή του κατάλληλου τρόπου εξέτασης ανάλογα με την αναπηρία του φοιτητή ή της φοιτή-

τριας (για παράδειγμα, προφορική εξέταση για τους τυφλούς, κινητικά ανάπηρους, δυσλεξικούς, 

γραπτή για τους κωφούς). 

✓ Παρουσία διερμηνέα νοηματικής γλώσσας για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η γραπτή 

εξέταση των κωφών φοιτητών 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 συμμετοχή 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 σπου-

δών, για τις παροχές ακαδημαϊκής στήριξης και εισηγείται στο Τμήμα για τροποποιήσεις που χρειάζο-

νται κατά τη διδασκαλία και στον τρόπο αξιολόγησης. Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές και φοιτήτριες 

ενημερώνονται από τη Γραμματεία ή τον σύμβουλο σπουδών για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα μαθη-

μάτων. 

•   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:  Μάρω 

Δόικου, επίκουρη καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής (208ζ ΠΚ, 2310.99.7312, maro@edlit.auth.gr).  

http://acobservatory.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=1&lang=el
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Υπεύθυνη στη Γραμματεία του Τμήματος για την εξυπηρέτηση των φοιτητών και των φοιτητριών με 

ειδικές ανάγκες είναι η κ. Ευαγγελία Πειραζερίδου (2310.99.5220). 

 

Σ ύ μ β ο υ λ ο ι  Σ π ο υ δ ώ ν  

Παντελής Γκολίτσης, επίκουρος καθηγητής, για τα μαθήματα Φιλοσοφίας  

     (γραφείο 208ε ΠΚ, 2310.997365, pgolitsis@edlit.auth.gr) 

Αναστασία Κεσίδου, επίκουρη καθηγήτρια, για τα μαθήματα Παιδαγωγικής  

     (γραφείο 216γ ΠΚ, 2310.99.7580, akesidou@edlit.auth.gr)  

 

mailto:akesidou@edlit.auth.gr
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Διάρκεια Σπουδών 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης: Η ανώτατη διάρκεια είναι δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοι-

τητές και τις φοιτήτριες που εισάγονται από το ακαδ. έτος 2022-23 και εξής (άρθρο 76 παρ. 1 

Ν.4957/22). Οι φοιτητές και φοιτήτριες που τον Φεβρουάριο του 2021 (α) φοιτούσαν έως και το όγδοο 

εξάμηνο σπουδών έχουν ανώτατο όριο φοίτησης το τέλος του ακαδ. έτους 2026-27, ενώ (β) όσοι και όσες 

είχαν υπερβεί το όγδοο εξάμηνο σπουδών το τέλος του ακαδ. έτους 2024-25. 

Στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Π.Θ. θα καθοριστούν οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την 

κατ’ εξαίρεση υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας. 

Δήλωση εγγραφής στο εξάμηνο: Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές και φοιτήτριες υποβάλλουν η-

λεκτρονικά δήλωση εγγραφής στο Τμήμα. Από το ακαδ. έτος 2021-22 η δήλωση αυτή θεωρείται ότι 

γίνεται αυτόματα όταν υποβάλουν την ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων. 

Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση των μαθημάτων αλλά 

έχει κάποια εκκρεμότητα (π.χ. πτυχιακή εργασία), επιτρέπεται να υποβάλει κενή δήλωση μαθημάτων, 

εφόσον επιθυμεί να εμφανίζεται εγγεγραμμένος/η στο εξάμηνο. 

Μερική φοίτηση: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που (α) αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες 

την εβδομάδα ή (β) έχουν αναπηρία  και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή (γ) είναι παράλληλα αθλητές 

σε αθλητικά σωματεία και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (άρθρο 76 παρ. 3 Ν.4957/22) δύνανται 

να εγγράφονται ως “φοιτητές μερικής φοίτησης”, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την Κο-

σμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής. Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε 

εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση 

και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει το 

πρόγραμμα σπουδών (δηλ. έως τρία [3] μαθήματα ανά εξάμηνο). Λεπτομέρειες της διαδικασίας θα κα-

θοριστούν στον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Π.Θ.  

Διακοπή φοίτησης: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης (βλ. 

παραπάνω) δύνανται, ύστερα από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη 

φοίτησή τους, άπαξ ή τμηματικά. Η διάρκεια της διακοπής δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα δύο 

(2) έτη και δεν μπορεί να ζητηθεί για διάστημα μικρότερο από ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η φοιτητική 

ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο της διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε 

καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Στον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Π.Θ. θα καθοριστεί η σχετική διαδι-

κασία. 

 

 

Προγράμματα Σπουδών 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής ακολουθούν 

το τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 ECTS που 

αντιστοιχούν σε 45 μαθήματα. Για το ΠΣ βλ. παρακάτω σελ. 35. 

Για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες υπάρχει αρχείο με συνοπτικές οδηγίες για τον προσα-

νατολισμό τους στο ΠΣ: https://www.edlit.auth.gr/odigies-protoeteis.  

https://www.edlit.auth.gr/odigies-protoeteis
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Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2003‐04 έως και το ακαδ. έτος 

2010-11 ακολουθούν το Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συ-

μπλήρωση 244 ECTS στην Κατεύθυνση Φιλοσοφίας και 242 ECTS στην Κατεύθυνση Παιδαγωγικής, 

που αντιστοιχούν σε 55 μαθήματα. Για το ΠΠΣ βλ. https://www.edlit.auth.gr/wp-

content/uploads/sites/64/2021/02/Odigos-Spoudwn-palaio-PPS-2003-2010.pdf. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 ακολουθούν Πρό-

γραμμα Σπουδών, σύμφωνα με το οποίο για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 225 πι-

στωτικών 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 αντι-

κατάσταση κάποιο μάθημα κατεύθυνσης από το νέο πρόγραμμα σπουδών.  

 

Δήλωση μαθημάτων 

  Ημερομηνία – προθεσμία δηλώσεων 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, μετά την έναρξη των μαθημάτων και σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από 

τη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εγγράφονται και υποβάλλουν στην ηλε-

κτρονική γραμματεία του Τμήματος (https://students.auth.gr –ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών) 

δήλωση των μαθημάτων που προτίθενται να παρακολουθήσουν και στα οποία θα έχουν δικαίωμα να εξε-

τασθούν στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Μετά την καταληκτική η-

μερομηνία δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων.  

Φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματεία, μπορούν να χρησιμο-

ποιήσουν τη Νησίδα Υπολογιστών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (μετά από ανακοίνωση 

της Γραμματείας του Τμήματος). 

Αριθμός μαθημάτων προς δήλωση 

Το σύνολο των εξαμηνιαίων μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 

νέου προγράμματος σπουδών (εισαγωγή: 2011 έως σήμερα) 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 προγράμ-

ματος σπουδών (εισαγωγή: 2003-2010) μπορούν να δηλώσουν έως και δέκα (10) μαθήματα.  

Για τη δήλωση των Διδακτικών Μεθοδολογιών, που συνδυάζονται με την Πρακτική Άσκηση (2η 

σπείρα), βλ. σελ. 40 και τις σχετικές ανακοινώσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Σε κάθε 

εξάμηνο συνίσταται να δηλώνεται μία (1) Διδακτική Μεθοδολογία και, πάντως, δεν μπορούν να δηλω-

θούν περισσότερες από δύο (2). 

Για τη δήλωση πτυχιακής εργασίας, βλ. παρακάτω. 

Δήλωση μαθημάτων Κατεύθυνσης 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να δηλώσουν κάποιο μάθημα κατεύθυνσης οφείλουν να 

παρευρεθούν στην πρώτη συνάντηση του μαθήματος και να δηλώσουν το ονοματεπώνυμό τους στον δι-

δάσκοντα/στην διδάσκουσα με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί. Σε όσα μαθήματα τίθεται μέγιστος 

αριθμός δηλώσεων, ο αριθμός αυτός θα συμπληρωθεί με τρόπο επιλογής που ανακοινώνεται πριν από την 

έναρξη των μαθημάτων. 

α) Μαθήματα Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας (οροφή 90 δηλώσεις): θα δηλωθούν ηλεκτρονικά, όταν ανοίξουν 

οι δηλώσεις μαθημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, έως τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού. 

https://www.edlit.auth.gr/wp-content/uploads/sites/64/2021/02/Odigos-Spoudwn-palaio-PPS-2003-2010.pdf
https://www.edlit.auth.gr/wp-content/uploads/sites/64/2021/02/Odigos-Spoudwn-palaio-PPS-2003-2010.pdf
https://students.auth.gr/
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β) Μαθήματα Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής (οροφή 50 δηλώσεις): θα δηλωθούν ηλεκτρονικά, όταν ανοί-

ξουν οι δηλώσεις μαθημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, έως τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού. 

Δήλωση μαθημάτων ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα  

Όσα μαθήματα δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική σελίδα των δηλώσεων, πρέπει να δηλωθούν σε 

έντυπη συμπληρωματική δήλωση, η οποία θα υπογραφεί από τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα του μα-

θήματος και θα κατατεθεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. 

Επικάλυψη – αποκλεισμός μαθημάτων προς δήλωση 

Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται με βάση τον κωδικό τους αριθμό. Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν 

προακτέο βαθμό σε κάποιο μάθημα δεν επιτρέπεται να το δηλώσουν για δεύτερη φορά, (α) αν έχει ίδιο 

τίτλο/περιεχόμενο αλλά διαφορετικό κωδικό (ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν, π.χ. 

ΦΚ ή ΑΕΦ), ή (β) αν έχει ίδιο κωδικό αλλά διαφορετικό τίτλο/περιεχόμενο. 

Δήλωση μαθήματος σε περίπτωση αποτυχίας σε αυτό και στις δύο εξεταστικές ενός εξαμήνου: 

(α) σε υποχρεωτικό μάθημα (δηλαδή στα μαθήματα κορμού, τις διδακτικές μεθοδολογίες και την πλη-

ροφορική): οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεούνται να το επαναλάβουν σε επόμενο εξάμηνο όταν προ-

σφερθεί, αφού προηγουμένως το (ξανα)δηλώσουν, 

(β) στα άλλα μαθήματα: μπορούν στη θέση του κάθε μαθήματος να δηλώσουν είτε το ίδιο, εάν προσφερθεί 

πάλι, είτε κάποιο άλλο της ίδιας κατηγορίας. 

Υπέρβαση αριθμού μαθημάτων δήλωσης 

Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού δηλωνόμενων μαθημάτων, η Γραμματεία –εφόσον ο φοιτητής ή 

η φοιτήτρια δεν απαντήσουν σε σχετικό μήνυμά της– θα προβεί η ίδια, αναγκαστικά, στην τυχαία δια-

γραφή μαθημάτων από τις καρτέλες των φοιτητών ώστε να μην υπερβαίνεται ο μέγιστος προβλεπόμενος 

αριθμός. 

Δηλώσεις φοιτητών/φοιτητριών σε Erasmus+ 

Οι φοιτητές και οι 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 Ί-

δρυμα που τους υποδέχθηκε. Για τον λόγο αυτόν δεν δικαιούνται στο εξάμηνο εκείνο να υποβάλουν δή-

λωση μαθημάτων στο Τμήμα μας. 

Δηλώσεις για αντικατάσταση βαθμού (πρόσθετα μαθήματα)  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δικαιούνται να αντικαταστήσουν τους βαθμούς συνολικά δύο (2) μαθημά-

των από τα 30 κατ’ επιλογήν μαθήματα που οφείλουν για την απόκτηση πτυχίου (δηλ. εκτός από τον 

βαθμό στα δώδεκα μαθήματα κορμού και τις τρεις διδακτικές μεθοδολογίες). Γι’ αυτό, όταν συμπληρώ-

σουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων ανά κατηγορία, δικαιούνται να δηλώσουν πρόσθετα μαθήματα 

για εξέταση· ο προακτέος βαθμός κάθε τέτοιου μαθήματος (έως δύο μαθήματα) αντικαθιστά τον χαμη-

λότερο βαθμό άλλου μαθήματος της ίδιας κατηγορίας (Κατεύθυνσης Φ ή Π, ΦΚ, ΑΕΦ/ΛΦΙ, ΝΕΦ/ 

ΜΕΦ, Ιστορίας, Ξένης γλώσσας, Ελεύθερης Επιλογής). Τα μαθήματα των οποίων ο βαθμός αντικαθί-

σταται δεν συνυπολογίζονται στον βαθμό πτυχίου αλλά περιλαμβάνονται στην αναλυτική βαθμολογία. 

Τα αναγραφόμενα μαθήματα των οποίων ο βαθμός δεν συνυπολογίζεται δεν μπορεί να ξεπερνούν τα 

πέντε (5). 

 

https://www.edlit.auth.gr/wp-content/uploads/sites/64/2021/04/%CE%94%CE%B7%CC%81%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CC%81%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CC%81%CF%82.doc


 

32  

Επιλογή Κατεύθυνσης 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να επιλέξουν την Κατεύθυνση σπουδών που επιθυμούν (Φιλοσοφία 

ή Παιδαγωγική) στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων από το 3ο εξάμηνο και το αργότερο στην αρχή 

του 5ου εξαμήνου. Η επιλογή Κατεύθυνσης είναι προϋπόθεση για τη δήλωση μαθημάτων αυτής της 

Κατεύθυνσης.  

Στην περίπτωση που φοιτητές και φοιτήτριες επιθυμούν να δηλώσουν μάθημα Κατεύθυνσης χωρίς να 

έχουν δηλώσει ακόμη Κατεύθυνση, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα 

ή τη διδάσκουσα. Το μάθημα θα τους πιστωθεί αναλόγως της Κατεύθυνσης που θα δηλώσουν αργότερα, 

δηλ. ως μάθημα είτε Κατεύθυνσης είτε Ελεύθερης Επιλογής. 

Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν έρθει με μετεγγραφή από άλλα αντίστοιχα Τμήματα μπορούν να 

επιλέξουν οποιαδήποτε από τις δύο Κατευθύνσεις. 

Η αλλαγή Κατεύθυνσης είναι δυνατή. Ωστόσο, μόνο δύο από τα μαθήματα της προηγούμενης Κατεύ-

θυνσης μπορούν να πιστωθούν ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Τυχόν παραπάνω μαθήματα της 

προηγούμενης Κατεύθυνσης απλώς θα αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος και δεν θα συνυπολο-

γίζονται στον βαθμό πτυχίου. 

 

Πτυχιακή εργασία  

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο και άνω έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν 

πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο της Κατεύθυνσης που ακολουθούν. Η δήλωση της εργασίας γίνεται κατά 

την περίοδο δήλωσης των μαθημάτων, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, με κατά-

θεση ειδικού έντυπου  στη Γραμματεία του Τμήματος.  

Η πτυχιακή εργασία, εφόσον βαθμολογηθεί με προακτέο βαθμό, πιστώνεται με τις ακόλουθες μονάδες: 

     α) στην Κατεύθυνση Φιλοσοφίας με 12 ECTS που αντιστοιχούν σε δύο (2) μαθήματα Κατεύθυνσης 

(η εργασία πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 10.000 λέξεις, χωρίς τη βιβλιογραφία, τυχόν παραρτή-

ματα κ.ά.)·  

     β) στην Κατεύθυνση Παιδαγωγικής με 8 ECTS που αντιστοιχούν στα δύο (2) μαθήματα ελεύθερης 

επιλογής (οδηγίες για την εργασία: https://www.edlit.auth.gr/wp-

content/uploads/sites/64/2021/09/Προδιαγραφές-Πτυχιακής-εργασίας-Παιδαγωγικής.pdf).  

 

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 Παλιού Προγράμ-

ματος Σπουδών είναι οκτώ (8) μαθήματα. 

 

Δήλωση συγγραμμάτων 

Η επιλογή συγγράμματος γίνεται με ηλεκτρονική δήλωση σε ημερομηνία που ανακοινώνεται μετά την 

έναρξη του εξαμήνου, αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης 

συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», http://eudoxus.gr. Η εμπρόθεσμη 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».  

 

https://www.edlit.auth.gr/wp-content/uploads/sites/64/2021/04/%CE%94%CE%B7%CC%81%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CC%81%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CC%81%CE%B1%CF%82.doc
https://www.edlit.auth.gr/wp-content/uploads/sites/64/2021/09/Προδιαγραφές-Πτυχιακής-εργασίας-Παιδαγωγικής.pdf
https://www.edlit.auth.gr/wp-content/uploads/sites/64/2021/09/Προδιαγραφές-Πτυχιακής-εργασίας-Παιδαγωγικής.pdf
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. Η συμμετοχή στην 

ηλεκτρονική ανώνυμη αξιολόγηση προσφέρει σημαντική ανατροφοδότηση με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας των σπουδών και λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού. Η 

ενημέρωση γίνεται με ανακοίνωση του Τμήματος και με ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλει η ΜΟ-

ΔΙΠ-ΑΠΘ. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 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. Δεν επιτρέπεται η δεύτερη εξέταση σε μάθημα στο οποίο ο φοιτητής/η φοιτή-

τρια έχει προβιβάσιμο βαθμό, ούτε είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στη δεύτερη εξεταστική σε περί-

πτωση αποτυχίας στην πρώτη εξεταστική. 

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα μετά και τη δεύτερη εξεταστική ενός εξαμήνου:  

(α) σε υποχρεωτικό μάθημα (δηλαδή στα μαθήματα κορμού, τις διδακτικές μεθοδολογίες και την 

πληροφορική): οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεούνται να το επαναλάβουν σε επόμενο εξάμηνο 

όταν προσφερθεί, αφού προηγουμένως το (ξανα)δηλώσουν, 

(β) στα άλλα μαθήματα: μπορούν στη θέση του κάθε μαθήματος να δηλώσουν είτε το ίδιο, εάν προ-

σφερθεί πάλι, είτε κάποιο άλλο της ίδιας κατηγορίας.  

Αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή κατά τις δύο περιόδους στην εξέταση οποιουδήποτε μαθήματος 

είναι η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική δήλωσή του στην αρχή του εξαμήνου που διδάσκεται. Δεν γίνεται δε-

κτός βαθμός εξέτασης σε αδήλωτο μάθημα. 

Αποτυχία περισσότερες από τρεις (3) φορές στο ίδιο μάθημα: στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής ή η 

φοιτήτρια δύναται να ζητήσει με αίτηση προς τον Πρόεδρο του Τμήματος να αξιολογηθεί από τριμελή 

επιτροπή καθηγητών/καθηγητριών, στην οποία δεν συμμετέχει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα του μαθή-

ματος. 

 

Πρόσθετες εξετάσεις για 9ο εξάμηνο και άνω: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που περάτωσαν την τετρα-

ετή φοίτηση (δηλ. φοιτούν στο 9ο εξάμηνο κ.ε.) έχουν τη δυνατότητα κατά την εξεταστική περίοδο κάθε 

εξαμήνου να εξεταστούν σε μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για τη λήψη του πτυχίου και τα είχαν 

δηλώσει σε παλαιότερα εξάμηνα αλλά δεν τα έχουν περάσει. Προϋπόθεση για να εξεταστούν στα μαθή-

ματα αυτά είναι να τα ξαναδηλώσουν, μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας στην οποία πε-

ριλαμβάνονται τα προς εξέταση μαθήματα. 

 

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).  

http://qa.auth.gr/
http://www.edlit.auth.gr/
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Ο βαθμός του πτυχίου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14.1/Β3/2166 (ΦΕΚ Β΄ 308/ 

18.6.1987) υπολογίζεται ως εξής:  

(α) Το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 1,5 (που 

είναι ο συντελεστής βαρύτητας για τα τρίωρα μαθήματα) και δίνει το γινόμενο Α.  

(β) Ο αριθμός όλων των μαθημάτων (45 ή 55, αναλόγως του Προγράμματος Σπουδών) πολλαπλα-

σιάζεται 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 (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 Προγράμμα-

τος Σπουδών) πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 1,5 και δίνει το γινόμενο Β1. (ε) Στο γινόμενο Β1 προ-

στίθεται 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 στο εξάμηνο: θεωρείται ότι υποβάλλεται αυτόματα μαζί με τη (β) 

     (β) δήλωση μαθημάτων στο http://students.auth.gr  

     (γ) δήλωση συγγραμμάτων στο http://eudoxus.gr  

Στην αρχή 3ου– 5ου εξαμήνου: 

     (δ) δήλωση κατεύθυνσης σπουδών (γίνεται μαζί με τη δήλωση μαθημάτων). 

  

http://students.auth.gr/
http://eudoxus.gr/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (2011–) 

 

Το πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) 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 απαι-

τείται 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 

 
* Για το Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών (2003-2010) βλ. https://www.edlit.auth.gr/wp-

content/uploads/sites/64/2021/02/Odigos-Spoudwn-palaio-PPS-2003-2010.pdf. 

https://www.edlit.auth.gr/wp-content/uploads/sites/64/2021/02/Odigos-Spoudwn-palaio-PPS-2003-2010.pdf
https://www.edlit.auth.gr/wp-content/uploads/sites/64/2021/02/Odigos-Spoudwn-palaio-PPS-2003-2010.pdf
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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 φιλο-

σοφίας και η επισκόπηση των κυριότερων περιόδων της ιστορίας της φιλοσοφίας. Συνιστάται η παρακο-

λούθησή 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. Συνιστάται η 

παρακολούθησή τους στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα 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 εξοικείωση με 

τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής 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 συ-

νιστάται να έχει προηγηθεί 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 ή/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 ή/και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας [x 5 ECTS = 15 ECTS]. 

 Προσφέρονται από το Τμήμα μας και από το Τμήμα Φιλολογίας (κωδικοί: ΜΕΦ και ΝΕΦ). 

γ. Τρία (3) μαθήματα Αρχαίας, Βυζαντινής, Νεότερης ή Σύγχρονης Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή Ι-

στορίας της Τέχνης [x 4 ECTS = 12 ECTS]. Προσφέρονται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρ-

χαιολογίας. Επιλέξιμοι κωδικοί: ΙΑΕ, ΙΒΥ, ΙΝΕ, ΙΝΧ, ΙΣΕ, ΑΒΥ, ΑΙΤ, ΑΚΛ, ΑΠΡ. Οι ελά-

χιστες 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., σύμφωνα με τις σχε-

τικές ανακοινώσεις. 

 

8.  Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2 μαθήματα x 4 ECTS = 8 ECTS) 

Τα μαθήματα αυτά (ΕΕ) μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Α.Π.Θ., συμπεριλαμ-

βανομένου και του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Δεν μπορεί να δηλωθεί ως ΕΕ μάθημα 

που προσφέρεται ως γλωσσικό μάθημα ξένης γλώσσας. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθή-

ματος 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 επιλέγουν από 
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τα προσφερόμενα, τα οποία ανανεώνονται κάθε έτος. Τα μαθήματα αυτά προσφέρουν αναλυτικότερη ε-

νασχόληση με συγκεκριμένες μορφές, περιόδους και προβλήματα της φιλοσοφικής σκέψης. Σε αυτά πε-

ριλαμβάνονται τα Σεμινάρια, στα οποία γίνεται εμβάθυνση σε φιλοσοφικά ζητήματα ή κείμενα και ε-

ρευνητική προσέγγισή τους. Ο ανώτατος αριθμός φοιτητών 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 δη-

λώσει, 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. 

 

Κατεύθυνση Παιδαγωγικής (14 μαθήματα x 6 ECTS = 84 ECTS) 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να επιτύχουν σε 14 μαθήματα Κατεύθυνσης από τα προσφερό-

μενα. Το μάθημα Π1000 είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της κατεύθυνσης Παι-

δαγωγικής που ακολουθούν το 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 Κα-

τεύθυνσης. 

2α. Παιδαγωγικά μαθήματα κορμού για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: ε-

φόσον έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από τα καταργηθέντα μαθήματα Κορμού του Τομέα Παιδαγω-

γικής (ΙΕΑΙ 500, ΕΙΣΜ 600), κατοχύρωσαν τους βαθμούς αυτούς ως βαθμούς μαθημάτων που ανή-

κουν 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 πε-

ράσουν 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 Παιδα-

γωγικής (ΙΕΑΙ 500, ΙΕΑΙΙ 500, ΨΑΙ 200, ΨΑΙΙ 200, ΚΘΑΙ 300, ΚΘΑΙΙ 300, ΕΙΣΜ 600), κα-

τοχυρώνουν 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 
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Κορμού Παιδαγωγικής του Νέου Προγράμματος Σπουδών και έχουν προακτέους βαθμούς σε επιπλέον 

μαθήματα κορμού του ΠΠΣ, τότε τα τελευταία που πλεονάζουν πιστώθηκαν ως μαθήματα Κατεύθυν-

σης. 

3. Φιλοσοφικά Κείμενα (ΦΚ): Στην κατηγορία αυτή κατοχυρώνονται όλοι οι βαθμοί των μαθημάτων 

που έχουν περαστεί ως ΦΚ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής όφειλαν (σύμ-

φωνα 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 ελληνικά 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. 

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 εξετασθεί επιτυχώς σε περισ-

σότερα 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 περίπτωση που 

φοιτητής ή φοιτήτρια έχει επιτύχει και στα δύο μαθήματα πληροφορικής που προσφέρονταν (ΠΛ101, 

ΠΛ102), ο βαθμός προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών των δύο μαθημάτων. 

7. Ξένη γλώσσα: Ο τελικός βαθμός της ξένης γλώσσας στο πτυχίο είναι ένας (1): στην περίπτωση που 

φοιτητής ή φοιτήτρια έχει επιτύχει σε περισσότερα από ένα μαθήματα ξένης γλώσσας, ο βαθμός προκύ-

πτει ως μέσος όρος των βαθμών όσων μαθημάτων ξένης γλώσσας έχει περάσει.  
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ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Κατηγορία μα-
θημάτων 

1ο 

εξ. 

2ο 

εξ. 

3ο 

εξ. 

4ο 

εξ. 

5ο 

εξ. 

6ο 

εξ. 

7ο 

εξ. 

8ο 

εξ. 

Σύνολ 

μαθημ 

ECTS 

μάθημ 
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 γραμ-

ματεία (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 επι-

λογές (2) 
― ― ― ― 

1 
(4) ― ― 

1 
(4) 2 4 8 

 

            
  

 

 

 

ΚΑ-

ΤΕΥ 

ΘΥΝΣ

Η 

 (14) 

1. Φιλοσοφία  

    (14) 
           

Μαθήματα 

κατεύθυνσης 

κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά 

― ― ― 
2 

(12) 
3 

(18) 
3 

(18) 
3 

(18) 
3 

(18) 
14 6 84 

2. Παιδαγωγική  

     (14)            

Μαθήματα 

κατεύθυνσης 

κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά  

― ― ― 
2 

(12) 
3 

(18) 
3 

(18) 
3 

(18) 
3 

(18) 
14 6 84 

 Σύνολο μαθημά-
των 

6 6 6 6 6 5 5 5 45   

 ECTS 30 29 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 1o-

6o και εννέα (9) για τα εξάμηνα 7o κ.ε. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 

Υπεύθυνος: Κυριάκος Μπονίδης, αναπλ. καθηγητής 

Αναπληρωτής: Γιώργος Ζαρίφης, αναπλ. καθηγητής 

 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης 

των φοιτητών και φοιτητριών του (δυνάμει φιλολόγων εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτών ενηλίκων), με σχε-

διαστή και επιστημονικώς υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Κυριάκο Μπονίδη, και αναπληρωτή του 

τον ομοβάθμιο Γεώργιο Ζαρίφη, αναπτύσσει ένα πρόγραμμα «ενσωματωμένης» Πρακτικής Άσκησης, 

σπειροειδούς διάταξης, ως εξής: 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟ-ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΥ 

“ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ” ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος ασκούνται υπο-

χρεωτικά στις δύο μη χρηματοδοτούμενες υποχρεωτικές «1η και 2η σπείρες» του προγράμματος Πρα-

κτικής Άσκησης σε δευτεροβάθμιο σχολείο και στη χρηματοδοτούμενη προαιρετική «3η σπείρα» Πρα-

κτικής Άσκησης, οι οποίες συνδέονται με μαθήματα του Τομέα Παιδαγωγικής και αναπτύσσονται στο 

δίκτυο των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Αναλυτικότερα: 
 
1η σπείρα 

Το υποχρεωτικό πρόγραμμα της «1ης σπείρας» του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης: οργάνωση, 

διοίκηση και εσωτερική λειτουργία του σχολείου - η υποκειμενικότητα «φιλόλογος εκπαιδευτικός» 

(48ωρη μη χρηματοδοτούμενη από επιχειρησιακά προγράμματα πρακτική άσκηση με υπεύθυνους τον 

αναπλ. καθηγητή Κυριάκο Μπονίδη και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου και Φωτεινή Το-

λούδη). 

Στο εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους αναπτύσσεται το πρόγραμμα της «1ης σπείρας» του προ-

γράμματος Πρακτικής Άσκησης, συνδεόμενο με το τρίωρο μάθημα Π400 ΣΧΠ ΙΙ: Σχολική Παιδαγω-

γική ΙΙ και με τη δίωρη συνάντηση-μάθημα ανατροφοδότησης, προετοιμασίας και αναστοχασμού, ε-

στιάζει στα παραπάνω θέματα. Κατά την ανάπτυξη του προγράμματος αυτού ομάδες 20-25 φοιτητών 

και φοιτητριών που βρίσκονται στο 4ο εξάμηνο των σπουδών τους, παράλληλα με τη θεωρητική εκπαί-

δευσή τους στο παραπάνω μάθημα, επισκέπτονται οχτώ (8) ημέρες ένα δευτεροβάθμιο σχολείο, με στόχο 

να προσεγγίσουν το σχολείο ως δυνάμει εκπαιδευτικοί-ερευνητές και ερευνήτριες των δύο παραπάνω 

θεμάτων σε αυτό, να αναστοχαστούν κριτικά και να αυτοστοχαστούν αναφορικά με αυτά και την επαγ-

γελματική τους ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό, για σαράντα οχτώ (48) ώρες διεξάγουν στο σχολείο αυτό 

μια «μελέτη περίπτωσης» ‒με περίπτωση τη σχολική μονάδα‒, κατά την οποία, με μεθοδολογικά ερ-

γαλεία τη συνέντευξη, τις ομάδες συζήτησης, την παρατήρηση και το ημερολόγιο αναστοχασμού και 

αυτοστοχασμού ερευνούν και μαθαίνουν αναφορικά με:   

i. το σχολείο ως οργάνωση και ως ίδρυμα, τα όργανα διοίκησης και οι αρμοδιότητές τους. το σχο-

λείο ως οικονομικό οργανισμό και ως γραφειοκρατικό μηχανισμό 

ii. την ιστορία του συγκεκριμένου σχολείου και τη σύνδεσή του με την κοινωνία 

iii. το σχολικό και διδακτικό χώρο και την υλικοτεχνική υποδομή του 

iv. την εσωτερική λειτουργία του σχολείου-το σχολείο ως κοινότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

και  μάθησης τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τις μαθήτριες, τους γονείς και κηδεμόνες 

v. το/τη «φιλόλογο» εκπαιδευτικό ως υποκειμενικότητα 

vi. τη διδασκαλία των «φιλολογικών» μαθημάτων- τους παιδαγωγικούς πόρους και παιδαγωγικές 

πρακτικές.  

Παραδοτέο: Το portfolio της «1ης σπείρας» του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. 
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2η σπείρα 

Το υποχρεωτικό πρόγραμμα της «2ης σπείρας» του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης: Παρατήρηση, 

ανάλυση διδασκαλίας και αυτόνομη διδασκαλία τριών «φιλολογικών» μαθημάτων  (6ωρη μη χρηματο-

δοτούμενη από επιχειρησιακά προγράμματα πρακτική άσκηση με υπεύθυνα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. Τριαντα-

φυλλιά Γιάννου, Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου και Φωτεινή Τολούδη). 

Στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους αναπτύσσεται το υποχρεωτικό πρό-

γραμμα της «2ης σπείρας» του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης συνδεόμενο με τα τρία υποχρεωτικά 

τετράωρα μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας (1: Διδακτική Μεθοδολογία Νεοελληνικής Γλώσσας 

[701], 2: Διδακτική Μεθοδολογία Ιστορίας [702] και 3: Διδακτική Μεθοδολογία Αρχαίων Ελληνικών 

[703]) και συμμετέχοντες και συμμετέχουσες τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 5ου, του 6ου και του 

7ου εξαμήνου.   

Στα εξάμηνα αυτά οι τελευταίοι/τελευταίες συμμετέχουν σε ένα (1) μάθημα Διδακτικής Μεθοδολογίας 

ανά εξάμηνο και παράλληλα προς τη σχετική θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευσή τους στο Πανε-

πιστήμιο ασκούνται έξι (6) ώρες ανά τριάδες σε δευτεροβάθμιο σχολείο. παρατηρούν και κατόπιν αναλύ-

ουν τρεις (3) διδασκαλίες ενός/μιας εκπαιδευτικού, ασκούνται στη διδασκαλία ως βοηθοί εκπαιδευτικού 

για δύο (2) ώρες και στο τέλος σχεδιάζουν και διδάσκουν αυτόνομα για μια διδακτική ώρα, με «κριτικούς 

φίλους» τον/την εκπαιδευτικό και τα άλλα δύο μέλη της ομάδας τους.  

Παραδοτέο: Οι τρεις φάκελοι της Πρακτικής Άσκησης του κάθε μαθήματος (της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας, της Ιστορίας και της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας) και, μετά την ολοκλήρωση και των 

τριών μαθημάτων, το portfolio της «2ης σπείρας» του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. 

 

3η σπείρα 

Το προαιρετικό πρόγραμμα της «3ης σπείρας» του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης: Εργασία πλή-

ρους απασχόλησης και διεξαγωγή Έρευνας δράσης σε δευτεροβάθμιο σχολείο (χρηματοδοτούμενη από 

επιχειρησιακά προγράμματα πρακτική άσκηση με επιστημονικά υπεύθυνο τον αναπλ. καθηγητή Κυ-

ριάκο Μπονίδη). 

Η Πρακτική Άσκηση σε δευτεροβάθμιο σχολείο  περιλαμβάνει:  

1. Διακόσιες (200) ώρες δράση στο εκπαιδευτικό πεδίο: - Σαράντα (40 ώρες) ώρες διοικητικού έρ-

γου/γραμματειακής υποστήριξης με ανάθεση και επίβλεψη από τον διευθυντή ή τη διευθύντρια του σχο-

λείου ή από εκπαιδευτικό. - Εικοσιπέντε (25) ώρες παρατήρησης διδασκαλιών και βοήθεια σε εκπαιδευ-

τικό (5 ώρες του μαθήματος της ΝΕ Γλώσσας, 5 ώρες της Λογοτεχνίας, 5 ώρες των Αρχαίων Ελληνι-

κών, 5 ώρες της Ιστορίας και 5 ώρες της Φιλοσοφίας, εάν είναι εφικτό. Σε αντίθετη περίπτωση οι 5 ώρες 

του μαθήματος της Φιλοσοφίας κατανέμονται στα υπόλοιπα μαθήματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του 

φοιτητή/της φοιτήτριας και μετά από συνεννόηση με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες εκπαι-

δευτικούς). - Εικοσιπέντε (25) ώρες αυτόνομης διδασκαλίας πάντοτε υπό την επίβλεψη και τη βοήθεια 

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. - Πενήντα πέντε (55) ώρες 

συμμετοχή σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες, π.χ. στην ανάπτυξη προγραμμάτων διαδικασίας 

(projects, προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ομίλους, στην παραγωγή 

εκπαιδευτικού υλικού, στην οργάνωση σχολικών γιορτών κ.λπ.) – Εξήντα πέντε (65) ώρες συμμετοχής 

στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη Έρευνας δράσης  κατά τις παραπάνω ώρες σε συνεργασία με εκπαι-

δευτικούς, μαθητές, μαθήτριες, συμφοιτητές, συμφοιτήτριές τους. 
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2. Ογδόντα (80) ώρες προετοιμασίας για την παραπάνω δράση (μελέτη, σχεδιασμός σεναρίων, πα-

ραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τον/την εκπαιδευτικό ή τη δική τους διδασκαλία, διεξαγωγή της Έ-

ρευνας δράσης  κ.λπ.).  

3. Πενήντα (50) ώρες για τη δημιουργία του Portfolio της αξιολόγησης του φοιτητή/της φοιτή-

τριας (σενάρια διδακτικής παρέμβασης, διδακτικό υλικό, έκθεση δραστηριοτήτων, τήρηση ημερολογίου 

κριτικού αναστοχασμού και αυτοστοχασμού, φύλλα αυτοαξιολόγησης κ.λπ.).  

Παραδοτέο: Το portfolio της τρίμηνης εργασίας σε δευτεροβάθμιο σχολείο, της 3ης Σπείρας της Πρα-

κτικής Άσκησης. 

 

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και τα παραδοτέα 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

(ΙΕΚ, ΚΔΒΜ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2, ΣΔΕ, ΜΚΟ) 

 

Προαιρετικό πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, συνδεόμενο με σχετικά 

μαθήματα κατεύθυνσης: Εργασία πλήρους απασχόλησης σε δομή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (χρη-
ματοδοτούμενη από επιχειρησιακά προγράμματα πρακτική άσκηση με υπεύθυνους τους αναπληρωτές 
καθηγητές Κυριάκο Μπονίδη και Γεώργιο Ζαρίφη). 

Η Πρακτική Άσκηση σε δομή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης περιλαμβάνει:  

1. Διακόσιες (200) ώρες δράση στο εκπαιδευτικό πεδίο: - Εβδομήντα (70) ώρες διοικητικού έρ-

γου/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. - Ει-

κοσιπέντε (25) ώρες αυτόνομης διδασκαλίας πάντοτε υπό την επίβλεψη και τη βοήθεια εκπαιδευτή ε-

νηλίκων. Οι ώρες αυτές μπορούν να αυξηθούν μετά από συμφωνία εκπαιδευτή ή εκπαιδεύτριας και φοι-

τητή ή φοιτήτριας. Στην περίπτωση αυτή μειώνονται οι ώρες παρακολούθησης διδασκαλίας ή εργασίας 

ως βοηθού εκπαιδευτή.  

2. Εξήντα πέντε (65) ώρες συμμετοχή σε δραστηριότητες εκτός δομής (projects, προγράμματα 

συμβουλευτικής εργασίας, υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υποδοχής προσφύγων και μετα-

ναστών, οργάνωσης δικτύων μεταξύ δομών, οργάνωσης συνεδρίων και σεμιναρίων).  

3. Ογδόντα (80) ώρες προετοιμασίας για την παραπάνω δράση (μελέτη, σχεδιασμός σεναρίων, πα-

ραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τον/την εκπαιδευτή ή τη δική τους διδασκαλία κ.λπ.).  

4. Πενήντα (50) ώρες για τη δημιουργία του Portfolio της αξιολόγησης του φοιτητή ή της φοιτή-

τριας (σενάρια διδακτικής παρέμβασης, διδακτικό υλικό, έκθεση δραστηριοτήτων, τήρηση ημερολογίου 

κριτικού αναστοχασμού και αυτοστοχασμού, φύλλα αυτοαξιολόγησης κ.λπ.).  

Παραδοτέο: Το portfolio της τρίμηνης εργασίας σε δομή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, της 3ης Σπείρας 

της Πρακτικής Άσκησης. 

 
 





 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προπτυχιακά Μαθήματα 

2022-2023 
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προακτέο βαθμό σε μάθημα με κωδικό είτε του παλιού 
Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) είτε του τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) δεν επιτρέπεται να 
το δηλώσουν για δεύτερη φορά (α) αν έχει ίδιο τίτλο/περιεχόμενο αλλά διαφορετικό κωδικό (ανεξάρτητα 
από την κατηγορία στην οποία ανήκουν, π.χ. ΦΚ ή ΑΕΦ), (β) αν έχει ίδιο κωδικό αλλά διαφορετικό 
τίτλο/περιεχόμενο. 
       Τα μαθήματα που προσφέρονται από τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας πιστώ-
νονται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματός μας με τις μονάδες ECTS που αναγράφονται 
στον παρόντα Οδηγό Σπουδών. 
 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023 

 

Κ οινά  μα θήμα τα  

ΚΩΔ ECTS Τίτλος Διδάσκων/διδάσκουσα 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Φ 101 5 Εισαγωγή στη φιλοσοφία Δημήτρης Αθανασάκης 

Φ 103 5 Γνωσιολογία Θεόδωρος Πενολίδης 

Φ 111 5 Αρχαία ελληνική φιλοσοφία Παντελής Γκολίτσης  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΕΙΣΠ  

100 

6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (με ασκήσεις) Κυριάκος Μπονίδης/  

Όλγα Παντούλη  

ΣΧΠ Ι 

400 

5 Σχολική Παιδαγωγική Ι. Η παιδαγωγική σχέση: αλληλε-
πίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή 

Κωνσταντίνος Μπίκος 

ΕΨ900 5 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάρω Δόικου 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΦΚ 288 6 Πλατωνικοί μύθοι 1 Τριανταφυλλιά Γιάννου 

ΦΚ 289 6 Πλάτων, “Πολιτικός” Παναγιώτης Δόικος 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 2 

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

[από το 5ο εξάμηνο, οροφή: 120] 

Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου   

 

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

[από το 7ο εξάμηνο, οροφή: 120] 

Φωτεινή Τολούδη 

703 6 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Ελ-
ληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 

[από το 5ο εξάμηνο, οροφή: 120] 

Τριανταφυλλιά Γιάννου 

 
1 Το μάθημα δεν μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές και φοιτήτριες με προακτέο βαθμό στο ΦΚ 229. 
2 Ο αριθμός των φοιτητών/φοιτητριών που θα γίνει δεκτός θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών 

και των σχολείων, και θα οριστικοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου –θα υπάρξει σχετική ενημέρωση 

από τις διδάσκουσες. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 

ΑΕΦ 101 5 Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία:  

αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική εποχή 

1. Μαρία Πλαστήρα  

2. Ά.Λάμαρη  

3. Άννα Νοβοχάτκο  

4. Παναγ. Σαρίσχουλη 

ΑΕΦ 103 5 Ιστοριογραφία – Ρητορική  

1. Ισοκράτης – Πλούταρχος 
2. Ιστοριογραφία (επιλογές) 
3. Πλούταρχος, “Βίος Θεμιστοκλέους” 
4. Λυκούργος, “Κατὰ Λεωκράτους” 

 

1. Ε.Αλεξίου/Α.Ρεγκάκος  

2. Νικόλαος Μήλτσιος  

3. Σ. Ξενοφώντος   

4. Αιμίλιος Μαυρουδής 

ΑΕΦ 105 5 

 

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση – Ελληνιστική ποίηση  

1. Αρχαϊκή λυρική ποίηση: ελεγεία και ίαμβος 
2. Θεόκριτος, “Ειδύλλια” 
3. Ελληνιστική ποίηση 

 

1. Στέφανη Ρούσσου  

2. Ευανθία Σιστάκου 

3. Μαρία Πλαστήρα  

ΛΦΙ 125.1 5 Λατινική γλώσσα για αρχάριους, Ι:  

Γραμματική, Συντακτικό, Θεματογραφία 

[θα ανακοινωθεί] 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 

ΜΕΦ 221 5 

 

Ιστορία της μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας και    
εισαγωγή στη μεσαιωνική ελληνική φιλολογία 

Μαρία Αυγερινού-Τζιώγα 

ΝΕΦ 1144 5 Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως φιλολογικό – 
διδακτικό υλικό 

Δημήτρης Κόκορης 

ΝΕΦ 201 5 Ιστορία της νεοελληνικής γραμματείας και  

εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία 

1. Σωτ. Σταυρακοπούλου 

2. Αν. Μαρκομιχελάκη 

3. Τάσος Καπλάνης 

4. Βασίλης Βασιλειάδης 

ΝΕΦ 203 5 Νεοελληνική ποίηση (1789-1914) 1. Αικατερ. Τικτοπούλου 

2. Ελ. Αραμπατζίδου 

3. Μαρία Ιατρού 

ΝΕΦ 204 5 Νεοελληνική πεζογραφία (1789-1914) 1. Μαίρη Μικέ 

2. Λάμπρος Βαρελάς  

3. Μάρθα Βασιλειάδη  

4. Μιχ. Μπακογιάννης  

 
 
 
 
 
 

 
1 Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας, στον Οδηγό Σπουδών του οποίου υπάρχουν οι 

σχετικές πληροφορίες. Τα μαθήματα δηλώνονται ηλεκτρονικά με βάση την αλφαβητική κατανομή που ισχύει για 

το κάθε μάθημα, ανάλογα με το επώνυμο των φοιτητών/τριών: τμήματα 3 (Α-Κα, Κε-Πα, Πε-Ω), τμήματα 4 

(Α-Ζ, Η-Μα, Με-Ρ, Σ-Ω). 
2 Εκτός του μαθήματος ΝΕΦ 114, τα λοιπά μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας, στον Οδηγό 
Σπουδών του οποίου υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες. Τα μαθήματα δηλώνονται ηλεκτρονικά με βάση την αλ-

φαβητική κατάνομή που ισχύει για το κάθε μάθημα, ανάλογα με το επώνυμο των φοιτητών/τριών: τμήματα 3 (Α-

Κα, Κε-Πα, Πε-Ω), τμήματα 4 (Α-Ζ, Η-Μα, Με-Ρ, Σ-Ω). 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 1 

 4 

(κατ’ 

ελάχι-

στο)  

Τα μαθήματα προσφέρει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: επιλέξιμοι είναι οι 

κωδικοί ΑΒΥ, ΑΙΤ, ΑΚΛ, ΑΠΡ, ΙΑΕ, ΙΒΥ, ΙΝΕ, ΙΝΧ, ΙΣΕ. 

Προσφερόμενα μαθήματα που μπορούν να δηλωθούν είτε στην κατηγορία των 3 μα-

θημάτων ιστορίας (για τη φιλολογική κατάρτιση) είτε ως ελεύθερης επιλογής: 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΙΑΕ 261, 602, 651 – ΙΒΥ 202, 254, 305, 309, 651 – ΙΝΕ 301, 

402, 602 – INX 202, 303, 402, 601, 602, 603 – ΙΣΕ 601 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΒΥ 215, 303, 651 – ΑΚΛ 212, 651, 652  – ΑΠΡ 206, 

652, 653 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ:  ΑΙΤ 262, 602 

Προσφερόμενα μαθήματα που μπορούν να δηλωθούν μόνον ως μάθημα ελεύθερης επι-
λογής:  ΙΕΑ 301, ΙΕΑ 302, ΙΜΕ 201, 651, ΙΡΩ 651, ΙΣΛ 402, ΙΣΤ 461, ΙΤΛ 

651, ΙΧΑ 602. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΛ101 5 Πληροφορική  Θεοδόσιος Σαπουνίδης 
 

 

Μα θήμα τα  Κα τε υθύνσεω ν  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 2 

Φ 338 6 Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας Φιλήμων Παιονίδης 

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

Φ 382 6 Η πλατωνική οντολογία [θα ανακοινωθεί] 

Φ 455 6 Μεταφυσική και επιστημολογία του νου 3 Χρίστος Ντούσκος 

Φ 477 6 Η φιλοσοφία του Henry Corbin (1903-1978), Ι Παναγιώτης Δόικος 

Φ 478 6 Πλάτων, “Πολιτεία”, Α και Η 4  Κωνσταντίνος Καβου-

λάκος 

Φ 480 6 Ελεύθερη βούληση και ηθική ευθύνη Χρίστος Ντούσκος 

Φ 481 6 Η θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου κατά τον 18ο αι.5 [θα ανακοινωθεί] 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, στον Οδηγό Σπουδών του οποίου 

υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες. Οι φοιτητές και φοιτήτριες δηλώνουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα που επιθυμούν. 
2 Στα μαθήματα Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας έχει ορισθεί ως ανώτατο όριο ο αριθμός των ενενήντα (90) φοιτητών 

και φοιτητριών Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας του Τμήματος. 
3 Το μάθημα δεν μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές και φοιτήτριες με προακτέο βαθμό στο Φ 441. 
4 Το μάθημα δεν μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές και φοιτήτριες με προακτέο βαθμό στα Φ 626, ΦΚ 207, ούτε 

ταυτόχρονα με το ΑΕΦ 106 (Πλάτων, “Πολιτεία” ή “Πολιτείας Α’”). 
5 Το μάθημα δεν μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές και φοιτήτριες με προακτέο βαθμό στα Φ 456 & Φ 473. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 1 

Α΄ Υποχρεωτικό: Μεθοδολογία παιδαγωγικής έρευνας 

Π 1000  6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτρης Σταμοβλάσης 

Β΄ Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά    [οροφή: 50] 

Π1444 6 Aφηγήσεις ζωής ως ερευνητική μέθοδος στις Κοινωνι-
κές Επιστήμες 

Ελένη Χοντολίδου & 

Όλγα Παντούλη 

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

[θα ανακοινωθεί]   

Π 1707 6 Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας Ελλάδας και 
Γερμανίας 

Αναστασία Κεσίδου 

Π 1811 6 Ο ρόλος του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαί-
δευση ενηλίκων: ζητήματα νοηματοδότησης και μετα-
σχηματισμού της ανθρώπινης εμπειρίας και ο ρόλος του 
κριτικοστοχαστικού εκπαιδευτή                       

Γεώργιος Ζαρίφης 

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

Δημήτρης Σταμοβλάσης 

Π 2106 6 Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των  

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών  

Μάρω Δόικου 

Π 2107 6 Ειδική αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία Σουζάνα Παντελιάδου 

Π 2108 6 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση 
                                                            [επώνυμα από Α-Κ] 

Σουζάνα Παντελιάδου  

Π 2201 6 Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Αναστασία Κεσίδου 

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

Ελένη Χοντολίδου 

Π 3016 6 Εκπαιδευτική πολιτική Κωνσταντίνος Τσιούμης  

Π 3017 6 Μειονοτική Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαίδευση Ξε-
νόφωνων στη σύγχρονη Ελλάδα 

Κωνσταντίνος Τσιούμης  

Π 3022 6 Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 
(Γ2)  

Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου 

Π 3024 6 Εκπαίδευση, Eπαγγελματισμός και Tαυτότητες 
Eκπαιδευτικών 

[θα ανακοινωθεί] 

Π 3033 6 Φεμινιστική έρευνα και Παιδαγωγική της Ειρήνης  Κυριάκος Μπονίδης 

Π 3034 6 Εκπαιδευτική έρευνα-δράση. Μία μεθοδολογία υποστή-
ριξης του εκπαιδευτικού έργου 

Σοφία Αυγητίδου 

Π3036 6 Σύγχρονα θέματα στην εκπαίδευση: Συμμετοχικές, δια-
λογικές και συνεργατικές προσεγγίσεις 

Σοφία Αυγητίδου 

 
1 Στα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής έχει ορισθεί ως ανώτατο όριο ο αριθμός 

των πενήντα (50) φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Οι φοιτητές και οι 

φοιτήτιες του Τμήματος θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα κατεύθυνσης που επιθυμούν ανά εξάμηνο στην 

ηλεκτρονική δήλωση επιλογής μαθημάτων στον ιστοχώρο students.auth.gr (ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών) 

εντός των προθεσμιών. Προσοχή! Η κατοχύρωση της θέσης στα μαθήματα που θα δηλωθούν ηλεκτρονικά προϋπο-

θέτει τη συμμετοχή στην πρώτη συνάντηση του μαθήματος και τη δήλωση του ενδιαφέροντος των φοιτητών και 

των φοιτητριών στον/στην διδάσκοντα/ουσα. Για τα προσφερόμενα μαθήματα σε φοιτητές και φοιτήτριες άλλων 

Τμημάτων και τη δήλωσή τους, βλ. παρακάτω σελ. 55. 
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Π 3040 6 Αναλυτικά Προγράμματα: θεωρία και εφαρμογές Βασιλική Παπαδοπούλου 

Π3044 6 Εκπαιδευτικά λογισμικά στην πράξη Θεοδόσης Σαπουνίδης 

 

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023 
 

Κ οινά  μα θήμα τα  

ΚΩΔ ECTS Τίτλος Διδάσκων/διδάσκουσα 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ     

Φ 106 5 Πολιτική φιλοσοφία Φιλήμων Παιονίδης 

Φ 112 5 Νεότερη φιλοσοφία Δημήτρης Αθανασάκης 

Φ 114 5 Σύγχρονη φιλοσοφία Κωνσταντίνος Καβουλά-

κος 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΙΠ 700 5 Ιστορική Παιδαγωγική: Σταθμοί στην Ιστορία της Αγω-
γής και της Εκπαίδευσης 

Βασίλης Α. Φούκας 

ΚΕ 800 5 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση – 
διαπολιτισμικότητα) 

Αντιγόνη Σαρακινιώτη 

ΣΧΠ ΙΙ 

400 

5 Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ: Διδασκαλία και Προγράμ-
ματα Σπουδών (προετοιμασία, διεξαγωγή, αξιολόγηση 
διδασκαλίας) 

Σπείρα 1 της Πρακτικής Άσκησης (Α΄ κύκλος) 

Κυριάκος Μπονίδης 
 

Φωτεινή Τολούδη, Κων-

σταντίνα Ηλιοπούλου 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΦΚ 276 6 Πλωτίνος, “Περί των τριών αρχικών υποστάσεων” (Εν-
νεάδες, Ε΄ 1 [10]) 

Παντελής Γκολίτσης 

ΦΚ 290 6 Αριστοτέλης, “Ηθικά Νικομάχεια”, Α [θα ανακοινωθεί] 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 

701 6 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής 
Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) 
                                                     [από το 6ο εξάμηνο, οροφή: 120] 

Κωνσταντίνα  

Ηλιοπούλου   

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

[από το 8ο εξάμηνο, ανοιχτό] 

Φωτεινή Τολούδη 

703 6 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων 
Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρ-
μογές)                              [από το 6ο εξάμηνο, οροφή: 120] 

[θα ανακοινωθεί] 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 

ΑΕΦ 102 5 Ομηρικό έπος 

1. Ἰλιάς 

 

1. Μ. Νούσια  

 
1 Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας, στον Οδηγό Σπουδών του οποίου υπάρχουν οι 

σχετικές πληροφορίες. Τα μαθήματα δηλώνονται ηλεκτρονικά με βάση την αλφαβητική κατανομή που ισχύει για 

το κάθε μάθημα, ανάλογα με το επώνυμο των φοιτητών/τριών: τμήματα 3 (Α-Κα, Κε-Πα, Πε-Ω), τμήματα 4 

(Α-Ζ, Η-Μα, Με-Ρ, Σ-Ω). 
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2. Ἰλιάς 
 
3. Ἰλιάς – Ὀδύσσεια 

2. Ν. Οικονομάκη / 

    Αντώνης Ρεγκάκος 

3. Ιωάννης Τζιφόπουλος 

ΑΕΦ 104 5 Τραγωδία 

1. Ευριπίδης, “Ἠλέκτρα” 
2. Ευριπίδης, “Φοίνισσες” 
3. Σοφοκλής: το ηρωικό ιδεώδες 

 

1. Ιωάννα Καραμάνου 

2. Άννα Λάμαρη 

3. Ευάγγελος Αλεξίου 

ΑΕΦ 106 5 Φιλοσοφία 

1. Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 
     (επιλογή κειμένων) 
2. Πλάτων, “Συμπόσιον” 
3. Πλάτων, “Πολιτείας”, Α΄ 1 
4. Πλάτων, “Πολιτεία” 1 

 

1. Θεόκριτος Κουρεμένος  

 

2. Martin Vöhler 

3. Αιμίλιος Μαυρουδής 

4. Μαρία Λιάτση 

ΛΦΙ 126 5 Λατινική πεζογραφία Ι 

       1. Κικέρων, “Pro Milone” 

       2. Κικέρων, “Pro Caeolio” 

       3. Κικέρων, “Catilina I” 

 

1. Ευ. Καρακάσης 

2. Βασίλης Φυντίκογλου 

3. Άννα Νοβοχάτκο 

ΛΦΙ 128 5 Λυρική ποίηση – Ελεγεία – Επίγραμμα – Σάτιρα 

1. Κάτουλλος, “Carmina” – Οβίδιος, “Amores” 
2. Ανθολογίας ρωμαϊκής ελεγείας 

 

1. Θεόδωρος Αντωνιάδης 

2. Ευ. Καρακάσης 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 

ΜΕΦ 222 5 Μεσαιωνική ελληνική ποίηση και πεζογραφία Μαρία Αυγερινού-Τζιώγα 

ΝΕΦ 101 5 Η λογοτεχνική γενιά του 1930 Δημήτρης Κόκορης 

ΝΕΦ 202 5 Νεοελληνική ποίηση, πεζογραφία και θέατρο (αρχές-
1789) 

1. Τάσος Καπλάνης 

2. Τ. Μαρκομιχελάκη 

3. Σ. Σταυρακοπούλου 

ΝΕΦ 205 5 Νεοελληνική ποίηση (1914-σήμερα) 1. Λάμπρος Βαρελάς 

2. Βασίλης Βασιλειάδης 

3. Αικατερ. Τικτοπούλου 

ΝΕΦ 206 5 Νεοελληνική Πεζογραφία (1914-σήμερα) 1. Ε. Αραμπατζίδου 

2. Μαρία Ιατρού 

3. Μαίρη Μικέ 

ΝΕΦ 315 5 Ο Ρομαντισμός στη νεοελληνική λογοτεχνία Δημήτρης Κόκορης 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 3 

 4 Τα μαθήματα προσφέρει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: επιλέξιμοι είναι οι 

κωδικοί ΑΒΥ, ΑΙΤ, ΑΚΛ, ΑΠΡ, ΙΑΕ, ΙΒΥ, ΙΝΕ, ΙΝΧ, ΙΣΕ. 

 
1 Το μάθημα δεν μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές και φοιτήτριες με προακτέο βαθμό στα Φ 626, ΦΚ 207, ούτε 

ταυτόχρονα με το Φ 478. 
2 Εκτός από τα μαθήματα ΝΕΦ 101 και ΝΕΦ 315, τα λοιπά μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας, 

στον Οδηγό Σπουδών του οποίου υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες. Τα μαθήματα δηλώνονται ηλεκτρονικά με 

βάση την αλφαβητική κατανομή που ισχύει για το κάθε μάθημα, ανάλογα με το επώνυμο των φοιτητών/τριών: 

τμήματα 3 (Α-Κα, Κε-Πα, Πε-Ω), τμήματα 4 (Α-Ζ, Η-Μα, Με-Ρ, Σ-Ω). 
3 Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, στον Οδηγό Σπουδών του οποίου 

υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες. Οι φοιτητές και φοιτήτριες δηλώνουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα που επιθυμούν. 
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(κατ’ 

ελάχι-

στο)  

Προσφερόμενα μαθήματα που μπορούν να δηλωθούν είτε στην κατηγορία των 3 μα-

θημάτων ιστορίας (για τη φιλολογική κατάρτιση) είτε ως ελεύθερης επιλογής: 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΙΑΕ 261, 301 – ΙΒΥ 254, 255, 357, 652 – ΙΝΕ 203, 252, 302, 

601, 651 – INX 651  – ΙΣΕ  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΒΥ 218, 269, 652, 653 – ΑΚΛ 266, 276, 604, 607, 653  – 

ΑΠΡ 203, 208, 651 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ:  ΑΙΤ 255, 259, 603, 651 

Προσφερόμενα μαθήματα που μπορούν να δηλωθούν μόνον ως μάθημα ελεύθερης επι-
λογής:   ΙΕΑ 401, ΙΛΚ 351, ΙΣΛ 651, ΙΣΤ 457, ΙΤΛ 401, ΙΧΑ 651. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΛ 101 5 Πληροφορική   Θεοδόσιος Σαπουνίδης 

 

Μα θήμα τα  Κα τε υθύνσεω ν  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1 

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

Παναγιώτης Δόικος 

Φ 390 6 Μεταφυσική, γνωσιοθεωρία και φιλοσοφία της φύσης 
στον Λάιμπνιτς 

Δημήτρης Αθανασάκης 

Φ 414 6 Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη [θα ανακοινωθεί] 

Φ 479 6 Καρλ Μαρξ, “Οικονομικά-φιλοσοφικά χειρόγραφα” Κωνσταντίνος Καβουλάκος 

Φ 482 6 Φιλοσοφικές προσεγγίσεις του κράτους κατά τον 19ο 
αιώνα 

[θα ανακοινωθεί] 

Φ 483 6 Ελευθερία και ισότητα στην πολιτική φιλοσοφία του 
20ου αιώνα 

[θα ανακοινωθεί] 

Φ 484 6 Φαντασία και ορθολογισμός στη φιλοσοφία του Spinoza Παναγιώτης Δόικος 

Φ 485 6 Η ελευθερία της έκφρασης: Μια δύστροπη αξία Φιλήμων Παιονίδης 

Φ 486 6 Johann Gottlieb Fichte, “Θεμέλιο του φυσικού δικαίου 
σύμφωνα με αρχές της Επιστημολογίας. Πρώτο Μέρος” 

Θεόδωρος Πενολίδης 

Φ 487 6 Λούντβιχ Βίττγκενστάιν, “Λογικο-φιλοσοφική πραγμα-
τεία” 

Παντελής Γκολίτσης 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 2 

Α΄ Υποχρεωτικό: Μεθοδολογία παιδαγωγικής έρευνας 

Π 1000 6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Β΄ Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά       [οροφή: 50] 

Π 1309 6 Το παιδαγωγικό έργο του Basil Bernstein Ελένη Χοντολίδου 

Π 1404 6 Εκπαίδευση και Φύλο    Όλγα Παντούλη 

 
1 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. 
2 Στα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής έχει ορισθεί ως ανώτατο όριο ο αριθμός 

των πενήντα (50) φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Για τα προσφερόμενα 

μαθήματα σε φοιτητές και φοιτήτριες άλλων Τμημάτων και τη δήλωσή τους, βλ. παρακάτω σελ. 55. 
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Π 1438 6 Διδακτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφο-
ρίας και των Επικοινωνιών 

Θεοδόσης Σαπουνίδης 

Π 1446 6 Διαφοροποιημένη διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές Σουζάνα Παντελιάδου 

Π1504 6 Τομές στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης 19ος 
– 20ός αιώνας 

[θα ανακοινωθεί] 

Π 1808 6 Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Ζητήματα 
οργάνωσης και σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμά-
των με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση των δεξιο-
τήτων του ανθρώπινου δυναμικού                    

Γεώργιος Ζαρίφης 

Π 1811 6 Ο ρόλος του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαί-
δευση ενηλίκων: ζητήματα νοηματοδότησης και μετα-
σχηματισμού της ανθρώπινης εμπειρίας και ο ρόλος του 
κριτικοστοχαστικού εκπαιδευτή                       

Γεώργιος Ζαρίφης 

Π 1902 6 Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ με εφαρμογές στις κοινωνι-
κές επιστήμες 

Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Π 2104 6 Δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα συμπεριφοράς Μάρω Δόικου 

Π 2108 6 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση 

[επώνυμα από Λ-Ω] 

Σουζάνα Παντελιάδου  

Π 3009 6 Εκπαιδευτική πράξη Ι Κυριάκος Μπονίδης 

Π 3010  6 Εκπαιδευτική πράξη ΙΙ [θα ανακοινωθεί] 

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

Αντιγόνη Σαρακινιώτη 

Π 3018 6 Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια  Εκ-
παίδευση: αρχές μεθόδευση διδασκαλίας αξιολόγηση 
σχολικής επίδοσης, σχεδιασμός σεναρίων1    

Ελένη Χοντολίδου 

Π 3019  6 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Εκπαι-
δευτική ηγεσία  

Κωνσταντίνος Τσιούμης  

Π 3021   6 Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας: Διερευνητικές προ-
σεγγίσεις στην ανάλυση εμπειρικών δεδομένων 

Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Π 3029 6 Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και εκπαίδευση Μάρω Δόικου 

Π 3030 6 Η διδασκαλία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στο σχολείο 

Αναστασία Κεσίδου 

Π 3037 6 Προσεγγίσεις και Έρευνες Δίγλωσσης και Διαπολιτι-
σμικής Εκπαίδευσης 

Κωνσταντίνος Τσιούμης / 

Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου 

Π 3038 6 Κοινωνική ένταξη και κλίμα αποδοχής στο σχολείο Σοφία Αυγητίδου 

Π 3042 6 Σύγχρονα προτάγματα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτι-
κών 

Βασιλική Παπαδοπούλου 

Π 3043 6 Παρατήρηση διδασκαλίας: ερευνητικές χρήσεις, παιδαγω-
γικές διαστάσεις 

Βασιλική Παπαδοπούλου 

Π 3045 6 Διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά συστήματα Αναστασία Κεσίδου 

Π 3046 6 Ιστορίες του διδασκαλικού επαγγέλματος στην Ελλάδα Βασίλης Α. Φούκας 

Π 3047   6 Σύγχρονες Επιστημολογικές Κατευθύνσεις στη Μεθοδολο-
γία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών 

Δημήτριος Σταμοβλάσης 

 
1 Το μάθημα δεν μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές και φοιτήτριες με προακτέο βαθμό στο Π 1420 ή στο Π 3011. 



 

  55 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Τα μαθήματα φιλοσοφίας (κορμού, φιλοσοφικά κείμενα, κατεύθυνσης) είναι ανοιχτά, χωρίς οροφή, 

στους φοιτητές και στις φοιτήτριες των άλλων Τμημάτων. 

Για τα μαθήματα Κατεύθυνσης οφείλουν να έρθουν σε επικοινωνία με τον διδάσκοντα. 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  

Οι προσφερόμενες θέσεις στα μαθήματα Παιδαγωγικής (κορμού, κατεύθυνσης) που αναφέρονται στους 

παρακάτω πίνακες προσφέρονται  στους φοιτητές και στις φοιτήτριες των υπόλοιπων Τμημάτων της 

Φιλοσοφικής Σχολής (Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Ξένων Γλωσσών) και των Τμημάτων 

της Σχολής Θετικών Επιστημών (Μαθηματικό, Φυσικής, Χημείας και Γεωλογίας) για Παιδαγωγική 

και Διδακτική Επάρκεια.  

Για την εγγραφή οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των άλλων τμημάτων θα πρέπει να συμπληρώσουν τα 

στοιχεία τους στους αντίστοιχους συνδέσμους google forms, οι οποίοι θα ανακοινωθούν στην αρχή 

των εξαμήνων στις ανακοινώσεις του Τμήματος. Όσες και όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα κατοχυρώ-

σουν τη θέση τους με την παρουσία τους στο πρώτο μάθημα. Οι τελικές λίστες θα διαμορφωθούν μετά 

την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων και θα δοθούν από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες στις 

Γραμματείες των Τμημάτων προκειμένου να περαστούν οι επιλογές στο σύστημα μετά τη λήξη των 

ηλεκτρονικών δηλώσεων.  

Προσοχή!  α) Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν θα έχουν κάνει δήλωση μαθήματος στον διδάσκο-

ντα ή στη διδάσκουσα στην αρχή του εξαμήνου δεν θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, 

β) οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές στα μαθήματα κατεύθυνσης. Για τα μαθήματα κορμού η 

παρακολούθηση –αν και την θεωρούμε αναγκαία– δεν είναι υποχρεωτική. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ EC

TS 

Μάθημα Διδάσκων/ουσα Θέσεις 

ΕΙΣΠ 

100 

5 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  

 

Ελένη Χοντολίδου  250 

ΣΧΠ Ι 

400 

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

Κωνσταντίνος Μπίκος 250 

ΣΧΠΙΙ 

400 

5 Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ: Διδασκαλία και 
Προγράμματα Σπουδών (προετοιμασία, διεξα-
γωγή, αξιολόγηση διδασκαλίας) 

Βασιλική Παπαδοπούλου 250 

ΕΨ 900 5 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάρω Δόικου 200 

Π 1000  6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος Σταμοβλάσης 250 

Π 1507 6 Ιστορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα: Το ‘παράδειγμα’ των Φιλοσοφι-
κών Σχολών 

[θα ανακοινωθεί] 40 

Π 1707 6 Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας Ελλά-
δας και Γερμανίας 

Αναστασία Κεσίδου 40 
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ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Τα μαθήματα φιλοσοφίας (κορμού, φιλοσοφικά κείμενα, κατεύθυνσης) είναι ανοιχτά, χωρίς οροφή, 

στους φοιτητές και στις φοιτήτριες των άλλων Τμημάτων. 

Για τα μαθήματα Κατεύθυνσης οφείλουν να έρθουν σε επικοινωνία με τον διδάσκοντα. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  

Οι προσφερόμενες θέσεις στα μαθήματα Παιδαγωγικής (κορμού, κατεύθυνσης) που αναφέρονται στους 

παρακάτω πίνακες προσφέρονται  στους φοιτητές και στις φοιτήτριες των υπόλοιπων Τμημά-των της 

Φιλοσοφικής Σχολής (Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Ξένων Γλωσσών) και των Τμημάτων 

της Σχολής Θετικών Επιστημών (Μαθηματικό, Φυσικής, Χημείας και Γεωλογίας) για Παιδαγωγική 

και Διδακτική Επάρκεια.  

Για την εγγραφή οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των άλλων τμημάτων θα πρέπει να συμπληρώσουν τα 

στοιχεία τους στους αντίστοιχους συνδέσμους google forms, οι οποίοι θα ανακοινωθούν στην αρχή των 

εξαμήνων στις ανακοινώσεις του Τμήματος. Όσες και όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα κατοχυρώσουν τη 

θέση τους με την παρουσία τους στο πρώτο μάθημα. Οι τελικές λίστες θα διαμορφωθούν μετά την 

πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων και θα δοθούν από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες στις Γραμ-

ματείες των Τμημάτων προκειμένου να περαστούν οι επιλογές στο σύστημα μετά τη λήξη των ηλε-

κτρονικών δηλώσεων.  

Προσοχή!  α) Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν θα έχουν κάνει δήλωση μαθήματος στον διδά-

σκοντα ή στη διδάσκουσα στην αρχή του εξαμήνου δεν θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετά-

σεις, β) οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές στα μαθήματα κατεύθυνσης. Για τα μαθήματα κορ-

μού η παρακολούθηση –αν και την θεωρούμε αναγκαία– δεν είναι υποχρεωτική. 

 

 

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

Δημήτριος Σταμοβλάσης 40 

Π 2106 6 Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις 
των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

Μάρω Δόικου 40 

Π 2108 6 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση           

                                               [επώνυμα Α-Κ] 

Σουζάνα Παντελιάδου 40 

Π 2201 6 Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση 

Αναστασία Κεσίδου 40 

Π 3002 6 Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στη Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση μέσω λογοτεχνικών κει-
μένων 

Ελένη Χοντολίδου 40 

Π 3016 6 Εκπαιδευτική πολιτική Κωνσταντίνος Τσιούμης 40 

Π 3017 6 Μειονοτική Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκ-
παίδευση Ξενόφωνων στη σύγχρονη Ελλάδα 

Κωνσταντίνος Τσιούμης 40 

Π 3024 6 Εκπαίδευση,επαγγελματισμός και ταυτότητες 
εκπαιδευτικών 

[θα ανακοινωθεί]  40 

Π 3040 6 Αναλυτικά Προγράμματα: θεωρία και εφαρμογές Βασιλική Παπαδοπούλου  40 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS Μάθημα Διδάσκων/ουσα Θέσεις 

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

Βασίλης Φούκας 200 

ΚΕ 800 5 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικο-
ποίηση – διαπολιτισμικότητα) 

Αντιγόνη  

Σαρακινιώτη 

200 

ΣΧΠ 

Ι400 

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

Σοφία Αυγητίδου  

 

250 

Π 1000 6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος Σταμοβλάσης 250 

Π 1309 6 Το παιδαγωγικό έργο του Basil Bernstein Ελένη Χοντολίδου 40 

Π 1404 6 Εκπαίδευση και Φύλο Όλγα Παντούλη 40 

Π 1504 6 Τομές στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαί-
δευσης 19ος – 20ός αιώνας 

[θα ανακοινωθεί] 40 

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

Δημήτρης Σταμοβλάσης 40 

Π 2108 6 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαί-
δευση                                     [επώνυμα Λ-Ω] 

Σουζάνα Παντελιάδου 40 

 

Π 3018 6 Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση: αρχές, μεθόδευση διδα-
σκαλίας, αξιολόγηση σχολικής επίδοσης, σχε-
διασμός σεναρίων 

Ελένη Χοντολίδου 40 

Π 3019 6 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και 
Εκπαιδευτική ηγεσία 

Κωνσταντίνος Τσιούμης  40 

Π 3021 6 Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας: Διερευνητι-
κές προσεγγίσεις στην ανάλυση εμπειρικών δε-
δομένων 

Δημήτρης Σταμοβλάσης 40 

Π 3029 6 Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και 
εκπαίδευση 

Μάρω Δόικου 40 

Π 3030 6 Η διδασκαλία της δημοκρατίας και των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων στο σχολείο 

Αναστασία Κεσίδου 40 

Π 3042 6 Σύγχρονα προτάγματα στην εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών 

Βασιλική Παπαδοπούλου 40 

Π 3043 6 Παρατήρηση διδασκαλίας: ερευνητικές χρή-
σεις, παιδαγωγικές διαστάσεις 

Βασιλική Παπαδοπούλου 40 

Π 3045 6 Διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και εκπαιδευ-
τικά συστήματα 

Αναστασία Κεσίδου 40 

Π 3046 6 Ιστορίες του διδασκαλικού επαγγέλματος στην 
Ελλάδα 

Βασίλης Α. Φούκας 40 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προακτέο βαθμό σε μάθημα με κωδικό είτε του παλιού 

Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) είτε του τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) 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 Δημήτρης Αθανασάκης 

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.  

    1. Γίνεται απόπειρα προσδιορισμού της φιλοσοφίας και των χαρακτηριστικών της φιλοσοφικής δρα-

στηριότητας, παρουσιάζονται τα θεμελιώδη ερωτήματα και οι παραδοσιακοί κλάδοι της και οριοθετείται 

ως προς τις γειτονικές της περιοχές (επιστήμη, τέχνη, θεολογία). 

     2. Εξετάζονται κεντρικά ζητήματα της μεταφυσικής (ορισμός και δυνατότητά της) και ορισμένες 

βασικές θεωρίες για τη φύση της πραγματικότητας (δυισμός, υλισμός, πνευματοκρατία κ.ά.) και για 

τις γενικές έννοιες (ρεαλισμός, νομιναλισμός), με αναφορές στη σύγχρονη συζήτηση και σε σημαντικές 

στιγμές της ιστορίας της φιλοσοφίας (Πλάτων, Αριστοτέλης, Ντεκάρτ, Λοκ, Καντ).  

3. Παρουσιάζονται, με αναφορά κυρίως στη σύγχρονη φιλοσοφία, οι θεματικές: (α) το σώμα, η ψυχή 

και ο εγκέφαλος· (β) η ύπαρξη του θεού· (γ) το πρόβλημα της ελευθερίας της βούλησης. Τέλος, τίθεται 

και σχολιάζεται το ερώτημα σε τι χρησιμεύει (ακόμη) η φιλοσοφία. 

Για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι απαραίτητη η εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του 

στο e-learning (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=1605). 
 

Φ 103 Γνωσιολογία  Θεόδωρος Πενολίδης  

Το μάθημα είναι μια γενική εισαγωγή στις έννοιες και τις μεθόδους της γνωσιοθεωρίας από την κλα-

σική αρχαιότητα μέχρι τον 20ό αιώνα. Εξετάζεται η σχέση της γνώσης με την κατ’ αίσθησιν αντίληψη, 

την κρίση και  τον συλλογισμό. Εκτίθενται οι έννοιες της μεθόδου, της αμφιβολίας, της αλήθειας, της 

βεβαιότητας και των διαβαθμίσεων της πεποίθησης. Στις θεματικές ενότητες του μαθήματος περιλαμ-

βάνεται επίσης η διερεύνηση της σχέσης του υποκειμένου και του αντικειμένου της γνώσης καθώς και 

ο προσδιορισμός των ορίων της. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην παρουσίαση της κριτικής της έννοιας 

της αιτιότητας αλλά και της επανένταξής της στο πλαίσιο της υπερβατολογικής φιλοσοφίας. Τέλος, 

στο μάθημα εξετάζεται η γενική αποτίμηση της αιτιότητας από την γνωσιοθεωρία του 20ου αιώνα. 

 

Φ 111 Αρχαία ελληνική φιλοσοφία Παντελής Γκολίτσης 

Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία (6ος αι. π.Χ. – 6ος αι. μ.Χ.). Το μάθημα επιδιώκει να 

εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαίας φιλοσοφίας και 

τις βασικές διακρίσεις που υφίστανται εντός της μέσω της ανάγνωσης και της εξήγησης ενδεικτικών 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=1605
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κειμένων. Στο μάθημα δεν υιοθετείται η καθιερωμένη εξιστόρηση σύμφωνα με τις μεγάλες «εποχές» 

της φιλοσοφίας (Προσωκρατικοί –Κλασική φιλοσοφία – Ελληνιστική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των αυ-

τοκρατορικών χρόνων), όπως τις συνέλαβε η γερμανική ιστοριογραφία της φιλοσοφίας κατά τον 18ο 

και τον 19ο αίωνα, αλλά παρακολουθούνται διαχρονικά οι προβληματικές από τις οποίες εκκινεί ο αρ-

χαίος φιλοσοφικός στοχασμός. Κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει την αρχαία φιλο-

σοφία κατανοητή εκ των ένδον, δηλ. με τον τρόπο με τον οποίο κατανοούσαν τη φιλοσοφική δραστηριό-

τητα και τον φιλοσοφικό στοχασμό οι ίδιοι οι αρχαίοι φιλόσοφοι.  

Για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι απαραίτητη η εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του 

στο e-learning (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=11677), όπου διατίθεται και το 

σχετικό εγχειρίδιο. 
 

ΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (6 ECTS) 

 

ΦΚ 288 Πλατωνικοί μύθοι Τριανταφυλλιά Γιάννου 

Ξεχωριστή θέση στους πλατωνικούς διαλόγους κατέχουν οι μύθοι, όπως «η αλληγορία του σπηλαίου», 

«το δαχτυλίδι του Γύγη» και «ο μύθος του Ηρός» στην Πολιτεία, «ο μύθος του Θευθ» και «ο μύθος της 

ψυχής» στον Φαίδρο, «ο μύθος της Ατλαντίδας» στον Τίμαιο, οι εσχατολογικοί μύθοι στον Γοργία και 

τον Φαίδωνα, οι μύθοι για την κοινωνική συγκρότηση στον Πρωταγόρα, τον Πολιτικό και τους Νόμους 

κ.ά. Άλλοι μύθοι αποτελούν πλατωνική επινόηση και άλλοι στηρίζονται σε προγενέστερες παραδόσεις· 

άλλοι είναι αλληγορικές ή διδακτικές διηγήσεις και άλλοι έχουν τη μορφή μυθολογικού παραδείγματος 

ή μιας θεωρητικής κατασκευής για τη δημιουργία του κόσμου.  

     Μέσα από την ανάγνωση επιλεγμένων μύθων θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τα βασικά χαρα-

κτηριστικά τους και να διακρίνουμε τον ρόλο τους στην εξέλιξη του κάθε διαλόγου. Ανάμεσα στα θέματα 

που θα μας απασχολήσουν είναι:  

• Πότε και γιατί ο Πλάτων επιλέγει τον μύθο; Έχει ο φιλοσοφικός μύθος ηθικο-παιδαγωγική ή 

και γνωσιο-θεωρητική αξία; 

• Έχει ο εἰκώς μῦθος αξιώσεις αλήθειας και καθολικότητας ή επιλέγεται επειδή πραγματεύεται 

θέματα για τα οποία είναι δύσκολη ή αδύνατη η ελέγξιμη γνώση;  

• Μπορεί και υπό ποιες προϋποθέσεις ο φιλοσοφικός μύθος να συμπληρώσει το διαλεκτικό επι-

χείρημα και να συμβάλει στην αναζήτηση της αλήθειας; 
 

ΦΚ 289 Πλάτων, "Πολιτικός" Παναγιώτης Δόικος 

Θα εξετάσουμε αυτό το σημαντικό κείμενο της ύστερης φάσης του πλατωνικού στοχασμού σε αναφορά 

με τα ακόλουθα ζητήματα:  

1. Πώς εννοείται από τον Πλάτωνα, αλλά και πώς μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί η συνύπαρξη 

της ανδρείας και της σωφροσύνης ως γνωρισμάτων της προσωπικότητας του πολιτικού; 

2. Ποια είναι η φιλοσοφική λειτουργία του Ελεάτη Ξένου μέσα στον Πολιτικό; 

3. Πώς υποδεχόμαστε την ουσία της αμφιθυμίας του Πλάτωνα σχετικά με την άσκηση βίας από 

μέρους του πολιτικού (276e, 292a, 296b); 

4. Πώς εξηγούμε στον σημερινό κόσμο την υπαρξιακή απόσταση ανάμεσα στο ιδανικό της ελευ-

θερίας και την ανατροπή του από το πολιτικό σύστημα;  
 

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (6 ECTS) 
 

Φ 338 Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας Φιλήμων Παιονίδης 

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην άτυπη λογική, δηλαδή στην αξιολόγηση και ανάλυση 

επιχειρημάτων που εκφράζονται σε μια φυσική γλώσσα. Στα θέματα που θα συζητηθούν εντάσσονται: 

η αναγνώριση και η ανασυγκρότηση των επιχειρημάτων, η διάκριση μεταξύ παραγωγικών και 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=11677
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επαγωγικών επιχειρημάτων, ορθότητα και εγκυρότητα, ορισμοί, σοφίσματα καθώς και κάποιες χαρα-

κτηριστικές μορφές φιλοσοφικής επιχειρηματολογίας. Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλ-

λεται στην αναίρεση της δημοφιλούς αλλά προβληματικής λογικής που υπόκειται των θεωριών συνω-

μοσίας και άλλων ψευδοεπιστημονικών θεωριών. Εξαιτίας της φύσης του μαθήματος οι φοιτητές/τριες 

θα κληθούν να συμμετάσχουν σε τεστ που θα διεξάγονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
 

Φ 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 όμως ως αναγκαία συνέπεια την απώλεια του Είναι και, ως εκ 

τούτου, οδηγείται στον Σκεπτικισμό. – Το τρίτο βιβλίο, που φέρει τον τίτλο η Πίστη, αναλαμβάνει, 

ακριβώς, να καταδείξει ότι το χαμένο Είναι του καντιανού Κριτικισμού επανακτάται μόνο στο πλαίσιο 

της αυτοτέλειας της ηθικής πράξης του Εγώ. Το Εγώ δεν έχει θετικό προσδιορισμό, αλλά είναι θεμε-

λιωδώς τάση και αυτενέργητη κίνηση προς την ολότητα του εαυτού του. Υπό αυτήν την έννοια, ο φι-

λόσοφος οφείλει τώρα να αφηγηθεί τις κατηγορίες του Είναι στο πλαίσιο μιας υπερβατολογικής ιστο-

ρίας, η οποία συμπίπτει με την επιδίωξη του λόγου να καταστήσει το οντολογικό θεμέλιο διαφανές στο 

βλέμμα της απόλυτης αυτενέργειας. 
 

Φ 382 Η πλατωνική οντολογία [θα ανακοινωθεί] 

Η γέννηση, η εξέλιξη και η κριτική της πλατωνικής θεωρίας των Ιδεών. Η επίδραση του Ηράκλειτου, 

του Παρμενίδη και των Πυθαγορείων. Η απειλή της Σοφιστικής. Η βαθμιαία διαμόρφωση της θεωρίας. 

Η μεταφυσική του Φαίδωνα και της Πολιτείας. Η εσωτερική κριτική και ο μετασχηματισμός της θε-

ωρίας στον ύστερο Πλάτωνα. 
 

Φ 455 Μεταφυσική και επιστημολογία του νου Χρίστος Ντούσκος 

Στο μάθημα αυτό πραγματευόμαστε μία σειρά ερωτημάτων που αφορούν τη φύση των νοητικών κατα-

στάσεων και διεργασιών, καθώς και τον ιδιαίτερο τύπο γνώσης που έχει ένα υποκείμενο όσον αφορά τα 

τεκταινόμενα στον νοητικό του κόσμο. Εξετάζουμε ορισμένες θεωρίες στο πεδίο της φιλοσοφίας του νου 

με σημαντική επιρροή, όπως ο συμπεριφορισμός, ο φονξιοναλισμός, ο αναγωγιστικός φυσικαλισμός και 

ο ανώμαλος μονισμός. Αξιολογούμε τις θέσεις που υιοθετούν οι θεωρίες αυτές σε ερωτήματα όπως τα 

ακόλουθα. Ποια είναι τα διακριτικά γνωρίσματα του νοητικού και πότε μία κατάσταση ή ιδιότητα λο-

γίζεται ως νοητική; Ποια είναι η σχέση νου και εγκεφάλου; Ποια είναι η φύση της νοητικής αιτιότητας 

και πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αιτιακή αλληλεπίδραση μεταξύ του νοητικού και του φυσικού κόσμου; 

Τι είναι η συνείδηση και πώς συγκροτείται η επίγνωση των νοητικών μας καταστάσεων; Ποια είναι τα 

διακριτικά χαρακτηριστικά του νοητικού περιεχομένου, δυνάμει των οποίων ο νους αναπαριστά τον κό-

σμο; Στη συνέχεια εξετάζουμε τις επιπτώσεις ερωτημάτων όπως τα παραπάνω για ζητήματα που α-

φορούν την προσωπική ταυτότητα, τη συγκρότηση του εαυτού και την αυτογνωσία. Από τι εξαρτάται 

η διατήρηση της προσωπικής ταυτότητας σε βάθος χρόνου; Είναι ζήτημα νοητικής και ψυχολογικής 

συγκρότησης, ή αντιθέτως η προσωπική ταυτότητα εδράζεται σε σωματικά και βιολογικά χαρακτηρι-

στικά; Ποιος είναι ο ρόλος της μνήμης και της συνείδησης; Τα δύο αυτά ερωτήματα συνδέονται άμεσα 

με ζητήματα που αφορούν την συγκρότηση του εαυτού. Πού στηρίζεται η αίσθηση της συνέχειας του 

εαυτού σε βάθος χρόνου; Είναι ο εαυτός γνωσιακά απροσπέλαστος και τι είδους οντότητα είναι; Τέτοια 
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ερωτήματα οδηγούν με τη σειρά τους στο ζήτημα της αυτογνωσίας. Πώς χαρακτηρίζεται ο ιδιαίτερος 

τύπος γνώσης που έχει ένα υποκείμενο όσον αφορά τις νοητικές του καταστάσεις και διεργασίες; Εξε-

τάζουμε τη διαμάχη μεταξύ των σύγχρονων εμπειριστικών και ρασιοναλιστικών προσεγγίσεων στο 

ερώτημα αυτό.  

     Το μάθημα δεν μπορούν να δηλώσουν φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προακτέο βαθμό στο Φ 441. 
 

Φ 477 Η φιλοσοφία του Henry Corbin (1903-1978), I Παναγιώτης Δόικος 

Ο γάλλος φιλόσοφος και ανατολιστής Henry Corbin, ο οποίος σημάδεψε τη μεταφυσική έρευνα στον 

20ο αιώνα, είναι δυστυχώς ελάχιστα γνωστός στην Ελλάδα. Σε αυτό το δίπτυχο μάθημα (με δύο ξε-

χωριστούς κωδικούς κατά το τρέχον και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος) θα επιχειρήσουμε μια σφαιρική 

προσέγγιση του έργου του, για πρώτη φορά στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο. Οι άξονες αυτής της 

προσέγγισης, συνοπτικά διατυπωμένοι, είναι οι ακόλουθοι: 

1. Ο Corbin ανοίγει έναν φιλοσοφικό δρόμο υπέρβασης του αγνωστικισμού, ο οποίος κατάγεται από 

το δυισμό ανάμεσα στην έκταση (Res Extensa) και τη σκέψη (Res Cogitans). Για τον Corbin, 

το πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός ότι ο δυισμός αποκλείει την κυριολεκτική επαφή μεταξύ του 

κόσμου των εννοιών και της αισθητής πραγματικότητας, ακυρώνοντας έτσι την αλήθεια και την 

πνευματική ποιότητα των εσωτερικών γεγονότων. 

2. Ο γάλλος φιλόσοφος αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο και στοχάζεται πάνω στον τρόπο της υπέρβασής 

του. Συλλαμβάνει αυτόν τον τρόπο στη φιλοσοφική αλήθεια της εμπειρίας του οράματος. Ο 

Corbin δείχνει ότι σε κάθε γεγονός που δημιουργείται από την οραματική φαντασία, η έκταση 

έρχεται σε απόλυτη επαφή με τη σκέψη, σύμφωνα με την ακόλουθη λογική: οι έννοιες σωματο-

ποιούνται και τα αισθητά σώματα αποκτούν αιθερική υφή, δηλαδή πνευματοποιούνται. Έτσι εμ-

φανίζεται μέσα στην ψυχή ένας κόσμος που δεν είναι ούτε ο εξωτερικός ούτε ο εννοιολογικός. Είναι 

ένας τρίτος, ενδιάμεσος κόσμος, κατεξοχήν διαφανής, ο οποίος αυτονοείται, διαθέτοντας όλο τον 

πλούτο της αισθητής ύλης, αλλά σε κατάσταση αφθαρσίας. Ο Corbin τον καθιέρωσε ονομάζοντάς 

τον Φαντασικό (Imaginal) για να τον διακρίνει από τον φανταστικό (imaginaire), ο οποίος είναι 

ξένος προς την αλήθεια.  

3. Ο φιλόσοφός μας οδηγήθηκε στο πρωτοποριακό του εγχείρημα εκδίδοντας, μεταφράζοντας, σχο-

λιάζοντας και ερμηνεύοντας τα έργα των μεγάλων μυστικών φιλοσόφων την ανατολικής – κυρίως 

της ισλαμικής – παράδοσης, όπως είναι ο Sohravardî (1155-1191), o Ibn Arabî (1165-1240) 

και ο Mollâ Sadrâ (1571-1640). Θα προσεγγίσουμε πολύπλευρα αυτό το εγχείρημα για να δεί-

ξουμε τον βασικό στόχο του εμπνευστή του: το άνοιγμα της φιλοσοφικής μας συνείδησης προς μια 

υπαρξιακή Ανατολή, μέσα στο οποίο η εξωτερική μας ζωή θα δει την εσωτερική της αλήθεια. 
 

Φ 478 Πλάτων, “Πολιτεία”, Α και Η   Κωνσταντίνος Καβουλάκος 

Η Πολιτεία του Πλάτωνα είναι ένα πολυσύνθετο έργο, το οποίο θίγει ζητήματα γνωσιοθεωρίας, ηθικής 

και πολιτικής φιλοσοφίας, φιλοσοφικής ψυχολογίας, μεταφυσικής κ.ο.κ. Εντούτοις φαίνεται να υπάρχει 

μια θεμελιώδης λογική που διαπερνάει τα μέρη του και συνέχει όλες αυτές τις προβληματικές. Το 

μάθημα έχει χαρακτήρα άσκησης στην ανάγνωση φιλοσοφικού κειμένου και στοχεύει στην εξοικείωση 

με τη βαθύτερη συνοχή των επιμέρους προβληματικών πάνω στη βάση της συζήτησης συγκεκριμένων 

παραδειγμάτων. Έμφαση θα δοθεί στην ανάγνωση του πρώτου, εισαγωγικού βιβλίου της Πολιτείας με 

τη γνωστή αντιπαράθεση του Σωκράτη με τον Θρασύμαχο για το νόημα της δικαιοσύνης, καθώς και 

του όγδοου βιβλίου με την αναφορά στην παρακμή των πολιτευμάτων. 
 

Φ 480 Ελεύθερη βούληση και ηθική ευθύνη Χρίστος Ντούσκος 

Το μάθημα αποτελείται από δύο ενότητες. Η πρώτη αφορά το ζήτημα της ελεύθερης βούλησης. Αρ-

χίζουμε με μια σύντομη ιστορική εισαγωγή στο ζήτημα αυτό. Στη συνέχεια θα εισέλθουμε στη διαμάχη 

μεταξύ ντετερμινισμού και ελευθεριοκρατίας, καθώς και την αντιπαράθεση μεταξύ συμβατοκρατικών 

και ασυμβατοκρατικών προσεγγίσεων. Θα εξετάσουμε τα επιχειρήματα για κάθε μία από τις θέσεις 
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αυτές, εστιάζοντας τόσο στα μεταφυσικής υφής επιχειρήματα βάσει των οποίων αμφισβητείται η θέση 

ότι διαθέτουμε ελεύθερη βούληση, όσο και ορισμένα πρόσφατα επιστημονικά πορίσματα που έχει θεω-

ρηθεί ότι οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Θα εξετάσουμε επίσης τις εναλλακτικές αναλύσεις της ελευ-

θερίας ως ικανότητας να πράξουμε αλλιώς. Στη δεύτερη ενότητα θα διερευνήσουμε τις επιπτώσεις των 

θέσεων που λαμβάνονται ως προς τα παραπάνω ζητήματα για τη σχέση μεταξύ ελεύθερης βούλησης 

και ηθικής ευθύνης. Θα αντιπαραβάλουμε κριτικά τις θεωρίες ελέγχου και τις εναλλακτικές τους, με 

αναφορά σε ερωτήματα όπως η ευθύνη που φέρουμε για πράξεις και παραλείψεις, για τις πεποιθήσεις 

και άλλες στάσεις μας, καθώς και για τον ίδιο τον χαρακτήρα μας. 
 

Φ 481 Η θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου κατά τον 18ο αι. [θα ανακοινωθεί] 

Οι θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου είτε στην αμιγώς ατομοκεντρική είτε σε μια πιο ολιστικά προ-

σανατολισμένη εκδοχή τους σημάδεψαν την πολιτική σκέψη και ζωή του 17ου και 18ου κυρίως αιώνα, 

με βασικούς εκπροσώπους τους Grotius, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant και Fichte. Παρ’ όλη την 

περιορισμένη επιρροή τους από τον 19ο αιώνα και ύστερα, οι θεωρίες αυτές δεν έχουν εκτοπιστεί από το 

επίκεντρο των πολιτικών ερευνών, καθότι πλήθος στοιχείων του ιστορικού και θεωρητικού περιβάλλο-

ντος, που συνετέλεσαν στην διαμόρφωση και επικράτησή τους, εξακολουθούν να είναι και σήμερα ε-

νεργά. Αποστολή του μαθήματος είναι η παρουσίαση των κύριων επιστημολογικών, μεθοδολογικών και 

ανθρωπολογικών προκειμένων της συμβολαιοκρατικής παράδοσης καθώς, επίσης, και η διερεύνηση των 

κεντρικών θεωρητικών προϋποθέσεων του κριτικού ελέγχου της. 

 
 

Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (5 ECTS) 

 

Φ 106 Πολιτική φιλοσοφία Φιλήμων Παιονίδης 

Η πολιτική φιλοσοφία αποτελεί έναν κλάδο της φιλοσοφίας με μακραίωνη και πλούσια ιστορία που 

μελετάει ζητήματα σχετικά με τη βασική οργάνωση της πολιτείας, τους ευρύτερους στόχους της, καθώς 

και τη διαχείριση των κοινών προβλημάτων υπό την ευρεία έννοια, από μια ιδιαίτερη οπτική γωνία. Η 

οπτική αυτή γωνία συνίσταται πρώτον στην αυστηρή ανάλυση και διατύπωση των εμπλεκομένων εν-

νοιών (δημοκρατία, κοινό αγαθό, δικαίωμα, κυριαρχία, εξουσία κ.ο.κ.) και δεύτερον στην κανονιστική προ-

σέγγιση του πολιτικού φαινομένου και των στοιχείων που το συγκροτούν. Στο πρώτο μέρος των παραδό-

σεων επιχειρούμε μια οριοθέτηση της πολιτικής φιλοσοφίας εστιάζοντας στις μεθόδους που χρησιμοποιεί 

και στις σχέσεις της με την πολιτική επιστήμη και την πολιτική πρακτική, ενώ ιδιαίτερη έμφαση 

δίδεται στον ρόλο που μπορεί να επιτελέσει σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Στο δεύτερο μέρος 

συζητούμε το βασικότερο ίσως ερώτημα της πολιτικής φιλοσοφίας: «ποια είναι η ορθή πολιτεία;» Σε αυτό 

το πλαίσιο εξετάζεται από μία θεωρητική σκοπιά η μοναρχία και ο ολοκληρωτισμός, ενώ αρκετά μαθήματα 

αφιερώνονται στην κατανόηση του δημοκρατικού πολιτεύματος και της δικαιολόγησής του, καθώς αυτό 

θεωρείται ως η βάση όλων των συζητήσεων στη σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία. 
 

Φ 112 Νεότερη φιλοσοφία  Δημήτρης Αθανασάκης 

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στην προβληματική της Νεότερης Φιλοσοφίας από τον Bacon στον 

Hegel. Εξετάζει κυρίως την συγκρότηση της έννοιας του υποκειμένου, το πρόβλημα της μεθόδου, την 

διάκριση μεταξύ Ορθολογισμού και Εμπειρισμού, την ανασκευή του σκεπτικισμού του Hume από την 

καντιανή Κριτική Φιλοσοφία, την καντιανή ηθική και την εγελιανή Φιλοσοφία του Πνεύματος. Ειδικό-

τερα, οι παραδόσεις οργανώνονται με βάση τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 1. Τι είναι η Νεότερη Φι-

λοσοφία; Εκπρόσωποι, έννοιες, προβλήματα. 2. Η γένεση της Φιλοσοφικής Νεωτερικότητας Ι: η φιλοσοφία 

του Bacon και η «γνήσια επαγωγή». 3. Η γένεση της Φιλοσοφικής Νεωτερικότητας ΙΙ: Η φιλοσοφία του 
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Descartes. Mathesis universalis και Cogito. Η διάκριση ψυχής και σώματος. 4. Η φιλοσοφία του 

Σπινόζα. 5. Η φιλοσοφία του Leibniz. 6. Ο εμπειρισμός του Locke και η νευτώνεια «philosophia 

experimentalis». 7. Ο σκεπτικισμός του Hume: η κριτική της αιτιότητας και το πρόβλημα της επαγω-

γής. 8. Η Κριτική Φιλοσοφία του Καντ. 9. Η φιλοσοφία του Schelling. 10. Η Η διαλεκτική του κυρίου 

και του δούλου στη Φαινομενολογία του Πνεύματος του Hegel. 11. Σύνοψη και συμπεράσματα.  
 

Φ 114 Σύγχρονη φιλοσοφία Κωνσταντίνος Καβουλάκος 

Η παράδοση αποσκοπεί στην εισαγωγική εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα τρία βασικά ρεύματα 

της σύγχρονης φιλοσοφίας του 20ου αιώνα: Τη φαινομενολογία, την αναλυτική φιλοσοφία και τον δυτικό 

μαρξισμό. Η εξέταση των τριών ρευμάτων θα στηριχθεί στην αναφορά στους κύριους εκπρόσωπούς της 

και στην επίδρασή τους σε άλλους στοχαστές στην πορεία του 20ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα θα συζη-

τηθούν: 

1. Η φαινομενολογία, με αναφορά στον θεμελιωτή της Έντμουντ Χούσερλ και στον Χάιντεγκερ. 

Εξετάζονται επίσης οι επιδράσεις της στην ερμηνευτική του Χάνς Γκ. Γκάνταμερ και στην αποδόμηση 

του Ζακ Ντεριντά. 

2. Η αναλυτική φιλοσοφία, με αναφορά στους θεμελιωτές της Μπέρτραντ Ράσσελ, Γκότλομπ Φρέ-

γκε και, κυρίως, Λούντβιχ Βιτγκενστάιν. Εξετάζονται επίσης οι συνεχιστές αυτής της κατεύθυνσης 

στη Σχολή της Βιέννης (Σλικ, Κάρναπ, Νόυρατ) και στην ιστορική προσέγγιση της επιστήμης (Κουν, 

Φεγιεράμπεντ, Λάκατος). 

3. Ο δυτικός μαρξισμός, με αναφορά στον θεμελιωτή του Γκέοργκ Λούκατς και στους συνεχιστές 

αυτής της κατεύθυνσης στο πλαίσιο της κριτικής θεωρίας (Χορκχάιμερ, Αντόρνο, Χάμπερμας), του 

δομισμού (Αλτουσέρ) και του μεταδομισμού (Φουκώ). 

4. Η γενική τάση των ρευμάτων της φιλοσοφίας του 20ου αιώνα προς μια κριτική του υπο- 

κειμένου και του λόγου του ως συνέχεια της αποδόμησης των μεγάλων φιλοσοφικών συστη- 

μάτων που έλαβε χώρα κατά τον 19ο αιώνα.   
 
 

ΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (6 ECTS) 

 

ΦΚ 276 Πλωτίνος, “Περί των τριών αρχικών υποστάσεων” 
(Εννεάδες, Ε΄ 1 [10]) 

Παντελής Γκολίτσης 

Στην πραγματεία του «Περὶ τῶν τριῶν ἀρχικῶν ὑποστάσεων», πρώτη της πέμπτης Εννεάδος και δέ-

κατη κατά τη χρονική σειρά των διαλέξεών του, ο Πλωτίνος (περ. 205–270) εξηγεί στους ακροατές 

του πώς η ανθρώπινη ψυχή, αφού συλλάβει τον εαυτό της ως μέρος της πρωταρχικής ψυχικής υπό-

στασης, μπορεί να οδηγηθεί στη νοερά κατανόηση των δύο υποστάσεων που προηγούνται οντολογικά 

της ψυχής, δηλαδή του νοῦ και του ἑνός. Στο μάθημα θα διαβάσουμε και θα εξηγήσουμε το σύνολο της 

πραγματείας, η οποία αποτελεί μια έξοχη εισαγωγή στο φιλοσοφικό σύστημα του πρώιμου νεοπλατω-

νισμού, βάσει της έκδοσης του Παύλου Καλλιγά (Πλωτίνου Ἐννεάς Ε΄, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 

2013). 
 

ΦΚ 290 Αριστοτέλης, “Ηθικά Νικομάχεια”, Α [θα ανακοινωθεί] 

Tα Ηθικά Νικομάχεια ανήκουν στο πρακτικό μέρος της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη, σκοπός του οποίου 

είναι η πράξη, δηλαδή η κατοχή της γνώσης για χάρη του «πρακτού», με άλλα λόγια, η κατοχή της 

γνώσης για χάρη της παραγωγής ενός αντικειμένου εσωτερικού στην ψυχή του δρώντος υποκειμένου 

και του οποίου η αρχή βρίσκεται στην «προαίρεση», δηλαδή στην επιθυμία για πράξη μετά από διαβού-

λευση. Στο πρώτο βιβλίο της πραγματείας, το οποίο θα διαβάσουμε και θα εξηγήσουμε στο μάθημα, ο 

Αριστοτέλης προσδιορίζει το αντικείμενο του ηθικού μέρους της πρακτικής φιλοσοφίας και θεμελιώνει 

τη μέθοδο η οποία πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη διερεύνηση της ηθικής. Oρίζει και εξηγεί τον υπέρ-

τατο σκοπό της ηθικής αλλά και της πολιτικής φιλοσοφίας, ο οποίος συνίσταται στην κατοχή της 
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«ευδαιμονίας», και διακρίνει μεταξύ των διανοητικών και των ηθικών αρετών, οι οποίες εξετάζονται 

στη συνέχεια της πραγματείας. 
 

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (6 ECTS) 

 

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

Παναγιώτης Δόικος 

Σε αυτό το μάθημα επιχειρούμε τη διερεύνηση σημείων σύμπνοιας και διαφοράς μεταξύ της δυτικής 

και της ανατολικής φιλοσοφίας, αλλά και τη διατύπωση μιας τρίτης (συν)ευρετικής πρότασης, με πεδίο 

αναφοράς το ζήτημα της ύπαρξης, όπως αυτό συλλαμβάνεται από τους δύο αντίστοιχους θεμελιωτές 

του, τον δανό Sören Kierkegaard (1813-1855) και τον ιρανό Mollâ Sadrâ (1571-1640). 

     Ξεκινούμε από την παραγωγική οντολογική αντίθεση που υπαγορεύεται από την ετυμολογία του 

ρήματος «υπ-άρχω»: προσδιορίζω την κίνηση και τη σημασία του εαυτού μου και των σχέσεών του με 

το(ν) άλλο [άρχειν], ενόσω ιδιαιτεροποιώ ένα κοινό καταγωγικό στοιχείο, το οποίο με υπερβαίνει αλλά 

και με αφορά [υπο-άρχω].  

     Στην περίπτωση του Kierkegaard η κύμανση της δύναμης του προσδιορισμού και της ιδιαιτερο-

ποίησης είναι η ένταση της σχέσης ανάμεσα στα στοιχεία του περατού και του απείρου στο εσωτερικό 

της υποκειμενικής φύσης του συγκεκριμένου: η τελευταία προκαλεί την αφηρημένη σκέψη, χωρίς να 

συλλαμβάνεται από αυτή. Έτσι ο εντασιακός χαρακτήρας της ύπαρξης σημαδεύει μια επαναστατική 

τροπή της συνάντησης της θνητότητας με την τάση για εξύψωση: τα όρια της τραγικότητας δοκιμά-

ζονται μέσα στην αγωνία της διακινδύνευσης, όπου η ελευθερία είναι το άλλο πρόσωπο της αναμέτρη-

σης με τη δυνατότητα.  

     Στη φιλοσοφία του Mollâ Sadrâ, αυτό το πρόσωπο αναπτύσσει τις ποιότητές του σύμφωνα με τη 

λογική μιας κλιμάκωσης του πραγματικού, σύμφυτης με την κίνηση της ύπαρξης. Προωθώντας τον 

εαυτό μας μέσα στη  σχέση με το(ν) άλλο, υποκειμενοποιώντας τα γνωρίσματα του Είναι που μας 

αφορούν, και επιχειρώντας να αντισταθούμε στο καθεστώς της θνητότητας μέσα στον αγώνα της ανα-

ζήτησης του προσωπικού μας στίγματος, προκαλούμε εντάσεις της ύπαρξής μας σε αντίστοιχες τροπές 

των επιπέδων πραγματικότητας: του αισθητού, του νοητού και του φαντασι(α)κού.  

     Η φύση αυτών των εντάσεων θα συγκεντρώσει την προσοχή μας. Η συγκεκριμένες εντάσεις, λει-

τουργώντας και στις δύο φιλοσοφικές κατευθύνσεις που μας ενδιαφέρουν, διακρίνονται μεταξύ τους 

(συν)εκφράζοντας αντίστοιχες δυνατότητες μιας σύνθετης ευρετικής προοπτικής. Έτσι, αφενός, στη 

σκέψη του Kierkegaard η ύπαρξη εντείνεται υποβάλλοντας μία ετοιμότητα κινητοποίησης των ποιο-

τήτων της, αλλά όχι ακόμα πραγμάτωσης των μορφών τους. Αφετέρου, στη φιλοσοφία του Mollâ 

Sadrâ συλλαμβάνεται η μοναδικότητα της υπαρξικής έντασης, δηλαδή η οντολογική συχνότητα της 

απελευθέρωσης του ορατού μέσα στην αναπνοή του αοράτου. 
 

Φ 390 Μεταφυσική, γνωσιοθεωρία και φιλοσοφία 
της φύσης στον Λάιμπνιτς  

Δημήτρης Αθανασάκης 

Η φιλοσοφία του Λάιμπνιτς αναπτύσσεται ως απόπειρα μιας τριπλής αναίρεσης: 1ον, της καρτεσιανής 

φιλοσοφίας, και ειδικότερα του καρτεσιανού κριτηρίου της βεβαιότητας αφενός, δηλαδή της σαφήνειας 

και της ευκρίνειας των ιδεών, το οποίο ο Λάιμπνιτς απορρίπτει ως «υποκειμενικό» και επιχειρεί να το 

αντικαταστήσει με ένα τυπικό ή λογικό κριτήριο της αλήθειας, και της καρτεσιανής μηχανοκρατίας 

αφετέρου, στην οποία ο Λάιμπνιτς αντιτάσσει μια νέα κατανόηση της φύσης των σωμάτων και της 

κίνησης, βασισμένη στη Δυναμική· 2ον, της σπινοζικής φιλοσοφίας, δηλαδή, σύμφωνα με την ερμηνεία 

του Λάιμπνιτς, μιας «μονιστικής αναγκαιοκρατίας» εναντίον της οποίας στρέφεται η λεϊβνίτεια θεωρία 

των μονάδων ως πεπερασμένων αυτενεργών υποστάσεων: «Αν δεν υπήρχαν οι μονάδες», σημειώνει ο 

Λάιμπνιτς, «ο Σπινόζα θα είχε δίκιο»· 3ον, της εμπειριοκρατικής φιλοσοφίας του Λοκ, εναντίον της ο-

ποίας ο Λάιμπνιτς δείχνει ότι ο σχηματισμός των ιδεών στον νου δεν εξαρτάται, όπως υποθέτει ο Λοκ, 

από ένα περιστασιακό αντιληπτικό γεγονός (της εξωτερικής ή της εσωτερικής εμπειρίας). Μέσα από 
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αυτή την τριπλή αντιπαράθεση ο Λάιμπνιτς κατορθώνει να συγκροτήσει ένα πρωτότυπο φιλοσοφικό 

σύστημα το οποίο εγγράφεται στον θεωρητικό πυρήνα της Νεότερης Φιλοσοφίας. Στόχος του μαθήμα-

τος είναι η παρουσίαση του συστήματος αυτού στην εξέλιξή του, από τα πρώιμα γραπτά (Confessio 

philosophi, De summa rerum, De veritatibus, de mente, de Deo, de universo) μέχρι τις συνθέσεις 

της μέσης και ύστερης περιόδου (Μεταφυσική πραγματεία, Γενικές έρευνες για την ανάλυση των εν-

νοιών και των αληθειών, Νέα δοκίμια για την ανθρώπινη νόηση, Μοναδολογία). 
 

Φ 414 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Αριστοτέλη [θα ανακοινωθεί] 

Ο Αριστοτέλης, «ο δάσκαλος αυτών που ξέρουν» σύμφωνα με τον Δάντη, καλύπτει με το φιλοσοφικό 

του έργο το μεγαλύτερο μέρος του επιστητού. Το μάθημα θα 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 οντολογίας, της ηθικής και της πολιτι-

κής φιλοσοφίας, καθώς και της φιλοσοφίας για τις πρώτες αρχές. 
 

Φ 479 Καρλ Μαρξ, “Οικονομικά-φιλοσοφικά χειρόγραφα” Κωνσταντίνος            
Καβουλάκος 

Τα φημισμένα αυτά χειρόγραφα του Καρλ Μαρξ από το έτος 1844 δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά 

πολύ μετά τον θάνατό του, στα 1932. Από τότε δεν έπαψαν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέ-

ροντος των στοχαστών και σχολιαστών που έστρεφαν την προσοχή τους στη σκέψη του. Ερμηνεύτηκαν 

με πολύ διαφορετικούς τρόπους, πότε ως η πηγή μιας αυθεντικότερης, ανθρωποκεντρικής εκδοχής της 

μαρξικής σκέψης, η οποία υποχώρησε στη συνέχεια για να δώσει τη θέση της σε μια πιο αντικειμενι-

στική-ντετερμινιστική θεωρία της κοινωνίας και της ιστορίας, πότε ως μια αφηρημένη, ανθρωπολο-

γική, φιλοσοφική κριτική του καπιταλισμού, η οποία χωρίζεται με μια επιστημολογική τομή από την 

ύστερη μαρξική επιστήμη της ιστορίας που την άφησε τελειωτικά πίσω της. Στον αντίποδα τέτοιων 

αναγνώσεων αναπτύχθηκε επίσης μια προσέγγιση που τονίζει τα στοιχεία συνέχειας του «φιλοσοφικού» 

Μαρξ με εκείνον της «επιστημονικής» κριτικής της πολιτικής οικονομίας. Το μάθημα έχει τον χαρα-

κτήρα άσκησης στην ανάγνωση φιλοσοφικού κειμένου, κατά την οποία θα αναδειχθούν κεντρικές θεμα-

τικές (π.χ., θεωρία της αποξενωμένης εργασίας, κριτική της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας κ.ο.κ.) καθώς και 

ευρύτερα μεθοδολογικά-θεωρητικά ζητήματα που ανακινεί το κείμενο. 
 

Φ 482 Φιλοσοφικές προσεγγίσεις του κράτους κατά τον 19ο αι. [θα ανακοινωθεί] 

Εκτίθεται η εγελιανή φιλοσοφία του κράτους στην ειδική αρχιτεκτονική της διάρθρωση. Η έκθεση ε-

στιάζει αρχικώς στην έννοια της ελεύθερης βούλησης, η οποία αποτελεί τον συστατικό λόγο και τον 

οργανωτικό συντελεστή όλων των ειδικότερων προσδιορισμών της έννοιας του κράτους. Οι προσδιορι-

σμοί αυτοί έχουν ως αφετηρία την έννοια της προσωπικότητας και καταλήγουν σε μια θεωρία περί κοι-

νωνικής και πολιτικής θεσμικής συγκρότησης, η οποία αποτελεί κεντρικό άξονα του μαθήματος. Στο 

πλαίσιο τούτο επιχειρείται η διεξοδική και συνεκτική παρουσίαση της θεσμικής δόμησης του κράτους, 

όπως επίσης και η διερεύνηση των θεωρητικών όρων υπαγωγής του κράτους στο ύπατο δίκαιο της πα-

γκόσμιας ιστορίας. Τέλος, γίνεται προσπάθεια αποτίμησης των πολλαπλών και ετεροειδών προσλή-

ψεων της εγελιανής πολιτικής φιλοσοφίας τον 19ο αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό εκτίθεται η κριτική του 

Μαρξ στην εγελιανή φιλοσοφία του κράτους καθώς και η πολιτική θεωρία της αναρχίας του 19ου αιώνα 

στις διάφορες εκδοχές της. 
 

Φ 483 Ελευθερία και ισότητα στην πολιτική φιλοσο-
φία του 20ου αιώνα 

[θα ανακοινωθεί] 

Μεταπολεμικά η συζήτηση για την ελευθερία, την ισότητα και τις μεταξύ τους σχέσεις γνώρισε τέτοια 

άνθηση, ώστε οι δύο αυτές έννοιες να θεωρούνται απολύτως κομβικές για την κατανόηση της σύγχρονης 

πολιτικής φιλοσοφίας. Μια εισαγωγική προσέγγιση αυτού του πεδίου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, 
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όσον αφορά την ελευθερία, μια παρουσίαση της διάκρισης θετικής και αρνητικής ελευθερίας (Berlin) 

και της ελευθερίας ως απουσίας κυριαρχίας (Skinner, Pettit). Σε σχέση με την ισότητα, μεταξύ των 

θεμάτων που θα συζητηθούν η φιλελεύθερη ισότητα (Rawls), η έμφυλη ισότητα, η ισότητα ευκαιριών, 

η ισότητα ευημερίας και πόρων (Dworkin), η ισότητα ως τις ικανότητες (Sen), η ισότητα σεβασμού 

και η ισότητα ως προς την τύχη (luck egalitarianism). Τέλος, γίνεται συζήτηση σχετικά με το αν οι 

δύο αυτές έννοιες μπορούν ταυτόχρονα να υλοποιηθούν με έναν τρόπο που δεν θα παραβιάζεται η μία ή 

η άλλη. Ως προς αυτό το ζήτημα γίνεται λόγος για τη διαδικασιακή θεμελίωση των ίσων δικαιωμάτων 

του Χάμπερμας (Habermas) όπου ανασυγκροτείται ορθολογικά ο εσωτερικός δεσμός μεταξύ ελευθερίας 

και ισότητας στο πλαίσιο του δημοκρατικού κράτους δικαίου. 
 

Φ 484 Φαντασία και ορθολογισμός στη φιλοσοφία 
του Spinoza 

Παναγιώτης Δόικος 

Χάρη στις ιδέες της φαντασίας, είναι παρόντα μέσα μας τα σώματα και τα πράγματα που συγκινούν το 

σώμα μας, αλλά και αποκτά ψυχική ζωή η κάθε σχέση μας. Αυτό δείχνει ο τρόπος που θεωρεί ο 

Spinoza τη φαντασία στο δεύτερο μέρος της Ηθικής του. Η φαντασία του κάθε ανθρώπου, καθώς αντι-

λαμβάνεται τις κοινές ιδιότητες των όντων, συλλαμβάνει την ένταση της ύπαρξής τους μέσα στην 

ψυχή, αλλά και στην εξωτερική πραγματικότητα. Και όμως, κατά τον Spinoza, αυτή η δύναμη των 

εικόνων-ιδεών της φαντασίας μένει έξω από την παραγωγή της ορθολογικής γνώσης. Σύμφωνα με την 

τελευταία, η σύλληψη των ιδιοτήτων των όντων γίνεται από τη νόηση, η οποία θεωρεί από απόσταση 

την εικόνα-ιδέα, σαν η εικόνα-ιδέα να ήταν ένας επίπεδος πίνακας πληροφοριών. Στο μάθημα θα διε-

ρευνήσουμε αυτή την αντίθεση ανάμεσα στον ορθολογισμό και τη φαντασία, διατρέχοντας όλη τη γνω-

σιολογία του Spinoza και θέτοντας εκ νέου το ερώτημα: «Ποια γνώση είναι (η) αληθινή;». 
 

Φ 485 Η ελευθερία της έκφρασης: Μια δύστροπη αξία Φιλήμων Παιονίδης 

Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί μια βασική αξία της νεωτερικότητας, η σημασία της οποίας θεω-

ρείται τόσο μεγάλη, ώστε να κρίνεται απαραίτητη η νομική κατοχύρωσή της. Παράλληλα, τα περί-

πλοκα προβλήματα που σχετίζονται με τη δικαιολόγησή της και τις επιτρεπτές εξαιρέσεις της την 

καθιστούν μια ιδιαίτερα «δύστροπη» αξία. Στο μάθημα αυτό μεταξύ άλλων θα εξετάσουμε με τη βοή-

θεια πρωτογενών πηγών τις ιστορικές καταβολές της και θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε μια συ-

νοπτική εικόνα της σύγχρονης συζήτησης για τη δικαιολόγηση και τους περιορισμούς της. 
 

Φ 486 Johann Gottlieb Fichte, “Θεμέλιο του φυσικού δικαίου 
σύμφωνα με αρχές της Επιστημολογίας. Πρώτο Μέρος” 

Θεόδωρος Πενολίδης 

Το Θεμέλιο της φιλοσοφίας του δικαίου σύμφωνα με αρχές της Επιστημολογίας, πρώτο μέρος (1796), 

του Johann Gottlieb Fichte, γραμμένο ένα χρόνο μετά από το Θεμέλιο της σύνολης Επιστημολογίας, 

δεν προβαίνει στον προσδιορισμό και την εφαρμογή της έννοιας του δικαίου μέσω μιας φιλοσοφικής 

ανθρωπολογίας, όπως λ.χ. στο κλασικό φυσικό δίκαιο, ούτε επίσης παράγει το φυσικό δίκαιο από την 

κατηγορική προσταγή (I. Kant). Στην αναγνώριση του δικαίου των άλλων έγκειται πολλώ μάλλον το 

ενέργημα εκείνο, διά του οποίου το εγώ γνωρίζει τον εαυτό του ως ελεύθερη αυτοσυνείδηση. Η έννοια 

του δικαίου αναπτύσσεται, επομένως, κατά τον Fichte, ως όρος της αυτοσυνείδησης του πεπερασμένου 

έλλογου όντος. Έτσι, το δίκαιο τίθεται ως αναγκαίος όρος μιας ελεύθερης διυποκειμενικότητας και αυτή 

η τελευταία, με την σειρά της, ως αναγκαίος όρος της ίδιας της υποκειμενικότητας του εγώ. 
 

Φ 487 Λούντβιχ Βίττγκενστάιν, “Λογικο-φιλοσοφική 
πραγματεία” 

Παντελής Γκολίτσης 

H Λογικο-φιλοσοφική πραγματεία (Tractatus Logico-Philosophicus) του αυστριακού φιλοσόφου 

Λούντβιχ Βίττγκενστάιν (Ludwig Wittgenstein, 1889-1951) αποτελεί ένα από τα πιο συναρπαστικά 

αλλά συνάμα και πιο δύσκολα φιλοσοφικά κείμενα του 20ου αιώνα. Δημοσιευμένη το 1921, αυτή η 
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σχετικά σύντομη πραγματεία άλλαξε την κατεύθυνση της φιλοσοφίας αφενός μέσω της κριτικής της 

στην παραδοσιακή φιλοσοφία και αφετέρου μέσω ενός πρωτότυπου και αυστηρού στοχασμού πάνω στη 

συνθετότητα των φιλοσοφικών προβλημάτων και την αλήθεια που κρύβεται μολαταύτα στα φιλοσοφικά 

λάθη. Στο μάθημα θα διαβάσουμε και θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε το σύνολο της πραγματείας, 

η οποία εξελίσσεται μέσω αριθμημένων και υποαριθμημένων προτάσεων, με σκοπό να συλλάβουμε τη 

σύλληψη του πρώιμου Βίττγκενστάιν για το έργο και την αξία της φιλοσοφίας. 
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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 

[προσφερόμενο στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής] 

Κυριάκος Μπονίδης  
Όλγα Παντούλη 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να γνωρίσουν εισαγωγικά την 

ιστορικότητα των ακαδημαϊκών παιδαγωγικών λόγων  (discourses), της Παιδαγωγικής, της Επιστή-

μης της Αγωγής και των Επιστημών της Αγωγής, τις θεματικές έννοιες, τις πρακτικές και τεχνολο-

γίες κυβερνησιμότητάς τους. 

     Θέματα μάθησης, χρονοδιάγραμμα 

     Εισαγωγή: Παιδαγωγική – Επιστήμη της Αγωγής– Επιστήμες της Αγωγής: αντικείμενο, βασικές 

θεματικές έννοιες (αγωγή, παιδεία, μόρφωση, εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση, διδασκαλία, τυπική, μη 

τυπική και άτυπη μάθηση, αξιολόγηση κ.λπ.) (1ο και 2ο μάθημα). 

     Ενότητα πρώτη: Παιδαγωγικοί λόγοι της προνεωτερικότητας και της πρώιμης νεωτερικότητας: 

Εκπαιδευτικός ιδεαλισμός και ρεαλισμός: λόγοι που αρθρώθηκαν κατά την αρχαιότητα, συνεχίστηκαν 

κατά το μεσαίωνα και συγκροτήθηκαν ως θεωρίες ή φιλοσοφίες της Αγωγής. 

Α. Ο παιδαγωγικός λόγος του Κομένιου: Μια γέφυρα μεταξύ των λόγων της Αναγέννησης και του 

Διαφωτισμού 

Β. Παιδαγωγικοί λόγοι της νεωτερικότητας-διαλογικότητα: 

1. Παιδαγωγικοί λόγοι του Διαφωτισμού (J. Locke - J.J. Rousseau- πρώιμος H. Pestalozzi- Φιλαν-

θρωπιστές, E. Trapp κ.ά.). 

2. Ασυνέχεια των παιδαγωγικών λόγων του Διαφωτισμού στο λόγο του αλληλοδιδακτικού σχολείου των 

J. Lancaster, A. Bell, Ch. Sarazin, Ι. Κοκκώνη και πειθαρχική εξουσία. 

3. Παιδαγωγικοί λόγοι του γερμανικού ιδεαλισμού και νεανθρωπισμός (I. Kant, J.G. Fichte, J.W. von 

Goethe, W. Humboldt, ύστερος H. Pestalozzi, J.F. Herbart, Ερβαρτιανοί κατά το 19ο αιώνα, W. 

Dilthey). 

4. Η συνέχεια και ο μετασχηματισμός των λόγων του Διαφωτισμού στη Νέα Αγωγή, στον Εκπαιδευ-

τικό Πραγματισμό και στην (αμερικανική) Προοδευτική Εκπαίδευση. 

4. Μαρξικοί παιδαγωγικοί λόγοι (Σοσιαλιστική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτικός Αναδομισμός, Μαρξι-

στική-υλιστική Παιδαγωγική) (3ο, 4ο και 5ο μάθημα). 

     Ενότητα δεύτερη: Η Παιδαγωγικής ως επιστήμη –η επιστήμη της αγωγής – οι επιστήμες της 

αγωγής - «ρηματικοί σχηματισμοί» («παραδείγματα») της Παιδαγωγικής: 

Α. Η Παιδαγωγική ως επιστήμη ή Επιστήμη της Αγωγής ή Επιστήμες της Αγωγής: 

Tο ζήτημα της αυτονομίας της Παιδαγωγικής, κλάδοι της Παιδαγωγικής/Επιστήμης της Αγωγής, 

επιστήμες της Αγωγής και διεπιστημονικότητα, οι ακαδημαϊκοί παιδαγωγικοί λόγοι στην Ελλάδα. 

Β. Παιδαγωγικές ομάδες και πεδίο της Παιδαγωγικής/Επιστήμης της Αγωγής/Επιστημών της Αγω-

γής: 

1. Ομάδες αναφοράς: το παιδί, ο έφηβος και η έφηβη, ο ενήλικος και η ενήλικη, ο μαθητής και η μα-

θήτρια, ο εκπαιδευτικός και η εκπαιδευτικός, ο εκπαιδευτής και η εκπαιδεύτρια ενηλίκων. 

2. Θεσμοί και δομές που παρέχουν αγωγή και εκπαίδευση: η οικογένεια, η προσχολική αγωγή –  συ-

στήματα προσχολικής αγωγής, το σχολείο – σχολείο και κοινωνία, οι σχολές επαγγελματικής κατάρ-

τισης, το πανεπιστήμιο, η εξωσχολική αγωγή (π.χ. κέντρα νεότητας), εκπαίδευση ενηλίκων και συνε-

χιζόμενη εκπαίδευση, δομές μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπη μάθηση (Μ.Μ.Ε., Τ.Π.Ε., εκκλησία 

κ.λπ.) (6ο και 7ο μάθημα). 
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Γ. «Ρηματικοί σχηματισμοί» («παραδείγματα»)  της Παιδαγωγικής/Επιστήμης της Αγωγής/Επιστη-

μών της Αγωγής, σχέση θεωρίας και πράξης, αντικείμενο, πρακτικές και τεχνολογίες της εκπαιδευτι-

κής πρακτικής και έρευνας: 

1. Ερμηνευτική Παιδαγωγική, συνθετική (ποιοτική) έρευνα και η έννοια της «κατανόησης». 

2. Εμπειρική (συμπεριφοριστική) Παιδαγωγική, αναλυτική-εμπειρική (ποσοτική) έρευνα και η έννοια 

της «εξήγησης». 

3. Μαρξιστική-Λενιστική Παιδαγωγική. 

4. Κριτική Παιδαγωγική, ιδεολογικοκριτική και η έννοια της χειραφέτησης. 

5. Σύγχρονοι παιδαγωγικοί λόγοι (Συστημική/Εποικοδομητική Παιδαγωγική,  Μετα-κριτική Παιδα-

γωγική, Αποδομιστική Παιδαγωγική, Μετανεωτεριστική Παιδαγωγική) (8ο, 9ο, 10ο, 11ο και 12ο μά-

θημα). 

     Ενότητα τρίτη: Παιδαγωγική – Επιστήμη της Αγωγής – Επιστήμες της Αγωγής και σύγχρονα 

παγκόσμια προβλήματα: 

Ειρηνιστικοί παιδαγωγικοί λόγοι κατά την περίοδο της παγκόσμιας οικολογικής, οικονομικής, ανθρω-

πιστικής και υγιειονομικής κρίσης (13ο μάθημα). 

     Συγκεφαλαίωση και αξιολόγηση του μαθήματος από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Κατά τη 

διάρκεια του εξαμήνου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες αναπτύσσουν ποικίλες δραστηριότητες 

και σχέδια εργασίας. 
 

ΕΙΣΠ 100 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  

[προσφερόμενο σε άλλα Τμήματα του ΑΠΘ για την α-
πόκτηση Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας] 

Ελένη Χοντολίδου  

Στο μάθημα αναπτύσσεται εν συντομία η προβληματική της Παιδαγωγικής επιστήμης (βασική ορο-

λογίας και προσδιορισμός του γνωστικού αντικειμένου της Παιδαγωγικής, διεπιστημονικότητα, κλάδοι 

της Παιδαγωγικής) και εξετάζεται η σχέση της Παιδαγωγικής με άλλες επιστήμες. Αναλύεται η παι-

δαγωγική-εκπαιδευτική σχέση (το παραδοσιακό «παιδαγωγικό ζεύγος»), τα βασικά γνωρίσματα και οι 

προϋποθέσεις της (με ιστορικά παραδείγματα). Διευκρινίζονται οι όροι: αγωγή, παιδεία/μόρφωση, εκ-

παίδευση.  

     Το μάθημα προχωρά στην εξέταση των σκοπών αγωγής και εκπαίδευσης στο παρελθόν και σήμερα 

και στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση στην ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας. Στη συνέχεια εξετάζο-

νται τα μέσα αγωγής και διδασκαλίας, τα «στιλ συμπεριφοράς» παιδαγωγών-εκπαιδευτικών και ανα-

λύεται η προσωπικότητα και η εκπαίδευσή τους.  

     Προχωρούμε στην εξέταση της αγωγής ως κοινωνικού φαινομένου και πιο συγκεκριμένα αναφερό-

μαστε στις κοινωνικές ομάδες με παιδαγωγικές λειτουργίες-αρμοδιότητες (π.χ. οικογένεια και υποκα-

τάστατα, ομάδες συνομηλίκων κ.λπ.) και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, 

σχολείο). 

     Στη συνέχεια, το μάθημα εστιάζει στα σύγχρονα προβλήματα της εκπαίδευσης (πολυπολιτισμικό-

τητα, παγκοσμιοποίηση προσφυγικό, περιβαλλοντικά προβλήματα, ρατσισμός κ.λπ.) ως προκλήσεις για 

την αγωγή και την εκπαίδευση και κλείνει με την εξέταση μεθοδολογικών και επιστημολογικών προ-

βλημάτων στο πεδίο της Παιδαγωγικής, με συγκεκριμένα παραδείγματα. 
 

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 συγκεκρι-

μένα οι λεγόμενες «παιδαγωγικές κοινότητες», όπως η οικογένεια και το σχολείο. Το κύριο ενδιαφέρον 

όμως επικεντρώνεται ειδικότερα στην παιδαγωγική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. Επιση-

μαίνονται σημαντικές πλευρές της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού – μαθητή με αφετηρία την παρα-

δοχή ότι η ποιότητα αυτής της σχέσης επιδρά στην ανάπτυξη του μαθητή και ειδικότερα στο 
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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 διαχεί-

ριση προβλημάτων στη σχολική τάξη. Αναλύεται επιπλέον το μη λεκτικό επίπεδο της επικοινωνίας, 

όπως και η επίδραση των προσδοκιών του εκπαιδευτικού στην αυτοαντίληψη και τη συμπεριφορά του 

μαθητή. 
 

ΣΧΠ ΙΙ 
400 

Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ: Διδασκαλία και Προ-
γράμματα Σπουδών (προετοιμασία, διεξαγωγή, 
αξιολόγηση διδασκαλίας)  
[προσφερόμενο σε άλλα Τμήματα του ΑΠΘ για την α-
πόκτηση Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας] 

Βασιλική Παπαδοπούλου 

Σε αυτό το μάθημα θα γίνει πραγμάτευση τριών αξόνων βασικών για το επιστημονικό πεδίο της Σχο-

λικής Παιδαγωγικής. Ο πρώτος άξονας σχετίζεται με τη   θεωρία σχολείου,  ο δεύτερος με τη θεωρία 

των αναλυτικών προγραμμάτων και ο τρίτος με τη θεωρία της διδασκαλίας. Σε σχέση με τον πρώτο 

άξονα θα πραγματευθούμε ζητήματα που σχετίζονται με το σχολείο ως κοινωνικό θεσμό, απότοκο της 

βιομηχανική επανάστασης, την κριτική που ασκήθηκε στο θεσμό μεταπολεμικά κυρίως, αλλά και τα 

σύγχρονα προτάγματα που τίθενται για τη θεσμοθετημένη εκπαίδευση μέσα στην αέναη μεταβολή ό-

λων των συνθηκών που σχετίζονται με τη λειτουργία του (οικονομικοί, κοινωνικοί, δημογραφικοί, πολι-

τικοί, πολιτισμικοί όροι και προϋποθέσεις). Στο δεύτερο άξονα θα πραγματευθούμε  βασικά ζητήματα 

που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των αναλυτικών προγραμμάτων, 

όπως το ζήτημα των σκοπών της αγωγής και της εκπαίδευσης, το ζήτημα της επιλογής αλλά και 

οργάνωσης και διάταξης των γνωστικών περιεχομένων που θα αναχθούν σε αντικείμενα διδασκαλίας. 

Βασικό επίσης ζήτημα στις σύγχρονες δημοκρατικές, πλουραλιστικές κοινωνίες σε σχέση τόσο με τη 

σκοποθεσία όσο και με τα γνωστικά περιεχόμενα στα αναλυτικά προγράμματα είναι το ζήτημα της 

εγκυρότητας και νομιμότητάς τους. Τέλος στον άξονα της θεωρίας τη διδασκαλίας θα γίνει πραγμά-

τευση του ζητημάτων που σχετίζονται  με τις μορφές διδασκαλίας, με τις μεθόδους διδασκαλίας , με 

παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές που οφείλουν να την πλαισιώνουν,  αλλά  και ζητήματα που συνδέ-

ονται με το σχεδιασμό της διδασκαλίας, ως ενός εργαλείου απαραίτητου για τη διεξαγωγή και την 

αξιολόγησή της και χρήσιμου στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική κάθε εκπαιδευτικού.                          
 

ΕΨ 900 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάρω Δόικου 

Κληρονομικότητα και περιβάλλον – ωρίμανση και μάθηση. Γνωστική ανάπτυξη: Η θεωρία του Piaget. 

Η θεωρία του Vygotsky. Κονστρουκτιβισμός.  Νοημοσύνη: αξιολόγηση, νοημοσύνη  και  σχολική  ε-

πίδοση, νοημοσύνη και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες. Συναισθηματική νοημοσύνη. Μάθηση: Θεω-

ρίες μάθησης και εφαρμογές στη εκπαιδευτική πράξη. Συμπεριφοριστικές θεωρίες. Γνωστικές θεωρίες. 

Ενορατική μάθηση. Θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών. Μνήμη και λήθη. Κίνητρα: Ο ρόλος της οι-

κογένειας και του σχολείου στην ανάπτυξη των κινήτρων. Θεωρητικές προσεγγίσεις- η θεωρία του 

Maslow Αιτιακή απόδοση.  Κίνητρα και ενίσχυση. Αυτοαποτελεσματικότητα. Εφαρμογές στην εκπαι-

δευτική πράξη. 
 

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ (6 ECTS) 
 

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

Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου  

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 πε-

ριεχόμενο και οι κατευθύνσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων ως προς το συγκεκριμένο μάθημα.  
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702 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της 
Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(με εφαρμογές) 

Φωτεινή Τολούδη 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε ολιστικούς τρόπους διδα-

σκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας, με στόχο οι ίδιοι στη συνέχεια να επιτύχουν την αποτελεσματική 

μάθηση των μελλοντικών μαθητών τους. 

     Ταυτόχρονα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα εκπαιδευτούν στη μεθοδολογία κατάκτησης συγκεκρι-

μένων δεξιοτήτων, όπως η παρατήρηση και η εξήγηση, οι οποίες θα αποτελέσουν χρήσιμο εφόδιο, όχι 

μόνο στην επαγγελματική τους αλλά και στην κοινωνική τους καθημερινότητα. 

     Θα μελετηθούν παραδείγματα από όλες τις ιστορικές περιόδους και από όλες τις τάξεις της Δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των ιστορικών πηγών. Θα αναλυθεί 

ο πολιτικός και ο κοινωνικός ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας, ιδιαίτερα μάλιστα για τις πα-

ρελθούσες δεκαετίας, όταν το βιβλίο αυτό αποτελούσε ίσως και το μοναδικό ανάγνωσμα που έμπαινε στο 

σπίτι μιας οικογένειας. Η μορφωτική αξία του μαθήματος της Ιστορίας θα αναδειχθεί με παραδείγματα 

και από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

     Το μάθημα θα έχει κυρίως εργαστηριακή μορφή. Η επαρκής προετοιμασία των φοιτητών/τριών – 

έρευνα, εκπόνηση σεναρίων διδασκαλίας, παρουσίαση σε πλαίσιο μικροδιδασκαλίας – αποτελεί βασικό 

στόχο. Για το λόγο αυτό και η ουσιαστική παρουσία τους στο μάθημα κρίνεται υποχρεωτική. 
 

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

Τριανταφυλλιά Γιάννου 

Το μάθημα εστιάζει σε θεωρητικά και πρακτικά ζητούμενα σχετικά με τη διδασκαλία της Αρχαίας 

Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη Μέση Εκπαίδευση. Εξετάζονται αναλυτικότερα οι κατευ-

θύνσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων, τα σχολικά εγχειρίδια, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της 

διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών (από το πρωτότυπο ή από μετάφραση) με βάση και τα πορίσματα 

της σύγχρονης γλωσσολογικής και παιδαγωγικής επιστήμης.  

     Ιδιαίτερα θα μας απασχολήσει η ανάλυση των διεθνών τάσεων στη διδασκαλία των κλασικών γλωσ-

σών, σύμφωνα με τις οποίες μετατοπίζεται το κέντρο ενδιαφέροντος από γλωσσοκεντρικές προς κειμε-

νοκεντρικές διδακτικές παραδόσεις – σε συνδυασμό και με ερμηνευτικές, διαθεματικές, βιωματικές ή 

διαπολιτισμικές προσεγγίσεις. Έμφαση θα δοθεί και στη λειτουργική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων και 

πολυτροπικών σημειωτικών πόρων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς μπορούν να συμβάλουν 

στην ανανέωση της διδακτικής μεθοδολογίας και πράξης. 

     Στη θέση της αντιπαράθεσης παλαιού-νέου, συμβατικού-καινοτόμου, θα επιχειρηθεί να διαμορφώ-

σουμε μια συγκροτημένη πρόταση διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών, που θα βασίζεται σε μια ολι-

στική αναγνωστική διαδικασία (όπου η γλωσσική, η γραμματολογική και η πραγματολογική επεξερ-

γασία θα αποτελούν μόνο ένα μέρος) σε αντιστοιχία με κατάλληλα επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό και 

εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές, που κάθε φορά θα καθορίζονται από τους μαθησιακούς στόχους που 

θέτουμε και τις εγγράμματες ταυτότητες στις οποίες θέλουμε να επικεντρωθούμε.  

     Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών σε συ-

νεργαζόμενες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (6 ECTS) 
 

Α΄  Υποχρεωτικό: Μεθοδολογία παιδαγωγικής έρευνας 
 

Π 1000  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.  
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     (α) Επιστημολογικές προϋποθέσεις της Μεθοδολογίας: Στο πρώτο μέρος θα γίνει εισαγωγή στις επι-

στημολογικές προϋποθέσεις της επιστημονικής έρευνας, όπως έννοια και σκοπός της επιστήμης, γενί-

κευση, επιστημονική εξήγηση και πρόγνωση, διατύπωση και έλεγχος υποθέσεων, εμπειρικό περιεχό-

μενο των υποθέσεων και θεωριών, διεύρυνση της γνώσης και επιστημονική πρόοδος. Διαφορές και 

ομοιότητες των Φυσικών και των Κοινωνικών Επιστημών: νομοθετικές και ιδιογραφικές επιστήμες.  

     (β) Μεθοδολογία: Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν οι κυριότερες μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως 

η συνέντευξη, επισκόπηση, παρατήρηση, κοινωνιομετρία κλπ. και θα αναλυθούν οι διαφορετικές λει-

τουργίες των ποσοτικών και των ποιοτικών μεθόδων στο πλαίσιο της λογικής της επιστημονικής έ-

ρευνας.  

     (γ) Εισαγωγή στη Στατιστική: Εδώ θα εξηγηθούν οι βασικές έννοιες της Περιγραφικής Στατιστι-

κής, 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 Στατιστι-

κής, όπως η κανονική κατανομή, τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας, τα διαστήματα εμπιστο-

σύνης 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 1444 Aφηγήσεις ζωής ως ερευνητική μέθοδος στις            
Κοινωνικές Επιστήμες 

Ελένη Χοντολίδου /  
Όλγα Παντούλη 

Το μάθημα επιχειρεί να εξοικειώσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με τη μέθοδο της βιογραφίας και 

αυτοβιογραφίας 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. 
 

Π 1507 Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην   
Ελλάδα: Το “παράδειγμα” των Φιλοσοφικών Σχο-
λών 

[θα ανακοινωθεί] 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μελετήσουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες σε αυτό την εξέ-

λιξη της ελληνικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαχρονικά, από το 1837, έτος ίδρυσης και λει-

τουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, έως τη Μεταπολίτευση (1974). Η έμφαση θα δοθεί στις Φιλο-

σοφικές Σχολές των δύο Πανεπιστημίων, Αθηνών και Θεσσαλονίκης.  

     Οι επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:  

     α) να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο σεμινάριο τις 

ιδιαίτερες συνθήκες ίδρυσης και λειτουργίας των δύο Πανεπιστημίων (1837 και 1926 αντίστοιχα),  

     β) να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διδακτικού προσωπικού των δύο Σχολών, 

διαχρονικά και συγκριτικά, και να προβληματιστούν για την απουσία των γυναικών-καθηγητριών, 

     γ) να μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών και να ερμηνεύσουν κάθε φορά τον προσανατολισμό 

τους (επιστημονικός ή/και επαγγελματικός),  

     δ) να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν την κοινωνική φυσιογνωμία των δύο Σχολών, 

     ε) να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν τη διάσταση του φύλου στην Ανώτατη Εκπαίδευση,  

     στ) να παρουσιάσουν και να ερμηνεύσουν το περιεχόμενο των παιδαγωγικών σπουδών στις δύο 

Σχολές, διαχρονικά και συγκριτικά.  

     Στο σεμινάριο αυτό οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έρθουν σε επαφή με πολλαπλές πηγές (νομο-

θετικά κείμενα, αρχειακό υλικό: πρακτικά συνεδριάσεων, εκθέσεις πεπραγμένων, επετηρίδες, εφημε-

ρίδες 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 
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ιστορική-ερμηνευτική μέθοδο και την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, με κριτήριο κάθε φορά τη 

μορφή του προς εξέταση υλικού.  

     Για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι απαραίτητη η εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του 

στο e-learning (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6960). 
 

Π 1707 Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας Ελλάδας 
και Γερμανίας 

       Αναστασία Κεσίδου  

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες διεθνείς 

τάσεις ανάπτυξης προγραμμάτων διδασκαλίας, να συγκρίνουν βασικές διαστάσεις του γερμανικού και 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, να ανιχνεύσουν την εκπαιδευτική πολιτική που αφορά την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή των προγραμμάτων διδασκαλίας στις δύο χώρες και να ασκηθούν στην 

ανάλυση των προγραμμάτων διδασκαλίας (curriculum analysis). 

     Περιεχόμενο μαθήματος: Σύγκριση, προγράμματα διδασκαλίας, εκπαίδευση στην Ελλάδα και τη 

Γερμανία: εισαγωγή στη θεματική (1ο μάθημα), Διεθνείς συγκριτικές μελέτες επίδοσης των μαθητών 

και προγράμματα διδασκαλίας (2ο μάθημα), Τύποι προγραμμάτων διδασκαλίας (περιεχομένου, στο-

χοκεντρικό, διαδικασίας, αποτελέσματος) - ομάδα σχεδιασμού του προγράμματος διδασκαλίας (3ο 

μάθημα), Σκοποί και στόχοι, περιεχόμενα, μέθοδοι, μέσα διδασκαλίας και μάθησης, αξιολόγηση προ-

γραμμάτων διδασκαλίας (4ο, 5ο και 6ο μάθημα), «Γιατί σύγκριση;» Στόχοι και κατευθύνσεις της 

Συγκριτικής Παιδαγωγικής (7ο μάθημα), H εκπαίδευση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερ-

μανίας (8ο μάθημα), Από τα Αναλυτικά Προγράμματα (1985) στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προ-

γραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) (2003) (9ο μά-

θημα), Νέα πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών (2011) και Προγράμματα Σπουδών 2021 (10ο μά-

θημα), Προγράμματα Διδασκαλίας στη Βάδη-Βυρτεμβέργη: οι μεταρρυθμίσεις του 1994, του 2004 

και του 2016 (11ο μάθημα), Προγράμματα διδασκαλίας και σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας στην Ελ-

λάδα (12ο μάθημα), Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Ιστορίας στη Βάδη-Βυρτεμβέργη (13ο μά-

θημα). 
 

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 στοχα-

σμός συνδέεται –ως διαδικασία– με τον μετασχηματισμό της προοπτικής (perspective transfor-

mation), 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 αναθεωρημένη ερμηνεία της εμπειρίας και στοχεύει στην εξατο-

μικευμένη διερεύνηση του συστήματος νοημάτων (εμπειρικού συστήματος) και κατ’ επέκταση στην 

ανάπτυξη του. Επίσης αναφορά γίνεται και στον δυναμικό συσχετισμό της έννοιας του κριτικού στο-

χασμού με τις έννοιες της “κριτικής συνειδητοποίησης” (conscientização) και της “μετασχηματι-

στικής μάθησης” (transformative learning), ως διαδικασίες οι οποίες προοιωνίζουν την ενδυνάμωση 

του ατόμου μέσω της αναθεώρησης της εμπειρίας του, και οι οποίες στοχεύουν στη χειραφέτηση. Πέρα 

όμως από τη θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του κριτικού στοχασμού, της σύνδεσής του με τη 

μάθηση και τις πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ των στοχαστών για το ρόλο του στη διαμόρφωση μιας 

θεωρίας μάθησης ενηλίκων, το μάθημα ασχολείται και με ζητήματα ενίσχυσης του κριτικού 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6960
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στοχασμού σε πρακτικό επίπεδο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου δράσης (ενδυνάμωση και 

κριτικοστοχαστική εκπαιδευτική πρακτική) για την εκπαίδευση των ενηλίκων, το οποίο στοχεύει στην 

κριτική συνειδητοποίηση και στην αλλαγή. 
 

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

Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Το μάθημα περιέχει μία συνοπτική εισαγωγή στις προϋποθέσεις της χρήσης του Η/Υ και επικεντρώ-

νεται στις βασικές εντολές του λογισμικού IBM/SPSS, οι οποίες εφαρμόζονται παραδειγματικά στην 

ανάλυση δεδομένων κοινωνικών ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα σε διδακτικά/ ερευνητικά 

πλαίσια του Τομέα Παιδαγωγικής. Το μάθημα εστιάζει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα 

παραπάνω λογισμικά και στην απόκτηση μικρής εμπειρίας στην ανάλυση ερευνητικών δεδομένων. Η 

παρουσία είναι υποχρεωτική, καθώς και η διεκπεραίωση και παράδοση μικρών εργασιών που γίνονται 

κατά την διάρκεια των συναντήσεων. 
 

Π 2106 Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις  
των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

Μάρω Δόικου 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών/ φοιτητριών των μαθησια-

κών, γνωστικών και ψυχοκοινωνικών παραμέτρων των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Το μάθημα 

εστιάζει στις μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση, την ορθογραφημένη γραφή και την  παραγωγή 

γραπτού λόγου. Καταρχήν επιχειρείται η εννοιολογική διασαφήνιση της σχετικής  ορολογίας και συ-

ζητούνται ζητήματα ορισμού. Γίνεται παρουσίαση των αιτιολογικών παραγόντων των ειδικών μαθη-

σιακών δυσκολιών και των χαρακτηριστικών που εμφανίζουν οι συγκεκριμένοι  μαθητές  στον μαθη-

σιακό και τον γνωστικό τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυσκολίες που βιώνουν οι μαθητές με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε συναισθηματικό επίπεδο καθώς και στην αλληλεπίδρασή τους με τους 

συνομηλίκους  τους σε συνάρτηση με το σχολικό πλαίσιο στο οποίο φοιτούν και τις στάσεις των εκπαι-

δευτικών και των γονέων τους. Μέσα από το μάθημα γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η αλληλεπί-

δραση των  επιμέρους  παραμέτρων των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και η αναγκαιότητα μιας 

σφαιρικής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπισή τους. 

 
Π 2107 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία Σουζάνα Παντελιάδου 

Στόχος στο μάθημα είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής 

και η ανάπτυξη προβληματισμού σχετικά με την κατάλληλη εκπαίδευση για κάθε κατηγορία ειδικών 

αναγκών. Στο μάθημα, που αποτελεί μια εισαγωγή στην ειδική αγωγή, αναπτύσσονται θεματικές που 

αφορούν στους στόχους και στο περιεχόμενο της ειδικής αγωγής, στις δομές της ειδικής αγωγής καθώς 

επίσης και πληροφορίες για κάθε κατηγορία ειδικών αναγκών. Με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά των 

παιδιών σε κάθε κατηγορία, παρουσιάζονται ερευνητικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, μέθοδοι και τε-

χνικές σε τέσσερις άξονες: α) οργάνωση χώρου και μαθησιακού περιβάλλοντος, β) προσαρμοσμένου και 

εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού, γ) στρατηγικών και τεχνικών διδασκαλίας και δ) σύγχρονων 

τάσεων και προβληματισμού. 
 

Π 2108 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση Σουζάνα Παντελιάδου 

Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι Μαθησιακές Δυσκολίες προσεγγίζονται από την εκπαιδευτική οπτική, 

με στόχο την σε βάθος κατανόηση των σχολικών δυσκολιών που προκαλούνται από τα βασικά γνω-

στικά και κοινωνικο-συναισθηματκά χαρακτηριστικά των μαθητών. Επιπλέον, συζητώνται ζητήματα 

που αφορούν στην αναγνώριση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στο σχολείο και τη συμμετοχή 

του/της εκπαιδευτικού στη διαγνωστική διαδικασία. Έμφαση δίνεται στις κατάλληλες προσεγγίσεις 

για την εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης και στη θεωρητική και 

εμπειρική τεκμηρίωση κάθε προσέγγισης. Η σε βάθος κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών υπο-

στηρίζεται από τη μελέτη της οπτικής των ίδιων των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους.  



 

  75 

 
Π 2201 Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Αναστασία Κεσίδου  

  Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να ευαισθητοποιηθούν ως μελλοντικοί εκ-

παιδευτικοί σχετικά με την ετερότητα στην κοινωνία και την εκπαίδευση, να κατανοήσουν τη φιλοσο-

φία της διαπολιτισμικής προσέγγισης σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής πράξης 

και να εφαρμόσουν τη διαπολιτισμική θεωρία σε βασικά πεδία της μειονοτικής εκπαίδευσης στην Ελ-

λάδα, αξιοποιώντας τα σχετικά ερευνητικά πορίσματα. 

     Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στη θεματική (1ο μάθημα), Ο Μαρσίντ, μαθητής αλβανικής 

καταγωγής της Α  ́Γυμνασίου σε σχολείο της Κεντρικής Μακεδονίας: μια μελέτη περίπτωσης (2ο 

μάθημα), Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαίδευση (αφομοίωση, ενσωμάτωση, πολυπο-

λιτισμικό, αντιρατσιστικό): τί δεν είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση (3ο μάθημα), Αξιώματα, αρχές 

και στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης- η διαχείριση της εκπαιδευτικής ετερότητας στην Ελ-

λάδα, την Ευρώπη και αλλού (4ο και 5ο μάθημα), Στερεότυπα, προκαταλήψεις, ρατσισμός (6ο και 7ο 

μάθημα), Η ένταξη των Ελληνοποντίων στην ελληνική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας (8ο μά-

θημα), Η μειονοτική εκπαίδευση στη Δυτική Θράκη (9ο μάθημα), Διγλωσσία και εκπαίδευση (10ο 

μάθημα), Διαπολιτισμική εκπαίδευση, προγράμματα διδασκαλίας και σχολικά εγχειρίδια (11ο μά-

θημα), Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στα Βαλκάνια (12ο μάθημα), Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκ-

παίδευση (13ο μάθημα). 
 

Π 3002 Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στη Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση μέσω λογοτεχνικών κειμένων 

Ελένη Χοντολίδου 

Το θέμα του Ολοκαυτώματος επηρέασε πολλούς συγγραφείς από πολλές χώρες, Εβραίους και μη, και 

γονιμοποίησε με εξαιρετικό τρόπο τη δουλειά τους. Έχουν γραφτεί για το θέμα και πολλά νεανικά και 

παιδικά βιβλία που είναι τόσο ποιοτικά και θέτουν τόσο βαθείς προβληματισμούς ώστε να μπορούν να 

διαβαστούν και από ενηλίκους. Τα αυτοβιογραφικά κείμενα και μάλιστα τα ημερολόγια είναι τα αυ-

θεντικότερα κείμενα σχετικά με το θέμα μας. Εκεί η «φωνή» είναι αυθεντική και όχι πεποιημένη, 

χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι η μυθοπλασία δεν έχει προσφέρει εξαιρετικά κείμενα. 

     Ο σκοπός διδασκαλίας κειμένων που έχουν σχέση με το Ολοκαύτωμα δεν είναι πρωτίστως να μά-

θουν οι μαθητές και οι μαθήτριες για το οριακό αυτό ιστορικό γεγονός. Αυτό είναι καθήκον του μαθή-

ματος 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 βα-

σισμένες 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 «φωνή» Εβραίου που είτε μιλά από το παρελθόν είτε 

μιλά τώρα για το παρελθόν. 

     Η αξιοποίηση των προσωπικών μαρτυριών των αυτοβιογραφικών κειμένων, η οποία κατατάσσεται 

στο γραμματειακό είδος των αυτοβιογραφικών αφηγήσεων πολέμου και στη λογοτεχνία του τραύμα-

τος 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 συ-

σχετισμών 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. 

     Οι εργασίες (προφορικές και γραπτές) είναι υποχρεωτικές, ατομικές, θα βαθμολογηθούν και θα 

συνυπολογιστεί ο βαθμός τους με το βαθμό της γραπτής εξέτασης. Η κάθε φοιτήτρια και ο κάθε φοι-

τητής θα διαβάσει ένα τουλάχιστον λογοτεχνικό βιβλίο, θα διαβάσει κριτικές για το βιβλίο, θα το 
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παρουσιάσει και θα προχωρήσει στον σχεδιασμό μιας διδακτικής ενότητας δίνοντας βάση στον σχε-

διασμό δραστηριοτήτων. Μέγιστο μέγεθος εργασιών: 5.000 λέξεις. Οι εργασίες θα διορθωθούν από τη 

διδάσκουσα και θα παρουσιαστούν στην τάξη με power point ή όποιον άλλο τρόπο επιλέξουν οι φοι-

τήτριες. 
 

Π 3016 Εκπαιδευτική πολιτική Κωνσταντίνος Τσιούμης 

Περιεχόμενα: Ιστορικός και Κοινωνικός Τόπος της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η έννοια του εκπαι-

δευτικού σχεδιασμού και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής πολι-

τικής. Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Εκπαίδευση και εκσυγχρονισμός. Εκ-

παίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι κυριότεροι συντελεστές της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο ρόλος 

των Διεθνών Οργανισμών στην εκπαιδευτική πολιτική. Συγκεντρωτισμός και αποκεντρωτισμός στην 

εκπαίδευσης Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Τύπος και εκπαιδευτική πολιτική. Η πολιτική του αναλυ-

τικού προγράμματος. Σχολική ηγεσία και διοίκηση της εκπαίδευσης. Διαπολιτισμική εκπαιδευτική 

πολιτική. Ερμηνευτικά σχήματα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η έρευνα της εκπαιδευτικής πολιτι-

κής. 
 

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 ετερόγλωσσων και 

γενικά των μειονοτικών πληθυσμών είχε ως άμεση συνέπεια την ανάπτυξη πολιτικών για την εκπαι-

δευτική διαχείριση αυτών των πληθυσμών. Κύριο ζητούμενο η εθνική, γλωσσική και πολιτισμική 

ομοιογενοποίηση και βασικό εργαλείο η αφομοίωση. Παράλληλα όμως με την αφομοίωση, που προ-

τάχθηκε για ξενόφωνους και όχι μόνο πληθυσμούς με διακυμάνσεις, αναπτύχθηκαν και άλλες μειο-

νοτικές 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. 
 

Π 3022 Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης 
Γλώσσας (Γ2) 

Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου 

Αποτελεί κοινή παραδοχή η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για την εκμάθηση της ελληνικής σε προ-

σφυγικούς/μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Το συγκεκριμένο μάθημα, λαμβάνοντας υπόψη την ανά-

γκη αυτή και με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά, εστιάζει στην παροχή θεωρητικών και μεθοδολογι-

κών/πρακτικών γνώσεων σε φοιτητές/τριες που επιθυμούν να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη 

γλώσσα (Γ2) σε μαθητές/τριες με μεταναστευτική/ προσφυγική βιογραφία. Στο πλαίσιο αυτό εξετά-

ζονται οι θεωρίες εκμάθησης μιας Γ2, μελετάται το φαινόμενο της διγλωσσίας και η επίδρασή του 

τόσο στη γλώσσα όσο και στη σκέψη του/της δίγλωσσου ομιλητή/τριας, παρουσιάζονται οι σύγχρονες 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Γ2 με έμφαση στην προφορά, στο λεξιλόγιο και στη 

γραμματική και διερευνώνται αναλυτικά τα λάθη των διδασκομένων την ελληνική ως Γ2 σε μια προ-

σπάθεια πληρέστερης κατανόησης των γλωσσικών και κατ’ επέκταση διδακτικών αναγκών τους. Το 

μάθημα ολοκληρώνεται με την εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων προκειμένου οι φοιτητές/ 

τριες να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στη νέα αυτή εκπαιδευτική ανάγκη και τάση.  
 

Π 3024 Εκπαίδευση, Eπαγγελματισμός και Ταυτότητες 
Εκπαιδευτικών 

[θα ανακοινωθεί]  

 Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και των φοιτητριών σε θεμελιώδη ζητήματα 

σχετικά με το επάγγελμα των εκπαιδευτικών, όπως τα θέτει και τα τεκμηριώνει η σύγχρονη έρευνα. 

Ειδικότερα, το περιεχόμενο αναπτύσσεται με άξονες μελέτης την αρχική εκπαίδευση και πιστοποίηση 
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της παιδαγωγικής επάρκειας, τις διαδικασίες εισδοχής και ανάπτυξης της επαγγελματικής δράσης 

στο πεδίο του σχολείου ή και άλλων εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και τα σύγχρονα αιτήματα για 

συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αυτά τα πεδία γνώσης και πρακτικών και οι 

μετασχηματισμοί τους αναλύονται ως διακριτοί ωστόσο, αλληλοεξαρτώμενοι χώροι συγκρότησης και 

ανασυγκρότησης των επαγγελματικών ταυτοτήτων, τόσο για τους ενεργούς, όσο και για τους μελλο-

ντικούς εκπαιδευτικούς. Το μάθημα βασίζεται στην παρουσίαση και βιβλιογραφική τεκμηρίωση θε-

μάτων σχετικών με τις προωθούμενες αλλαγές για τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους τόσο στο 

ελληνικό όσο και στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Βασικότερα 

αυτών είναι ο προσδιορισμός των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αναμένεται να 

επιδεικνύουν σήμερα και οι προοπτικές που οι σύγχρονες συνθήκες της εκπαίδευσης (π.χ. πολυπολι-

τισμικότητα, εφαρμογές τεχνολογίας και επικοινωνίας κα) δημιουργούν για το επάγγελμά τους. Πα-

ράλληλα, το μάθημα στοχεύει να υποστηρίξει τη διερεύνηση των θεμάτων αυτών από τους ίδιους τους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες μέσα από την αναζήτηση και μελέτη της σχετικής ελληνικής βιβλιογρα-

φίας. 
 

Π 3033 Φεμινιστική έρευνα και Παιδαγωγική της Ειρήνης Κυριάκος Μπονίδης 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να αναλύσουν τους επιμέρους 

ειρηνιστικούς φιλοσοφικούς, ερευνητικούς και παιδαγωγικούς λόγους (discourses) των φεμινιστριών 

του πρώτου και δεύτερου κύματος και τους σύγχρονα αναδυόμενους μετανεωτεριστικούς φεμινιστικούς 

λόγους. 

Θέματα μάθησης, χρονοδιάγραμμα 

     Εισαγωγή: Η Παιδαγωγικής της Ειρήνης. Φεμινιστική θεωρία και πολιτική. Βασικές έννοιες (1ο 

σεμινάριο).  

     Ενότητα πρώτη: Φεμινιστική Έρευνα και Παιδαγωγική της Ειρήνης της νεωτερικότητας: 

Η ιστορικότητα των επιμέρους λόγων της Φεμινιστικής Θεωρίας και Παιδαγωγικής της Ειρήνης από 

τις αρχές του 20ού αιώνα κ.ε. 

Α. Η Θεωρία και Παιδαγωγική της Ειρήνης κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου και του 

Μεσοπολέμου 

1. Ο ειρηνιστικός λόγος της Διεθνούς Εταιρείας των Γυναικών (Association Internationale des 

Femmes), του Women’s Peace Party (WPP) και της «Γυναικείας Διεθνούς Ένωσης για την Ει-

ρήνη και την Ελευθερία» (Women’s International League for Peace and Freedom -WILPF). 2. 

Ο φιλελεύθερος πραγματιστικός παιδαγωγικός λόγος της Jane Addams και Ellen Gates Starr. 3. 

Τα «Σπίτια Hull» (Hull Houses). 3. Ανάλυση λόγου σχετικών κειμένων των παραπάνω φεμινιστριών 

(2ο σεμινάριο). 

Β. To πρώτο φεμινιστικό κύμα: Ο εξισωτικός ή ισονομιστικός φιλελεύθερος φεμινισμός και η φιλε-

λεύθερη Έρευνα και Εκπαίδευση για την Ειρήνη από τη δεκαετία του 1960 κ.ε. 

1. Εισαγωγικά: Ο φιλελεύθερος φεμινισμός και η φιλελεύθερη Έρευνα και Εκπαίδευση για την Ει-

ρήνη. 2. Ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα φιλελεύθερης Έρευνας της Ειρήνης και της Παιδαγωγι-

κής της Ειρήνης διεθνώς, σχετική βιβλιογραφία. 3. Βασικές παραδοχές και έννοιες της φιλελεύθερης 

Έρευνας της Ειρήνης και της Παιδαγωγικής της Ειρήνης. 4. Χώρος, χρόνος, κείμενα, ερευνητικές 

και εκπαιδευτικές πρακτικές και τεχνολογίες κυβερνησιμότητας της φεμινιστικής ειρηνιστικής φιλε-

λεύθερης εκπαίδευσης. 5. Ανάλυση λόγου κειμένων των φιλελεύθερων φεμινιστριών παιδαγωγών της 

Ειρήνης. (3ο σεμινάριο). 

Γ. Αμφισβήτηση του εξισωτικού ή ισονομιστικού φεμινισμού και των «ανδρικών» θεωριών αναφορικά 

με την ειρήνη και την απουσία της από τις φεμινίστριες του δεύτερου κύματος 

1.  Εισαγωγικά: «Ανδρικές» θεωρίες αναφορικά με την ειρήνη και την απουσία της. 2. Το δεύτερο 

φεμινιστικό κύμα:  «μαρξιστικός» φεμινισμός (marxist), «ριζοσπαστικός» φεμινισμός (radical), ο 

πρώιμος ριζοσπαστικός (early radical), ο πολιτισμικά ριζοσπαστικός ή βαθιά πολιτισμικός (cultural 
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radical ή strong cultural), ο αμυδρά πολιτισμικός (weak cultural), ο σοσιαλιστικός (socialist), ο 

ψυχαναλυτικός, ο ουσιοκρατικός, ο οικολογικός (ή οικοφεμινισμός) και ο μητρικός ή κοινωνικός φεμι-

νισμός. 3. Βασικές έννοιες, θεματικές επιλογές, ανθρωπολογικές, ηθικές και επιστημολογικές παρα-

δοχές των φεμινιστριών του δεύτερου κινήματος. 4. Ανάλυση λόγου κειμένων των φεμινιστριών του 

δεύτερου κινήματος (4ο και 5ο σεμινάριο). 

Δ. Ειρηνιστικοί φιλοσοφικοί, ερευνητικοί και παιδαγωγικοί λόγοι των φεμινιστριών του δεύτερου κύ-

ματος 

1.  Η ειρηνιστική Έρευνα και Παιδαγωγική της Elise Boulding: Η εκδοχή της ειρηνιστικής Παιδα-

γωγικής της απλότητας, της ακεραιότητας, της ισότητας, της κοινότητας, της αειφορίας και της 

παγκόσμιας πολιτειότητας. 2. Ο φιλοσοφικός και παιδαγωγικός ειρηνιστικός λόγος της Nel 

Noddings: Η εκδοχή της ειρηνιστικής Παιδαγωγικής της ηθικής της φροντίδας. 3. Ο φιλοσοφικός 

και παιδαγωγικός ειρηνιστικός λόγος της Sara Ruddick: Η εκδοχή της ειρηνιστικής πολιτικής της 

μητρικής σκέψης. 4. Ο ριζοσπαστικός-κριτικός ειρηνιστικός λόγος της Carla Comfortini: Η εκδοχή 

μιας φεμινιστικής κριτικής Έρευνας της Ειρήνης. 5. Ο ριζοσπαστικός-κριτικός ειρηνιστικός λόγος 

της Birgit Brock-Utne: Η εκδοχή μιας φεμινιστικής Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης. 6. Η 

οικοφεμινιστική Έρευνα και η Εκπαίδευση για την Ειρήνη.   

Ανάλυση λόγου κειμένων των παραπάνω ειρηνιστριών φεμινιστριών (6ο, 7ο, 8ο και 9ο σεμινάριο). 

     Ενότητα δεύτερη: Μετανεωτεριστικοί φεμινιστικοί λόγοι: 

1. Εισαγωγικά: Η μεταδομιστική κριτική του Ανθρωπισμού και του υποκειμένου, κυρίως του Michel 

Foucault, τα συμπλέγματα των νεωτερικών μορφών εξουσίας, πρακτικές και τεχνολογίες κυβερνη-

σιμότητας, ο κοινωνικός κονστρουκτιονισμός, η αποδόμηση, το «κοινωνικό φύλο» των φεμινιστριών 

ερευνητριών και παιδαγωγών της Ειρήνης το τρίτο φεμινιστικό κύμα, η Queer θεωρία, η Μετα-α-

ποικιακή Κριτική, η σύγχρονη Αφρο-αμερικανική Κριτική, το παγκόσμιο «χωριό» κ.λπ. Η Μετανε-

ωτεριστική Εκπαίδευση ή Παιδαγωγική, η Αποδομιστική Παιδαγωγική, η Παιδαγωγική της Διαφο-

ράς 2. Σχετική βιβλιογραφία και περιοδικά. 3. Βασικές οντολογικές, ανθρωπολογικές, ηθικές, επιστη-

μολογικές και παιδαγωγικές παραδοχές και έννοιες. Το τραύμα, η επιβίωση, η βία, ο εκτοπισμός, το 

συμβάν και η ουτοπία, οι αντινομίες της υποκειμενικότητας, της ετερότητας, του λόγου και της εξου-

σίας. Η πολιτική διαχείριση της ζωής. Το σώμα ως το κατεξοχήν πεδίο διακύβευσης της ανθρώπινης 

και πολιτικής ιδιότητας. Επιτελεστικότητα, αναγνώριση, τρωτότητα, αντίσταση και ποιητική της 

συγκίνησης στην εποχή των καθεστώτων ασφαλειοποίησης, της στρατιωτικής και οικονομικής βίας, 

του ρατσισμού και της νεοφιλελεύθερης κυβερνολογικής. Η ηθική της ελευθερίας, , διαρκής δημιουρ-

γία του εαυτού μέσα στην αυτονομία του ως ειρηνική υποκειμενικότητα. 3. Χώρος, χρόνος, κείμενα, 

ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρακτικές και τεχνολογίες κριτικής, διαρκούς αναστοχασμού και δη-

μιουρ¬γικού αυτομετασχηματισμού: Η Ανάλυση Λόγου, η Κοινωνική Σημειωτική, η αγωνιστική-

δημιουργική ελευθερία  και η αγωνιστική ειρηνιστική πολιτική. 4. Ανάλυση λόγου κειμένων των φε-

μινιστριών του τρίτου κύματος (10ο, 11ο, 12ο και 13ο σεμινάριο). 

     Αξιολόγηση του σεμιναρίου. 

     Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες αναπτύσσουν ποικίλες 

δραστηριότητες και σχέδια εργασίας. Η αξιολόγηση είναι αυθεντική (portfolio, χρονολόγιο, αναστο-

χαστικό και αυτοστοχαστικό ημερολόγιο μάθησης, ημερολόγιο της ειρήνης κ.λπ.).  

 

Π 3034 Εκπαιδευτική έρευνα-δράση. Μία μεθοδολογία 
υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου 

Σοφία Αυγητίδου 

Το μάθημα αποσκοπεί στη γνωριμία των φοιτητών και φοιτητριών με την εκπαιδευτική έρευνα-δράση 

ως μεθοδολογίας υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. Η έρευνα-δράση υποστηρίζει τους εκπαιδευ-

τικούς ως ερευνητές του εκπαιδευτικού πλαισίου και των αποτελεσμάτων των επιλεγμένων ενεργειών 

τους, ως αναστοχαζόμενους επαγγελματίες που συνεχώς αναρωτιούνται για τους τρόπους βελτίωσης 

των εκπαιδευτικών τους πρακτικών με πρόταγμα μια δικαιότερη κοινωνία και, τέλος, ως μελών μιας 
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επαγγελματικής κοινότητας μάθησης. Οι ρόλοι αυτοί αντιτίθενται σε μια τεχνοκρατική διδασκαλία 

και στο ρόλο του εκπαιδευτικού ως διεκπεραιωτή του αναλυτικού προγράμματος. Οι φοιτητές και οι 

φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις επιστημολογικές, μεθοδολογικές και ηθικές αρχές 

της έρευνας-δράσης και να ασκηθούν στις διαδικασίες οργάνωσης μιας έρευνας-δράσης αλλά και στο 

σχεδιασμό και τη χρήση ερευνητικών και αναστοχαστικών εργαλείων που μπορούν να υποστηρίξουν 

άμεσα το έργο τους στην πρακτική άσκηση και μακροπρόθεσμα στην επαγγελματική τους καριέρα. 

Στο μάθημα παρουσιάζονται διαφορετικά παραδείγματα από εκπαιδευτικές έρευνες-δράσης και δίνεται 

η δυνατότητα επί χάρτου σχεδιασμού μιας έρευνας-δράσης σε θέμα ανάλογο με τους προβληματι-

σμούς και τις ανησυχίες των φοιτητών και φοιτητριών. 
 

Π 3036 Σύγχρονα θέματα στην εκπαίδευση: Συμμετοχικές, 
διαλογικές και συνεργατικές προσεγγίσεις 

Σοφία Αυγητίδου 

Το μάθημα αυτό συζητά τις βασικές αρχές, προϋποθέσεις και διαδικασίες μιας συμμετοχικής, διαλογι-

κής και συνεργατικής εκπαίδευσης και υποστηρίζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην αξιοποίησή 

τους στο σχεδιασμό των διδακτικών τους σεναρίων ή/και πρακτικών. Έχει ως αφετηρία μία κριτική 

θεώρηση των εκπαιδευτικών πρακτικών στη σχολική τάξη και εμπεριέχει αναφορές σε σχέση με τις 

κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης και τη σημασία του κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου στη διδα-

σκαλία και τη μάθηση. Εκπαιδευτικά θέματα που αναλύονται είναι η συμμετοχή των μαθητών και μα-

θητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία (προϋποθέσεις, διαδικασίες και στρατηγικές), η λεκτική αλληλε-

πίδραση στη σχολική τάξη και ο διερευνητικός διάλογος, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μά-

θησης, η συνεργατική μάθηση και η κριτική και δημιουργική σκέψη στην εκπαίδευση.  

 
Π 3040 Αναλυτικά Προγράμματα: θεωρία και εφαρμο-

γές 
Βασιλική Παπαδοπούλου 

Στο μάθημα αυτό θα γίνει πραγμάτευση των παρακάτω περιεχομένων: Ορισμοί του Αναλυτικού Προ-

γράμματος, μορφές, είδη και ιστορική εξέλιξη και επιστημολογική θεμελίωσή τους. To «κρυφό» Ανα-

λυτικό Πρόγραμμα ή Παραπρόγραμμα. Οι  λειτουργίες του Αναλυτικού Προγράμματος ως δέσμης των 

επίσημων  προδιαγραφών διδασκαλίας. Μοντέλα σχεδιασμού  και ανάπτυξης των Αναλυτικών Προ-

γραμμάτων: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το πρόβλημα της εγκυρότητας και νομιμότητας στα 

Α.Π. Το ζήτημα της σκοποθεσίας στα Α.Π.: γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι. Το ζήτημα επιλογής και 

διάταξης/οργάνωσης των γνωστικών περιεχομένων. Η αξιολόγηση των  Α.Π.: μοντέλα και  μορφές 

αξιολόγησης. Το αίτημα για διαρκή αναμόρφωση των Α.Π.: θεμελίωση της αναγκαιότητάς του.  Το 

σύγχρονο ΔΕΠΠΣ για την υποχρεωτική εκπαίδευση: κριτική παρουσίαση επιλεγμένων αποσπασμάτων 

συναφών με τη θεωρητική πραγμάτευση που προηγήθηκε. Το σύγχρονο ΔΕΠΠΣ για τη γυμνασιακή 

βαθμίδα: κριτική παρουσίαση θεμάτων από τον κύκλο των φιλολογικών  ή άλλων μαθημάτων. Ζητή-

ματα εγκυρότητας των Αναλυτικών Προγραμμάτων από την πρόσφατη ελληνική εκπαιδευτική ιστορία: 

η περίπτωση των φιλολογικών μαθημάτων και του ανθρωπιστικού ιδεώδους της μόρφωσης. 

 
Π 3044  Εκπαιδευτικά λογισμικά στην πράξη Θεοδόσης Σαπουνίδης  

 Πρόκειται για εργαστηριακό μάθημα το οποίο φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με λογισμικά γενικής 

χρήσης όπως επεξεργασίας video και εικόνας αλλά και λογισμικά για ειδικές εφαρμογές τα οποία είναι 

όμως προσανατολισμένα στην εκπαίδευση. Τα λογισμικά που αξιοποιούνται στο μάθημα είναι κυρίως 

λογισμικά ελεύθερα και διαθέσιμα online.   

Το μάθημα διεξάγετε σε ολιγομελή τμήματα στα οποία οι φοιτητές παρακολουθούν τη διαδικασία δη-

μιουργίας περιεχομένου και στη συνέχεια υλοποιούν ασκήσεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. 
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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 

Βασίλης A. Φούκας 

Ι. Οι όροι «ιστορία», «αγωγή», «παιδαγωγική» 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 (α-

ναφορές στους: Ratke, Comenius, Locke, Rousseau, Fröbel, Pestalozzi, Fellenberg 

κ.λπ.). Το παιδαγωγικό σύστημα του Herbart. 

2. Το κίνημα της «Νέας Αγωγής»/ του «Νέου Σχολείου»: Dewey, Γερμανική Μεταρρυθμιστική 

Παιδαγωγική (Kerschensteiner, Lietz κ.λπ.). 

3. Η ανανέωση της παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης: Decroly, Montessori, Makarenko, 

Cousinet, Neill κ.λπ. 

4. Νεοελληνικός Διαφωτισμός και παιδαγωγικές θεωρίες (Βούλγαρης, Μοισιόδαξ, Κοραής, 

Κούμας κ.λπ.).  

5. Έλληνες παιδαγωγοί (19ος και 20ός αι.): οι πηγές, οι αρχές και το έργο τους (Παπαμάρκου, 

Μωραΐτης, Ζαγγογιάνης, Εξαρχόπουλος, Δελμούζος, Κάστανος κ.λπ.). 

ΙΙΙ. Σταθμοί στην ιστορία της (νεοελληνικής) εκπαίδευσης. 

1. Το εκπαιδευτικό σύστημα: η έννοια της τυπικής εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστή-

ματος, η θεμελίωση και η εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ζητήματα «μεταρρύθ-

μισης» των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

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 μεταρρυθμιστικές 

προσπάθειες και η εμφάνιση του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. 

4. Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και βενιζελικές μεταρρυθμίσεις (1911–1932).  

5. Το εκπαιδευτικό σύστημα από τη δικτατορία του Μεταξά (1936) έως το μεταρρυθμιστικό 

εγχείρημα του 1964-65. Η υπονόμευση της μεταρρύθμισης του 1964-65 από τις 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.  

     Για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι απαραίτητη η εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του 

στο e-learning (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=7003). 
 

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποί-
ηση – διαπολιτισμικότητα) 

Αντιγόνη Σαρακινιώτη 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει και να υποστηρίξει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη συ-

στηματική κατανόηση της σημασίας και των αναλυτικών δυνατοτήτων που προσφέρει η κοινωνιολο-

γική 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 μάκρο- και μίκρο- κοινωνιολογικών προσεγγίσεων. Οι επόμενες ενότητες του μα-

θήματος αποτελούν εισαγωγή στις θεωρητικές οπτικές του δομικού λειτουργισμού, της συμβολικής 

διαντίδρασης και του μαρξισμού για την εκπαίδευση με άξονες την κοινωνικοποίηση και την αναπα-

ραγωγή της κοινωνικής ανισότητας. Στη συνέχεια, το  περιεχόμενο του μαθήματος αφορά τα εξής 

ειδικά θέματα: 1. τη σχέση του αναπαραγωγικού ρόλου της εκπαίδευσης α. με τους υλικούς και 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=7003
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συμβολικούς πόρους των οικογενειών, β. με τη γλώσσα των μαθητών και γ. με την ίδια τη σχολική 

γνώση, 2. τις έμφυλες και φυλετικές διακρίσεις στην εκπαίδευση, 3. τη διαχείριση της πολυπολιτι-

σμικότητας στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα με έμφαση στις αρχές της διαπολιτισμικής εκ-

παίδευσης. Η ανάπτυξη των ενοτήτων του μαθήματος εμπλουτίζεται και ανατροφοδοτείται από τη 

μελέτη και συζήτηση επιλεγμένων ερευνητικών εργασιών, αλλά και την αξιοποίηση άλλου υλικού 

(π.χ. κινηματογραφικών έργων) με σχετικά θέματα και προβληματισμούς. 
 

ΣΧΠ Ι 
400 

Σχολική Παιδαγωγική Ι. Η παιδαγωγική σχέση:      
αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ                     
εκπαιδευτικού και μαθητή  
[προσφερόμενο σε άλλα Τμήματα του ΑΠΘ για την α-
πόκτηση Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας] 

            Σοφία Αυγητίδου 

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εστιάζουν στο κοινωνικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και 

στο σχολείο ως κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο αλληλεπίδρασης, βιωμένης εμπειρίας, μάθησης και 

ανάπτυξης. Αναλύεται η έννοια της παιδαγωγικής σχέσης και των παραγόντων που την επηρεάζουν 

καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών και μαθητριών στο σχολικό πλαίσιο. Παρουσιάζονται ποι-

κίλες στρατηγικές για την διερεύνηση της παιδαγωγικής σχέσης και των κοινωνικών αλληλεπιδρά-

σεων που αναπτύσσονται εντός του σχολείου, των διαφορετικών οπτικών και βιωμάτων αλλά και των 

πιθανών αντιθέσεων και εντάσεων που συγκροτούν την καθημερινότητα και την κουλτούρα κάθε 

σχολείου που εν τέλει επηρεάζουν το κλίμα αποδοχής αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία. Επί-

σης, παρουσιάζονται στρατηγικές και πρακτικές ενίσχυσης θετικών διαπροσωπικών σχέσεων στο 

σχολείο και υποστήριξης της δημοκρατικής λειτουργίας του ευρύτερα. Η συζήτηση των παραπάνω 

γίνεται με βάση θεωρίες και έρευνες αλλά και παραδείγματα από την εκπαιδευτική διαδικασία  και 

την σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. 
 

ΣΧΠ ΙΙ 
400 

Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ: Διδασκαλία και Προ-
γράμματα Σπουδών (προετοιμασία, διεξαγωγή, α-
ξιολόγηση διδασκαλίας) Σπείρα 1 της Πρακτικής 
Άσκησης (Πρώτος κύκλος Πρακτικής Άσκησης)  

Κυριάκος Μπονίδης 
 

Φ. Τολούδη /  
Κ. Ηλιοπούλου 

Αντικείμενο τους μαθήματος αποτελούν οι παιδαγωγικοί λόγοι  (discourses) του «ερμηνευτικού», του 

«εμπειρικού-συμπεριφοριστικού», του «πραγματιστικού-εποικοδομητικού», του «αναδομιστικού-κρι-

τικού» και του «μετανεωτεριστικού» σχολείου, με έμφαση στη γνώση-θεωρία και στις πρακτικές και 

τεχνολογίες που παράγουν οι λόγοι αυτών των πέντε «τύπων» σχολείου (μοντέλα, σχεδιασμός/ανά-

πτυξη και ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών (curriculum),  σχολικό βιβλίο, έντυπο και  ψηφιακό 

υλικό, ΤΠΕ, σχεδιασμός, μεθόδευση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εξωδιδακτικές 

δραστηριότητες, σχολικός χώρος και χρόνος, σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών). 

Θέματα μελέτης και έρευνας, χρονοδιάγραμμα 

     Εισαγωγή στη Σχολική Παιδαγωγική: Επιστημολογικός προσδιορισμός, αντικείμενο, θεματικές 

έννοιες, επιμέρους λόγοι  (discourses), πεδία της σχετικής έρευνας του σχολείου και μεθοδολογικά 

‘παραδείγματα’). Η Διανοητική ιστορία του σχολείου, το εκπαιδευτικό σύστημα και η εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση (1ο μάθημα). 

     Θέμα πρώτο: Το «ακαδημαϊκό-λόγιο» σχολείο: 

Α) Η νοησιαρχική και η ρεαλιστική θεωρία αγωγής. Β) Η γέννηση του νεωτερικού σχολείου, του 

«ακαδημαϊκού-λόγιου» και η εξέλιξή του. Γ) Χώρος, χρόνος, πρακτικές και τεχνολογίες στο ακαδη-

μαϊκό-λόγιο σχολείο. Η ακαδημαϊκή θεωρία του προγράμματος σπουδών (το πρόγραμμα των περιε-

χομένων ως μοντέλο σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών, διάταξη των περιεχομένων διδασκα-

λίας και μάθησης, ο ρόλος του σχολικού βιβλίου, η εκπαιδευτική διαδικασία και η παραδοσιακή διδα-

κτική, μορφές και μέθοδοι διδασκαλίας, η πορεία της διδασκαλίας, η εξέταση του μαθητή και της 

μαθήτριας). Δ) Ανάλυση λόγου κειμένων του «ακαδημαϊκού-λόγιου» σχολείου  (2ο μάθημα). 



 

82  

     Θέμα δεύτερο: Το «εμπειρικό-συμπεριφοριστικό» σχολείο της κοινωνικής αποτελεσματικότητας: 

Α) Ο συμπεριφορισμός και η Εμπειρική Παιδαγωγική. Η θεωρία της κοινωνικής αποτελεσματικότη-

τας του προγράμματος σπουδών. Β) Χώρος, χρόνος, πρακτικές και τεχνολογίες του «εμπειρικού-συ-

μπεριφοριστικού» σχολείου: Το πρόγραμμα «σκοπών και στόχων» ως μοντέλο σχεδιασμού των προ-

γραμμάτων σπουδών: 1) Σκοποί και στόχοι. Ταξινομίες διδακτικών στόχων. 2) Περιεχόμενα διδα-

σκαλία και μάθησης, 3) Μεθόδευση της διδασκαλίας: Το συμπεριφοριστικό διδακτικό μοντέλο. Η δια-

φοροποίηση της σχολικής εργασίας. 4) Οι διδακτικές μηχανές και ο Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία. 5) «Αντικειμενικού» τύπου αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης: (Ι) διαγνωστική αξιολόγηση, (ΙΙ) 

διαμορφωτική αξιολόγηση και (ΙΙΙ) συνολική αξιολόγηση. Γ) Ανάλυση λόγου κειμένων του «εμπειρι-

κού-συμπεριφοριστικού» σχολείου (3ο και 4ο μάθημα). 

     Θέμα τρίτο: Το «πραγματιστικό-Εποικοδομητικό» παιδοκεντρικό σχολείο: 

Α) Εποικοδομισμός και Εποικοδομητική Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικός πραγματισμός και η παιδοκε-

ντρική θεωρία του προγράμματος σπουδών Β) Χώρος, χρόνος, πρακτικές και τεχνολογίες του «πραγ-

ματιστικού-εποικοδομητικού» σχολείου: Το εποικοδομητικό πρόγραμμα διαδικασίας ως μοντέλο σχε-

διασμού των προγραμμάτων σπουδών: 1) Το ενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών: τα διεπιστημονικά 

και τα «θεματοκε¬ντρικά/διαθεματικά» προγράμματα σπουδών. 2) Επιλογή των θεμάτων. Πηγές και 

μέσα μάθησης, 3) Στοχαστική και διερευνητική/βιωματική εκπαιδευτική διαδικασία, 4) Πολυγραμ-

ματισμοί, 5) Αυθεντική αξιολόγηση. Γ) Ανάλυση λόγου κειμένων του «πραγματιστικού-εποικοδομη-

τικού» σχολείου (5ο, 6ο και 7ο μάθημα). 

     Θέμα τέταρτο: Το «αναδομιστικό-κριτικό» σχολείο: 

Α) Οι κριτικές θεωρίες, η αναδομιστική θεωρία του προγράμματος σπουδών. Η κριτική Παιδαγωγική. 

Β) Χώρος, χρόνος, πρακτικές και τεχνολογίες του «αναδομιστικού-κριτικού» σχολείου: Το κριτικό 

πρόγραμμα διαδικασίας ως μοντέλο σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών: 1) Αφετηρία και ανά-

πτυξη του κριτικού προγράμματος σπουδών. 2) Επιλογή των περιεχόμενων μάθησης, 3) Κριτική α-

ναστοχαστική εκπαιδευτική διαδικασία. 4) Κριτικοί γραμματισμοί. 5) Αυθεντική αξιολόγηση με 

στόχο τον αναστοχασμό και την ενδυνάμωση. Γ) Εκπαιδευτική χειραφετητική έρευνα δράσης και εκ-

δημοκρατισμός των εκπαιδευτικών πρακτικών. Δ) Ανάλυση λόγου κειμένων του «αναδομιστικού-κρι-

τικού» σχολείου (8ο, 9ο και 10ο μάθημα). 

     Θέμα πέμπτο: Το «μετανεωτεριστικό σχολείο: 

Α) Μετανεωτερικότητα, μεταδομισμός, αποδόμηση, κονστρουκτιονισμός, ο λόγος (discourse), Απο-

δομιστική Παιδαγωγική, Μετενωτεριστική Εκπαίδευση. Β) Χώρος, χρόνος, αποδομιστικές πρακτικές 

και τεχνολογίες του «μετανεωτεριστικού» σχολείου. Προγράμματα σπουδών διαδικασίας, πλουραλι-

σμός και πολλαπλές αφηγήσεις, σύνδεση των φαινομένων και η ανάλυση του νοήματός τους, γραμ-

ματισμοί, ο κυβερνοχώρος, χρήση του διαλόγου, αλληλεπίδραση μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευ-

τικών, αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση, αναστοχασμός, αυθεντική αξιολόγηση  (11ο  και 12ο  μάθημα). 

     Συγκεφαλαίωση και αξιολόγηση του μαθήματος από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες  (13ο μά-

θημα). 

     Αξιολόγηση του μαθήματος 

     Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες αναπτύσσουν ποικίλες 

δραστηριότητες και σχέδια εργασίας. 
 

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ (6 ECTS) 
 

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

Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου 

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. 
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Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν και διδάσκουν το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 

702 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ι-
στορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με ε-
φαρμογές) 

Φωτεινή Τολούδη 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε ολιστικούς τρόπους 

διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας, με στόχο οι ίδιοι στη συνέχεια να επιτύχουν την αποτελε-

σματική μάθηση των μελλοντικών μαθητών τους. 

     Ταυτόχρονα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα εκπαιδευτούν στη μεθοδολογία κατάκτησης συγκε-

κριμένων δεξιοτήτων, όπως η παρατήρηση και η εξήγηση, οι οποίες θα αποτελέσουν χρήσιμο εφόδιο, 

όχι μόνο στην επαγγελματική τους αλλά και στην κοινωνική τους καθημερινότητα. 

     Θα μελετηθούν παραδείγματα από όλες τις ιστορικές περιόδους και από όλες τις τάξε ις της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των ιστορικών πηγών.  

     Θα αναλυθεί ο πολιτικός και ο κοινωνικός ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας, ιδιαί-

τερα μάλιστα για τις παρελθούσες δεκαετίας, όταν το βιβλίο αυτό αποτελούσε ίσως και το μο-

ναδικό ανάγνωσμα που έμπαινε στο σπίτι μιας οικογένειας.  Η μορφωτική αξία του μαθήματος 

της Ιστορίας θα αναδειχθεί με παραδείγματα και από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

     Το μάθημα θα έχει κυρίως εργαστηριακή μορφή και θα  ολοκληρώνεται με την πρακτική 

άσκηση των εκπαιδευόμενων σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Η  επαρκή προε-

τοιμασία τους – έρευνα, εκπόνηση σεναρίων διδασκαλίας, παρουσίαση σε πλαίσιο μικροδιδασκα-

λίας – θα αποτελεί την προϋπόθεση για την έγκριση της διδασκαλίας τους σε πραγματικές συν-

θήκες.  Για το λόγο αυτό και η ουσιαστική παρουσία τους στο μάθημα κρίνεται υποχρεωτική.  
 

703 Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρ-
χαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση (με εφαρμογές) 

                  [θα ανακονωθεί] 

Το μάθημα εστιάζει σε θεωρητικά και πρακτικά ζητούμενα σχετικά με τη διδασκαλία της Αρχαίας 

Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη Μέση Εκπαίδευση. Εξετάζονται αναλυτικότερα οι κατευ-

θύνσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της διδασκαλίας των Αρ-

χαίων Ελληνικών (από το πρωτότυπο ή από μετάφραση). Έμφαση δίνεται στην ανάλυση των διεθνών 

τάσεων στη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών και στην αναζήτηση μεθόδων για την ανανέωση των 

διδακτικών πρακτικών και του μαθησιακού υλικού βάσει των πορισμάτων της σύγχρονης φιλολογικής 

και παιδαγωγικής επιστήμης. Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση των 

φοιτητών/φοιτητριών σε συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 
 

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (6 ECTS) 

Α΄  Υποχρεωτικό: Μεθοδολογία παιδαγωγικής έρευνας 

Π 1000 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Το μάθημα αυτό έχει τρία μέρη: (α) Επιστημολογικές προϋποθέσεις της Μεθοδολογίας της Έρευνας, 

(β) Μεθοδολογία και (γ) Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Στατιστικής.  

     (α) Επιστημολογικές προϋποθέσεις της Μεθοδολογίας: Στο πρώτο μέρος θα γίνει εισαγωγή στις 

επιστημολογικές προϋποθέσεις της επιστημονικής έρευνας, όπως έννοια και σκοπός της επιστήμης, 

γενίκευση, επιστημονική εξήγηση και πρόγνωση, διατύπωση και έλεγχος υποθέσεων, εμπειρικό πε-

ριεχόμενο των υποθέσεων και θεωριών, διεύρυνση της γνώσης και επιστημονική πρόοδος. Διαφορές 

και ομοιότητες των Φυσικών και των Κοινωνικών Επιστημών: νομοθετικές και ιδιογραφικές επιστή-

μες.  
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     (β) Μεθοδολογία: Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν οι κυριότερες μέθοδοι συλλογής δεδομένων, 

όπως η συνέντευξη, επισκόπηση, παρατήρηση, κοινωνιομετρία κλπ. και θα αναλυθούν οι διαφορετικές 

λειτουργίες των ποσοτικών και των ποιοτικών μεθόδων στο πλαίσιο της λογικής της επιστημονικής 

έρευνας.  

     (γ) Εισαγωγή στη Στατιστική: Εδώ θα εξηγηθούν οι βασικές έννοιες της Περιγραφικής Στατιστι-

κής, 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 Στατιστι-

κής, όπως η κανονική κατανομή, τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας, τα διαστήματα εμπιστο-

σύνης 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 1309 Το παιδαγωγικό έργο του Basil Bernstein Ελένη Χοντολίδου 

Εξετάζεται το παιδαγωγικό έργο του Basil Bernstein, μεταξύ άλλων οι γλωσσικοί κώδικες, ο παιδα-

γωγικός λόγος, οι έννοιες της Ορατής και Αόρατης Παιδαγωγικής. Παράλληλα με τα κείμενα του 

Bernstein θα μελετηθούν και ερευνητικά κείμενα άλλων ερευνητών που χρησιμοποιούν τη θεωρία του 

Bernstein. 
 

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 διαφοροποιούν την εκ-

παίδευση. Τρία κύρια θέματα θα δομήσουν το μάθημα: βασικές έννοιες των σχέσεων των φύλων, ταυ-

τότητες 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 παρουσια-

στούν δεδομένα κυρίως από την ελληνική πραγματικότητα, αλλά και μια διεθνή οπτική.       
 

Π1438 Διδακτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληρο-
φορίας και των Επικοινωνιών 

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 θεματοποι-

ούνται οι εφαρμογές των βασικών θεωριών μάθησης στο εκπαιδευτικό λογισμικό: μπιχεβιορισμός, ε-

ποικοδομισμός, 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 δη-

μιουργία σημασιολογικού χάρτη με τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοι-

νωνιών. 
 

Π 1446 Διαφοροποιημένη διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές Σουζάνα Παντελιάδου 

Η έντονη διαφοροποίηση του σχολικού πληθυσμού σε συνδυασμό με την αντίληψη ενός ενιαίου σχο-

λείου για όλους, δημιουργούν την ανάγκη για την προσαρμογή της διδασκαλίας από τους/ τις εκπαι-

δευτικούς. Στο πλαίσιο του μαθήματος η προσαρμογή αυτή γίνεται μέσα από το μοντέλο της Διαφο-

ροποιημένης Διδασκαλίας, το οποίο περιλαμβάνει προσαρμογές στο περιεχόμενο, την επεξεργασία και 

το τελικό προϊόν της διδασκαλίας, ανάλογα με το επίπεδο, τις μαθησιακές προτιμήσεις και τα ενδια-

φέροντα των μαθητών. Ειδικότερα, μελετώνται προσεγγίσεις της διδακτικής αξιολόγησης, η διδα-

σκαλία σε επίπεδα, η οργάνωση υλικού και δραστηριοτήτων καθώς επίσης και συγκεκριμένες 
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πρακτικές και τεχνικές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση των διδακτικών εφαρμογών των 

ευρημάτων της γνωστικής έρευνας για τη μάθηση. 
 

Π 1504 Τομές στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευ-
σης 19ος – 20ός αιώνας 

[θα ανακοινωθεί] 

Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις παρακάτω ενότητες: 

1. Εισαγωγή στη θεματική- κατανομή εργασιών  

2.Εισαγωγικά: Θεμελίωση και εξέλιξη εκπαιδευτικών συστημάτων - Περίγραμμα της Ιστορίας 

της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης - Βασικά γνωρίσματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

3. Ιστορία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική: θεωρητικά ζητήματα. Οι κεντρικές έν-

νοιες: «μεταρρύθμιση, νεωτερισμός, καινοτομία, αλλαγή». 

4. Πηγές και ερμηνευτικές οπτικές στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: Παραδείγματα  

5. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964-1965: θεμελιώδεις αρχές, πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο. 

6. Παρουσίαση εργασιών: Το νομοθετικό πλαίσιο  

7. Παρουσίαση εργασιών: Επισκόπηση βιβλιογραφίας  

8. Παρουσίαση εργασιών: Κόμματα και Τύπος (Ένωσις Κέντρου – Βήμα, ΕΔΑ – Αυγή, ΕΡΕ – 

Καθημερινή) 

9. Παρουσίαση εργασιών: Αντιδράσεις Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Σωματείων (Ακαδημία Α-

θηνών, Θεολογική και Φιλοσοφική Σχολή, Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων) 

10. Παρουσίαση εργασιών: Αντιδράσεις Χριστιανικών Σωματείων (Ζωή και Σωτήρ) 

11. Παρουσίαση εργασιών: Κινήματα Νεολαίας (Πανσπουδαστική) 

12. Παρουσίαση εργασιών: Κινηματογράφος και Εκπαίδευση 

13. Κλείσιμο του σεμιναριακού μαθήματος και αξιολόγηση 
 

Π 1808 Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Ζη-
τήματα οργάνωσης και σχεδιασμού εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη και 
τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυ-
ναμικού 

Γιώργος Κ. Ζαρίφης 

Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι διπλός. Από τη μία στοχεύει στην κατανόηση της ση-

μασίας της επαγγελματικής κατάρτισης ως μέρος της τυπικής εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην προ-

ετοιμασία 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 καταρτιζό-

μενο να αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί ευκολότερα στο ερ-

γασιακό του περιβάλλον και να αναπτύξει την επαγγελματική του ταυτότητα. Το μάθημα πέρα από 

τα θεωρητικά ζητήματα στα οποία αναφέρεται και τα οποία αφορούν στις διάφορες μορφές κατάρτισης, 

στη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης στις σύγχρονες οικονομίες της γνώσης και στον τρόπο 

με τον οποίο η εξέλιξη στην εργασία επηρεάζει και την εξέλιξη στον τρόπο ανάπτυξης των επαγγελ-

ματικών δεξιοτήτων, εστιάζει κυρίως στο σχεδιασμό και στην οργάνωση προγραμμάτων επαγγελμα-

τικής κατάρτισης και στις συνθήκες που την επηρεάζουν (όπως εργασιακό περιβάλλον, συνθήκες μά-

θησης, ομάδες αναφοράς, τύπος εργασίας και σχεσιακό κλίμα). Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται και 

αναλύονται όλα τα δομικά στοιχεία ενός τυπικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (τρόπος 

χρηματοδότησης, υλικοτεχνικές υποδομές, ομάδα στόχος, διάγνωση και καταγραφή μαθησιακών α-

ναγκών, μαθησιακοί και διδακτικοί στόχοι, περιεχόμενα μάθησης, διδακτική μεθοδολογία, τρόποι α-

ποτίμησης της μάθησης και μέσα συνολικής αξιολόγησης των προγραμμάτων, πιστοποίηση και συ-

νεχής παρακολούθηση-follow up), από τη σκοπιά του εκπαιδευτή. 

     Πέρα από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων, γίνεται εκτενής αναφορά σε συγκεκριμένα πα-

ραδείγματα σχεδιασμού και οργάνωσης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού –κυρίως στο πλαίσιο του 
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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, εφαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών μεθόδων για με-

γαλύτερη αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, π.χ. δομημένες εμπειρίες-structured 

experiences, υποθέσεις εργασίας, παίξιμο ρόλων, παιχνίδια προσομοίωσης, κυκλική εργασία-job 

rotation). Τέλος γίνεται ιδιαίτερος λόγος και για τα μέσα εκείνα τα οποία διευκολύνουν τόσο τη μα-

θησιακή διαδικασία όσο και τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής εκ-

παίδευσης και κατάρτισης (όπως επαγγελματική καθοδήγηση-guidance και συμβουλευτική-

counselling, αποτίμηση της μάθησης με τη χρήση χαρτοφυλακίων-portfolios, τρόποι συνεχούς πα-

ρακολούθησης της απόδοσης των καταρτιζομένων στο εργασιακό περιβάλλον). 
 

Π 1811 Ο ρόλος του κριτικού στοχασμού στη μάθηση 
και εκπαίδευση ενηλίκων: ζητήματα νοηματο-
δότησης 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 στο-

χασμός συνδέεται –ως διαδικασία– με τον μετασχηματισμό της προοπτικής (perspective 

transformation), τη χειραφέτηση, την ενδυνάμωση και την αλλαγή. Στο μάθημα γίνεται αρχικά 

εκτενής ανάλυση και συζήτηση της έννοιας του κριτικού στοχασμού ως post facto συνθήκη διαμόρ-

φωσης 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 αναθεωρημένη ερμηνεία της εμπειρίας και στοχεύει 

στην εξατομικευμένη διερεύνηση του συστήματος νοημάτων (εμπειρικού συστήματος) και κατ’ επέ-

κταση στην ανάπτυξη του. Επίσης αναφορά γίνεται και στον δυναμικό συσχετισμό της έννοιας του 

κριτικού στοχασμού με τις έννοιες της “κριτικής συνειδητοποίησης” (conscientização) και της “με-

τασχηματιστικής μάθησης” (transformative learning), ως διαδικασίες οι οποίες προοιωνίζουν την 

ενδυνάμωση του ατόμου μέσω της αναθεώρησης της εμπειρίας του, και οι οποίες στοχεύουν στη χει-

ραφέτηση. Πέρα όμως από τη θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του κριτικού στοχασμού, της σύν-

δεσής του με τη μάθηση και τις πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ των στοχαστών για το ρόλο του στη 

διαμόρφωση μιας θεωρίας μάθησης ενηλίκων, το μάθημα ασχολείται και με ζητήματα ενίσχυσης του 

κριτικού στοχασμού σε πρακτικό επίπεδο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου δράσης (ενδυνάμωση 

και κριτικοστοχαστική εκπαιδευτική πρακτική) για την εκπαίδευση των ενηλίκων, το οποίο στοχεύει 

στην κριτική συνειδητοποίηση και στην αλλαγή. 
 
Π 1902 Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ με εφαρμογές  

στις κοινωνικές επιστήμες 
Δημήτριος Σταμοβλάσης  

Το μάθημα περιέχει μία συνοπτική εισαγωγή στις προϋποθέσεις της χρήσης του Η/Υ και επικεντρώ-

νεται στις βασικές εντολές του λογισμικού IBM/SPSS, οι οποίες εφαρμόζονται παραδειγματικά στην 

ανάλυση δεδομένων κοινωνικών ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα σε διδακτικά/ ερευνη-

τικά πλαίσια του Τομέα Παιδαγωγικής. Το μάθημα εστιάζει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών 

με τα παραπάνω λογισμικά και στην απόκτηση μικρής εμπειρίας στην ανάλυση ερευνητικών δεδομέ-

νων. Η παρουσία είναι υποχρεωτική, καθώς και η διεκπεραίωση και παράδοση μικρών εργασιών που 

γίνονται κατά την διάρκεια των συναντήσεων. 
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Π 2104 Δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα συμπεριφοράς Μάρω Δόικου 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τα ποικίλα προβλή-

ματα 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 ζητή-

ματα ορισμού και ταξινόμησης των προβλημάτων συμπεριφοράς με βάση διάφορες θεωρητικές προ-

σεγγίσεις και προσδιορίζονται τα κριτήρια που υιοθετούνται για τη διάκριση της προβληματικής από 

την ομαλή συμπεριφορά. Παρουσιάζονται η αιτιολογία και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων δυσκο-

λιών προσαρμογής και προβλημάτων συμπεριφοράς  και γίνεται ιδιαίτερη  αναφορά στις ψυχοκοινω-

νικές  δυσκολίες  που παρουσιάζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες με ειδικές ανάγκες και με διαφορετική 

πολιτισμική προέλευση.  Δίνεται  έμφαση  σε  ψυχοπαιδαγωγικές  παρεμβάσεις  και  στις  πρακτικές  

που μπορεί να υιοθετήσει ο/η εκπαιδευτικός ώστε να συμβάλει στην επιτυχή αντιμετώπιση  των πα-

ραπάνω δυσκολιών. 
 

Π 2108 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση Σουζάνα Παντελιάδου 

Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι Μαθησιακές Δυσκολίες προσεγγίζονται από την εκπαιδευτική οπτική, 

με στόχο την σε βάθος κατανόηση των σχολικών δυσκολιών που προκαλούνται από τα βασικά γνω-

στικά και κοινωνικο-συναισθηματκά χαρακτηριστικά των μαθητών. Επιπλέον, συζητώνται ζητήματα 

που αφορούν στην αναγνώριση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στο σχολείο και τη συμμετοχή 

του/της εκπαιδευτικού στη διαγνωστική διαδικασία. Έμφαση δίνεται στις κατάλληλες προσεγγίσεις 

για την εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης και στη θεωρητική και 

εμπειρική τεκμηρίωση κάθε προσέγγισης. Η σε βάθος κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών υπο-

στηρίζεται από τη μελέτη της οπτικής των ίδιων των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους. 
 

Π 3009  Εκπαιδευτική Πράξη Ι Κυριάκος Μπονίδης 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιό-

τητες που απέκτησαν τόσο κατά τις σπουδές τους όσο και από τη συμμετοχή τους στον Α΄ και Β΄ κύκλο 

της Πρακτικής Άσκησης, συμμετέχοντας σε διδακτικές και γραφειοκρατικές δραστηριότητες ενός 

δευτεροβάθμιου σχολείου ή –κατ΄ επιλογήν– μιας εκπαιδευτικής δομής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

(π.χ. σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, σε Σχολή Γονέων, σε Ινστιτούτο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Τάξη Μαθητείας, σε Κέ-

ντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, στον ΟΑΕΔ, σε υπηρεσία συμβούλων εργασίας, σε γραφείο ανά-

πτυξης 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 φοιτήτριας, ως εξής: 

50 ώρες σεμινάρια ενημέρωσης και ανατροφοδότησης και συνεργασία με τους υπεύθυνους του μαθή-

ματος στο Πανεπιστήμιο, 50 ώρες δράση στο εκπαιδευτικό πεδίο (35 ώρες διδασκαλίας και 15 ώρες 

διοικητικού/γραφειοκρατικού έργου) και 50 ώρες προετοιμασία για την παραπάνω δράση (μελέτη, 

σχεδιασμός σεναρίων, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ.) και τη δημιουργία του Portfolio αξιο-

λόγησης (φύλλα παρατήρησης, σενάρια διδακτικής παρέμβασης, διδακτικό υλικό, αξιολόγηση παρεμ-

βάσεων, έκθεση δραστηριοτήτων, τήρηση ημερολογίου, φύλλα αυτοαξιολόγησης κ.λπ.) 

Περιεχόμενα μαθήματος, χρονοδιάγραμμα 

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

που θα χρησιμοποιηθούν, κατανομή σε σχολεία ή δομές Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

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

ημερολογίου 

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

του συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών, του δεκαπενταμελούς, από σχολικό 
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σύμβουλο και προϊστάμενο διεύθυνσης, από το προσωπικό που εκπονεί και σχεδιάζει τα εκπαι-

δευτικά προγράμματα κ.λπ.) 

4. Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο 

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

(ή εκπαιδευομένων) στην τάξη. Λήψη συνεντεύξεων 

6. Παρατήρηση διδασκαλιών ή/και δράσεων, αναστοχασμός 

7. Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο 

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

με τις ομάδες αναφοράς, πιθανόν στο πλαίσιο έρευνας δράσης 

9.  Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο 

10.  Διδασκαλίες 

11. Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο 

12. Διοικητικό/γραφειοκρατικό έργο 

13. Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών είναι «αυθεντική» και εστιάζει:  

- στην ενεργό συμμετοχή τους στα σεμινάρια ενημέρωσης και ανατροφοδότησης  

- στη βεβαιωμένη συμμετοχή τους σε παιδαγωγικές, διδακτικές και διοικητικές δραστηριότητες στο 

εκπαιδευτικό πεδίο, στο Portfolio τους, στα φύλλα παρατήρησης και αυτοαξιολόγησης κ.λπ.  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος δίνεται αναλυτική βεβαίωση συμμετοχής. 

     Σημείωση: Το μάθημα αυτό συνδέεται με το μάθημα “Εκπαιδευτική Πράξη ΙΙ” (Π 3010). Οι 

φοιτητές και οι φοιτήτριες που το επιλέγουν δηλώνουν υποχρεωτικά στο ίδιο εξάμηνο και τα δύο μα-

θήματα. 
 

Π 3010  Εκπαιδευτική Πράξη ΙΙ [θα ανακοινωθεί] 

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 δευτεροβάθμιου σχολείου ή -κατ΄ επιλο-

γήν- μιας εκπαιδευτικής δομής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  

Στο μάθημα αυτό η συνολική απασχόληση του κάθε φοιτητή και φοιτήτριας είναι 150 ώρες οι 

οποίες κατανέμονται στο εξάμηνο, ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου ή της εκπαιδευτικής δομής 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και το πρόγραμμα μαθημάτων του φοιτητή ή της φοιτήτριας, ως εξής: 

50 ώρες σεμινάρια ενημέρωσης και ανατροφοδότησης και συνεργασία με τους υπεύθυνους του μαθή-

ματος στο Πανεπιστήμιο, 50 ώρες δράση στο εκπαιδευτικό πεδίο (35 ώρες συμμετοχή σε εξωδιδακτι-

κές δραστηριότητες, π.χ. στην ανάπτυξη προγραμμάτων διαδικασίας, στην παραγωγή εκπαιδευτικού 

υλικού, στην οργάνωση σχολικών γιορτών κ.λπ.), 15 ώρες διοικητικού/γραφειοκρατικού έργου και 50 

ώρες προετοιμασία για την παραπάνω δράση και τη δημιουργία του Portfolio αξιολόγησης (φύλλα 

παρατήρησης, σενάρια διδακτικής παρέμβασης, διδακτικό υλικό, αξιολόγηση παρεμβάσεων, έκθεση 

δραστηριοτήτων, τήρηση ημερολογίου, φύλλα αυτοαξιολόγησης κ.λπ.) 

Περιεχόμενα μαθήματος, χρονοδιάγραμμα 

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

που θα χρησιμοποιηθούν, κατανομή σε σχολεία ή δομές Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

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

νταξη σε αυτές. Τήρηση ημερολογίου 

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

(ή εκπαιδευομένων) κατά τον σχεδιασμό των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων. Λήψη συνε-

ντεύξεων. Τήρηση ημερολογίου 

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

δακτικής δραστηριότητας 

6. Σεμινάριο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο 

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

δακτικής 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 δραστηριότητες στο 

εκπαιδευτικό πεδίο, στο Portfolio τους, στα φύλλα παρατήρησης και αυτοαξιολόγησης κ.λπ.  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος δίνεται αναλυτική βεβαίωση συμμετοχής. 

     Σημείωση: Το μάθημα αυτό συνδέεται με το μάθημα Π3009 (Εκπαιδευτική Πράξη Ι). Οι φοιτη-

τές και οι φοιτήτριες που το επιλέγουν δηλώνουν υποχρεωτικά στο ίδιο εξάμηνο και τα δύο μαθήματα. 
 

Π 3015 Γνώση και διακυβέρνηση στα σύγχρονα περιβάλ-
λοντα μάθησης και εκπαιδευτικής πολιτικής 

Αντιγόνη Σαρακινιώτη 

Το μάθημα προσεγγίζει την εκπαιδευτική πολιτική ως αντικείμενο κοινωνιολογικής ανάλυσης. Σκοπό 

έχει να εισάγει 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 συ-

γκροτούν τα υπερεθνικά δίκτυα άσκησης πολιτικής, και των συναρθρώσεων τους στο εθνικό επίπεδο 

των συστημάτων και των διαδικασιών προώθησης αλλαγών στα εκπαιδευτικά συστήματα. Το περιε-

χόμενο αναπτύσσεται με άξονα την θεωρητική οπτική της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης και πεδίο 

ανάλυσης την ατζέντα των ευρωπαϊκών πολιτικών για την εκπαίδευση. Σκοπός είναι η ανάδειξη και 

η ανάλυση της σχέσης των στόχων της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της απασχόλησης/ απασχολησι-

μότητας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων με το ρόλο και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης όλων των 

βαθμίδων και της δια βίου μάθησης. Το μάθημα θέτει και συζητά ως κομβικό σημείο της σχέσης 

αυτής την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων σημαντικών υπερεθνικών φο-

ρέων εκπαιδευτικής πολιτικής (π.χ. ΟΟΣΑ, Διαδικασία της Μπολόνια), για την προώθηση αλλαγών 

στο εθνικό και ιδρυματικό επίπεδο, οι οποίες στοχεύουν και ωθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τα 

άτομα και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των συστημάτων. Έμφαση 

δίνεται στη σημασία ανάπτυξης αναλυτικών εργαλείων για την ανάδειξη της πολυπλοκότητας των 

διαδικασιών μέσα από τις οποίες τα κράτη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανταποκρίνονται στις πολι-

τικές αυτές και στα συχνά αντικρουόμενα νοήματά τους, με σκοπό την κατανόηση των κυριότερων 

μετασχηματισμών της εκπαίδευσης  και του ρόλου της για τις σύγχρονες κοινωνίες και τα άτομα. 
 

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

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– παραστά-

σεις, εικόνες και αντιλήψεις για τη λογοτεχνία, τη σχέση των ανθρώπων με το βιβλίο και την ανά-

γνωση, τη διάδοση των λογοτεχνικών κανόνων καθώς και τις πρακτικές προώθησης της ανάγνωσης 
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στο δημόσιο χώρο. Εξετάζει τη σχέση της ενδοσχολικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας με την άτυπη 

«διδασκαλία» της στα άλλα κοινωνικά πεδία: τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τη λογοτεχνική 

κριτική που ασκείται σε αυτά, τις δραστηριότητες των δημόσιων βιβλιοθηκών, τα προγράμματα ανά-

γνωσης που προωθούνται από θεσμούς όπως το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου κ.ά. Το μάθημα εξοικειώνει 

τους φοιτητές με την προβληματική του μαθήματος της λογοτεχνίας και τα προβλήματα που προκύ-

πτουν από τη διδασκαλία του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τους βοηθά στον σχεδιασμό σενα-

ρίων διδασκαλίας κάνοντας χρήση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων. Το μάθημα δεν διδάσκει 

τη χρήση ΗΥ, προϋποθέτει ότι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές είναι ψηφιακά εγγράμματοι.   

     Περιεχόμενο Μαθήματος 

Προσεγγίσεις εννοιών και της πραγματικότητας του μαθήματος Ιστορία του μαθήματος των Νέων 

Ελληνικών.  

Οι σκοποί του μαθήματος, τα νέα προγράμματα σπουδών.  

Τα εγχειρίδια της λογοτεχνίας σήμερα.  

Λογοτεχνικός κανόνας-«Σχολικός λογοτεχνικός κανόνας».  

Επιλογή λογοτεχνικών βιβλίων.  

Η μεταμόρφωση της έννοιας του όρου μέσα στο χρόνο (γραμματεία-λογοτεχνία). Η ιστορικότητα των 

ειδών. Ιστορία της λογοτεχνίας. 

Σχεδιασμός ενότητας λογοτεχνίας: σκοποθεσία, επιλογή περιεχομένων, μεθόδευση της διδασκαλίας, 

αξιολόγηση των μαθητών. 

Η λογοτεχνία ως θεσμός και ως μέρος της κουλτούρας, λογοτεχνία και ιδεολογία: η λογοτεχνία ως 

πηγή πολιτικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών αξιών. Εθνική διάσταση της λογοτεχνίας.  

Η έννοια της εγγραμματοσύνης-γραμματισμού. Η γλώσσα της λογοτεχνίας. Γλωσσολογία και λογο-

τεχνία. 

Λογοτεχνικό κείμενο: από την παραγωγή στην πρόσληψη.  

Διδασκαλία ποίησης & πεζογραφίας.  

Διδασκαλία πεζογραφίας και παραμυθιών. 

     Δεν μπορούν να δηλώσουν το μάθημα όσοι έχουν προακτέο βαθμό στο Π1420 ή στο Π3011. 
 

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 –Πρότυπα Διοί-

κησης στην Εκπαίδευση (γραφειοκρατικό, ορθολογικό, των συστημάτων, συνεργατικό). Προγραμμα-

τισμός στην εκπαίδευση. Η έννοια της ηγεσίας στην εκπαίδευση. Προσεγγίσεις -τύποι ηγεσίας στην 

εκπαίδευση. Το σχολείο ως οργανισμός. ο διδακτικό προσωπικό του σχολείο. Ο ρόλος του διευθυντή 

στη σχολική μονάδα. Η λήψη των αποφάσεων στη σχολική μονάδα. 

 
Π 3021 Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας: διερευνητι-

κές προσεγγίσεις στην ανάλυση εμπειρικών 
δεδομένων 

Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην ποιοτική μεθοδολογία, εφαρμοσμένη στην Παιδαγωγική, στην 

Ψυχολογία, στις Επιστήμες της Αγωγής και στις Κοινωνικές Επιστήμες γενικότερα. Αναλύονται οι 

βασικές φιλοσοφικές θεωρήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας και το επιστημολογικό πλαίσιο που 

διέπει την ποιοτική μεθοδολογία. Αποδίδεται έμφαση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών 

σχεδίων με τις βασικές μεθόδους συλλογής δεδομέων, όπως η συνέντευξη, η παρατήρηση και οι ομά-

δες εστίασης. Παρουσιάζονται, επίσης, οι κυριότερες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, όπως η ανάλυση 

λόγου, η θεμελιωμένη θεωρία, η θεματική ανάλυση, οι φαινομενολογικές και ερμηνευτικές μέθοδοι, η 

αφηγηματική ανάλυση και η ανάλυση περιεχομένου. Ακόμη, εξετάζονται οι μεθοδολογίες εθνογραφι-

κών προσεγγίσεων και έρευνας δράσης. Στο πλαίσιο του μαθήματος ζητείται από τους φοιτητές να 
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σχεδιάσουν και να εκπονήσουν ατομικές ή ομαδικές ερευνητικές εργασίες σε θέματα της δικής τους 

επιλογής. Επιπλέον, εξετάζονται κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας 

στην ποιοτική κοινωνική έρευνα. Τέλος, παρουσιάζονται σύγχρονες εφαρμογές της τεχνολογίας που 

υπηρετούν την ποιοτική έρευνα, όπως δημοφιλή λογισμικά που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση δε-

δομένων. Η παρακολούθηση του μαθήματος και συμμετοχή στην εκπόνηση των εργασιών είναι υπο-

χρεωτική. 
 

Π 3029 Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και εκπαίδευση Μάρω Δόικου 

Στο μάθημα επιχειρείται η ανάλυση της έννοιας της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης και 

των εκπαιδευτικών πρακτικών και των προγραμμάτων που εφαρμόζονται για την ενίσχυσή της στον 

χώρο του σχολείου. Αρχικά αναδεικνύεται η σημασία της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης 

για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών και των ακαδημαϊκών δυσκολιών των μαθητών και για την 

προαγωγή της ψυχικής τους υγείας. Στη συνέχεια, διασαφηνίζεται η έννοια της κοινωνικής και συ-

ναισθηματικής μάθησης και  εξετάζεται η σχέση της με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Αναλύονται 

οι επιμέρους παράμετροι της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης και παρουσιάζονται οι μέθοδοι 

και οι τεχνικές διδασκαλίας που υιοθετούνται για την καλλιέργεια των κοινωνικών και συναισθηματι-

κών δεξιοτήτων των μαθητών. Σε μία δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και τα 

αποτελέσματα των προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης στην ακαδημαϊκή πο-

ρεία και την ψυχοκοινωνική εξέλιξη των μαθητών και των μαθητριών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

επίδραση των προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης στην πρόληψη δυσκολιών σε 

μαθητές που βρίσκονται σε επικινδυνότητα (μαθητές με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, μα-

θητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κά.), καθώς και στον ρόλο του εκπαιδευτικού 

κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι 

φοιτητές και οι φοιτήτριες τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή των εν λόγω προ-

γραμμάτων αλλά και να προβληματιστούν αναφορικά με τους ενδεχόμενους περιορισμούς και τις προ-

ϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή τους. 

 

Π 3030 Η διδασκαλία της δημοκρατίας και                    
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σχολείο 

Αναστασία Κεσίδου 

Στις σύγχρονες επιταγές που απευθύνονται στα εκπαιδευτικά συστήματα συγκαταλέγονται βασικοί 

σκοποί, όπως η ανάπτυξη των νέων ανθρώπων σε ενεργούς πολίτες που σέβονται τα ανθρώπινα δι-

καιώματα και έχουν τα εφόδια για να ζήσουν με επιτυχία σε ανοιχτές, δημοκρατικές και πλουραλι-

στικές κοινωνίες. Το ζήτημα αυτό εξελίσσεται σε μείζον, εάν λάβει κανείς υπόψη την ενίσχυση φαι-

νομένων εθνικισμού, μισαλλοδοξίας και ρατσισμού κατά την τελευταία δεκαετία, αλλά και τις προ-

κλήσεις που θέτει η έλευση μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα παραπάνω 

νοούνται καταρχήν στο επίπεδο μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που θα διαπνέεται από την προσήλωση 

στις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά παράλληλα προϋποθέτουν τη συστη-

ματική διδασκαλία τους στο σχολείο.  

 

Το μάθημα εστιάζει σε βασικές παραμέτρους αυτού του εγχειρήματος (Πρόγραμμα Σπουδών, εξωδι-

δακτικές δραστηριότητες, ανάπτυξη του σχολείου ως κοινότητας, κτλ.) ως προϋποθέσεις μιας αποτε-

λεσματικής εκπαίδευσης για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο οι μαθητές να 

αναδειχθούν σε «καταλύτες» που θα επιφέρουν την αλλαγή στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Ζητούμενο 

είναι να αναδειχθεί επιπροσθέτως η αναγκαιότητα για ποιοτική εκπαίδευση για όλους, που απορρέει 

από την κατοχύρωση της εκπαίδευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος, όπως και από τις επιταγές μιας 

δημοκρατικής εκπαίδευσης. Πλαίσιο ανάπτυξης των θεμάτων αποτελούν τα πεδία «Εκπαίδευση για 

τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη» και «Εκπαίδευση για τα/στα ανθρώπινα δικαιώματα». 
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Π 3037 Προσεγγίσεις και Έρευνες Δίγλωσσης και 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Κωνσταντίνος Τσιούμης /   
Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου 

To παρόν μάθημα αποσκοπεί στην εξάσκηση των φοιτητριών και φοιτητών στις πρακτικές της δίγλωσ-

σης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την ανάδειξη αφενός της ανάγκης υπέρβασης 

μιας καθαρά γλωσσικής προσέγγισης και αφετέρου της ένταξης των ευρύτερων κοινωνικών και ιδεολο-

γικών διαστάσεων του θέματος στη διδακτική πράξη.  

     Υπό το πρίσμα αυτό το μάθημα εξακτινώνεται στο τρίπτυχο: Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων, Σχέδια 

Εργασίας και Παιδαγωγικό Υλικό για δίγλωσσες και διαπολιτισμικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, διε-

ρευνώνται οι εξής θεματικές: 

*Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θέατρο 

*Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Τοπικό Περιβάλλον 

*Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ιστορία (Ιδιότητα Πολίτη και Ανθρώπινα Δικαιώματα.) 

*Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα 

*Διαπολιτισμική εκπαίδευση και Εθνικές Γιορτές. 

*Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Μουσειακή (αλλά και Μουσική) 

     Παράλληλα, για όλες τις προτεινόμενες θεματικές παρουσιάζονται ολοκληρωμένες διδακτικές εφαρ-

μογές εστιασμένες σε συγκεκριμένες διγλωσσικές και διαγλωσσικές διδακτικές πρακτικές:   

*Content and Language Integrated Learning (CLIL)- Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Γλώσσας και 

Περιεχομένου 

* Content Based Instruction - Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο.  

* Task Based Learning - Δραστηριοκεντρική Μέθοδος 

* Project 

* Identity texts - Κείμενα ταυτότητα/Κείμενα ταύτισης 

     Κοινός άξονας όλων αυτών των πρακτικών είναι η μύηση των φοιτητριών και φοιτητών σε μία πο-

λιτισμικά ευαισθητοποιημένη εκπαιδευτική διαδικασία η οποία μπορεί να κάνει ορατό το γλωσσικό και 

πολιτισμικό κεφάλαιο των ξενόγλωσσων παιδιών στην τάξη . 

 
Π 3038 Κοινωνική ένταξη και κλίμα αποδοχής στο σχολείο Σοφία Αυγητίδου 

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην κατανόηση των πολλαπλών παραγόντων που επηρεάζουν το 

κλίμα αποδοχής στην τάξη και την κοινωνική ένταξη των μαθητών και μαθητριών στο σχολείο. Οι 

φοιτητές και φοιτήτριες, μετά από μια εισαγωγή στις διαδικασίες διαμόρφωσης της κοινωνικής ταυτό-

τητας, στη διαχείριση των συναισθημάτων και στις κοινωνικές δεξιότητες στην εφηβεία, θα συζητήσουν 

θεωρίες και έρευνες που  μελετούν τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των εφήβων αλλά και το ρόλο της 

κουλτούρας των συνομηλίκων στη διαμόρφωσή τους. Έχοντας ως προϋπόθεση τη γνώση του εκπαιδευ-

τικού πλαισίου για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη στρατηγικών/ εκπαιδευτικών πρακτικών, θα πα-

ρουσιαστούν ποικίλες ερευνητικές τεχνικές για τη διερεύνηση του κλίματος αποδοχής στην τάξη.  Στη 

συνέχεια, θα δοθούν παραδείγματα τρόπων αξιοποίησης των δεδομένων της διερεύνησης για το σχεδια-

σμό εκπαιδευτικών πρακτικών που διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη όλων των μαθητών και μαθη-

τριών στο σχολείο. Τέλος, θα αναλυθεί η έννοια και η σημασία του ήθους συμπερίληψης στο σχολείο και 

θα συζητηθούν σχετικές πρακτικές και παραδείγματα διαμόρφωσής μιας πολιτικής συμπερίληψης σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας. 

 
Π 3042 Σύγχρονα προτάγματα στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών 
Βασιλική Παπαδοπούλου 

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται τα εξής περιεχόμενα: ο εκπαιδευτικός στο σημερινό σχολείο: διαστάσεις 

του επαγγελματικού του ρόλου-παιδαγωγικός, διδακτικός, δημοσιοϋπαλληλικός κλπ.- σε συνάρτηση με 

τις λειτουργίες των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων και των χαρακτηριστικών των σύγχρονων 

μετανεωτερικών κοινωνιών. Ιστορική διάσταση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: α) βασικά μοντέλα 
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και β) σημαντικοί σταθμοί στη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο 

εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας, επαγγελματισμός και επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού. 

Νέα προτάγματα για τον ιδεότυπο του σημερινού εκπαιδευτικού ως επαγγελματία (ο εκπαιδευτικός ως 

κριτικά αναστοχαζόμενος επαγγελματίας, ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, κ.ά.). Ευρωπαϊκές αλλά και 

διεθνείς τάσεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: αρχές οργάνωσης και περιεχόμενα των σύγχρονων 

προγραμμάτων σπουδών. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

 
Π 3043 Παρατήρηση Διδασκαλίας: ερευνητικές 

χρήσεις, παιδαγωγικές διαστάσεις 
Βασιλική Παπαδοπούλου 

Σε αυτό το μάθημα θα γίνει πραγμάτευση των παρακάτω περιεχομένων: η παρατήρηση ως επιλεκτική 

αντίληψη. Παρατήρηση, κρίση και αξιολόγηση.  Η Παρατήρηση Διδασκαλίας ως μέθοδος της εμπειρικά 

προσανατολισμένης έρευνας. Μεθόδευση, τεχνικές και εργαλεία παρατήρησης.  Προβλήματα μεθοδο-

λογικά: αντικειμενικότητα, εγκυρότητα, αξιοπιστία. Η Παρατήρηση Διδασκαλίας ως μέθοδος της εθνο-

γραφικά προσανατολισμένης έρευνας. Η παρατήρηση στη σχολική ζωή και τάξη: εργαλείο της Παιδα-

γωγικής και Ψυχολογικής Διαγνωστικής. Η Παρατήρηση Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση των Εκπαι-

δευτικών: το πρόταγμα της διαφοροποιημένης και επεξεργασμένης αντιληπτικής ικανότητας ως προα-

παιτούμενο για τον ιδεότυπο του κριτικά αναστοχαζόμενου εκπαιδευτικού. Εφαρμογές της Παρατήρη-

σης Διδασκαλίας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: από τα Κρίσιμα Περιστατικά στις φαινομενολο-

γικές προσεγγίσεις της μάθησης και τις Βινιέτες. Παραδείγματα από την εκπαιδευτική πραγματικό-

τητα: γράφοντας και αναλύοντας Κρίσιμα Περιστατικά και Βινιέτες.   
 

Π 3045 Διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά 
συστήματα 

Αναστασία Κεσίδου 

Γίνεται, σήμερα, λόγος για μια εντεινόμενη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, εκφάνσεις της οποίας απο-

τελούν η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλ-

λον, η μετατόπιση σημαντικού μέρους της ευθύνης της εκπαιδευτικής πολιτικής από το εθνικό στο ευ-

ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η εντεινόμενη εμπλοκή σε αυτήν των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, 

η επικράτηση των διεθνών συγκριτικών μελετών επίδοσης (PISA, TIMSS, PIRLS), κτλ. Παράλληλα, 

στο ίδιο πλαίσιο, δίνεται έμφαση και στην αναγκαιότητα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που προωθούν 

τον πολιτισμικό πλουραλισμό. Ωστόσο, παρά τις διαμορφούμενες τάσεις και τις επιδράσεις που δέχονται 

τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, δεν φαίνεται να διαμορφώνεται μια γραμμική σύγκλισή τους, καθώς 

οι εκπαιδευτικές παραδόσεις και οι εθνικές πολιτικές αποδεικνύονται τελικά ισχυρές. 

Το μάθημα συζητά τις εκφάνσεις και τις προκλήσεις που θέτει η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης στα 

εκπαιδευτικά συστήματα. Ειδικότερα, στο επίκεντρο τίθενται παραδείγματα ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 

συστημάτων με έμφαση στις επιμέρους διαστάσεις τους (ιστορική εξέλιξη, διοίκηση και χρηματοδότηση, 

δομή, Προγράμματα Σπουδών, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, κτλ.) και στην αναζήτηση των επιδράσεων 

της διεθνοποίησης στους σύγχρονους προσανατολισμούς τους. 
 

Π 3046 Ιστορίες του διδασκαλικού επαγγέλματος 
στην Ελλάδα 

Βασίλης Α. Φούκας 

Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα θα διερευνηθεί το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα. Ειδι-

κότερα, θα παρουσιαστεί, θα αναλυθεί και θα ερμηνευθεί με βάση το ιστορικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό 

συγκείμενο το προφίλ και ο ρόλος των εκπαιδευτικών (δασκάλων/ διδασκαλισσών και εκπαιδευτικών της 

μέσης εκπαίδευσης) ως φορέων υλοποίησης και διάχυσης των στόχων της εκπαίδευσης στο νεοελληνικό 

κράτος κατά τον 19ο και 20ό αιώνα καθώς και οι πολλαπλές αντιφάσεις και συγκρούσεις που απορρέουν 

από αυτόν τον ρόλο. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα έχουν την 

ευκαιρία να κατανοήσουν, να αναδείξουν και να αναλύσουν κρίσιμες διχοτομίες και αντινομίες για τη 

ζωή των εκπαιδευτικών (δημόσιος-ιδιωτικός χώρος, οικογένεια-εργασία, φύλο-γνώση, αποδοχή-
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«αποκλεισμοί», κοινωνικοί περιορισμοί-υπερβάσεις), αλλά και κοινωνικές κατακτήσεις που συνδέονται 

με αυτές: μετάβαση από τη διδασκαλία ως έκφανση της εθνικής ή της ηθικής διάστασης και της κοι-

νωνικής μητρότητας στον επαγγελματισμό του τέλους του 19ου αιώνα και στον συνδικαλισμό του 20ού 

αιώνα. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι αναπαραστάσεις/ απεικονίσεις και οι προσλήψεις του επαγγέλ-

ματος των εκπαιδευτικών: οι αντιφατικές συλλογικές κοινωνικές αναπαραστάσεις του/της εκπαιδευτικού 

και του διδασκαλικού επαγγέλματος, που αναδεικνύουν την αντιφατικότητα του ιδεολογικού περιβάλλο-

ντος στο οποίο λειτουργούν.  

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έρθουν σε επαφή με διαφορετικά είδη πηγών 

(νομοθετικά κείμενα, παιδαγωγικά εγχειρίδια, Τύπος κ.λπ.) αλλά και με προφορικές μαρτυρίες, αφηγή-

σεις εκπαιδευτικών, αυτοβιογραφικά κείμενα, λογοτεχνικά κείμενα, φωτογραφικό υλικό κ.λπ.) προκει-

μένου να γίνουν κατανοητές οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται 

τον εαυτό τους, τον ρόλο τους και το έργο τους. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο σεμινάριο 

αυτό θα αναλάβουν την εκπόνηση ατομικών ή/και ομαδικών εργασιών τις οποίες θα παρουσιάσουν με τη 

μορφή γραπτών εργασιών. 
 

Π 3047 Σύγχρονες Επιστημολογικές Κατευθύνσεις 
στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών 
Επιστημών 

          Δημήτριος Σταμοβλάσης 

Το μάθημα αφορά στην Επιστημολογία των Κοινωνικών επιστημών, δηλαδή τη Γνωσιοθεωρία που 

κατευθύνει τις Μεθόδους Έρευνας των ανθρωπίνων συστημάτων. Εστιάζεται στο χώρο της παιδαγωγι-

κής και της εκπαίδευσης, ενώ, ταυτόχρονα, εμπλέκει την ψυχολογία, την κοινωνιολογία και μέρος των 

ανθρωπιστικών επιστημών. Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται σε τρία κύρια επίπεδα. Το 

πρώτο στοχεύει στην ιστορική αναδρομή σε κομβικά σημεία της ανθρώπινης σκέψης: Εμπειρισμός, Ορ-

θολογισμός, Θετικισμός, Ερμηνευτική, Κονστρουκτιβισμός, Ιδεαλισμός, Υλισμός, Σκεπτικισμός, Με-

ταμοντερνισμός, Κριτικός ορθολογισμός. Το δεύτερο μέρος αφορά στην εξέταση στοιχείων της Λογικής 

και της κριτικής σκέψης. Πιο αναλυτικά, μελετώνται τα είδη της Λογικής (τυπική-προτασιακή, διαλε-

κτική) και οι λογικές πλάνες. Σε αυτή την ενότητα, επιδιώκεται η κατανόηση της οντολογικής διάστα-

σης της Λογικής και της σπουδαιότητάς της ως εργαλείο της ερευνητικής μεθοδολογίας. Το τρίτο μέρος 

αφορά στην κριτική αποτίμηση όλων των υπό εξέταση επιστημολογικών παραδοχών που υιοθετούνται 

στην πληθώρα των μεθοδολογικών επιλογών (ποσοτικών –ποιοτικών προσεγγίσεων), ενώ αναδεικνύεται 

η δυνατότητα επικοινωνίας στη βάση των θεωρητικών τους συγκλίσεων και των προηγμένων μεθόδων 

έρευνας. Το μάθημα εξετάζεται με εργασίες των φοιτητών, απαιτεί παρουσία και συμμετοχή. 
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ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ1 
 

 

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 σχολι-

κών εγχειριδίων λογοτεχνίας. Θα παρουσιαστούν παραδοσιακές και νεωτερικές προτάσεις διδακτικής 

μεθοδολογίας, στις οποίες ενσωματώνονται βασικά στοιχεία από θεματικές και τεχνοτροπικές προ-

σεγγίσεις των κειμένων, τα οποία τοποθετούνται στο γραμματολογικό τους πλαίσιο και εντάσσονται 

οργανικά στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το μάθημα στοχεύει και στην κριτική προσέγ-

γιση με  όρους αλληλοεπίδρασης και χρονικής διαδοχής των σημαντικότερων παλαιότερων και νεότε-

ρων 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 βα-

σικά τεχνοτροπικά ρεύματα του νεοελληνικού λογοτεχνικού πεδίου. 
 

Ε α ρ ι ν ό  ε ξ ά μ η ν ο  
  

 

ΝΕΦ 101 Η λογοτεχνική γενιά του 1930 Δημήτρης Κόκορης 

Στο πλαίσιο του μαθήματος, θα σκιαγραφηθούν τα ιστορικά και πνευματικά συμφραζόμενα της δεκα-

ετίας του 1930 και θα ενταχθούν σε αυτά χαρακτηριστικά δοκιμιακά, ποιητικά και αφηγηματικά έργα, 

που συγκρότησαν τάσεις και ρεύματα του λογοτεχνικού πεδίου. Θα μελετηθούν πεζογραφήματα των 

τριών βασικών κατευθύνσεων (η πεζογραφία ως μαρτυρία, αστικός ρεαλισμός, απομάκρυνση από τον 

ρεαλισμό), σημαντικές δοκιμιακές καταθέσεις (π.χ. το Ελεύθερο πνεύμα του Γιώργου Θεοτοκά) και 

ποιητικές συνθέσεις μειζόνων εκπροσώπων του μοντερνισμού (Γιώργος Σεφέρης, Γιάννης Ρίτσος, Ο-

δυσσέας Ελύτης), του υπερρεαλισμού (Ανδρέας Εμπειρίκος, Νίκος Εγγονόπουλος), αλλά και της πα-

ραδοσιακής έκφρασης (Νίκος Καββαδίας, Γιώργος Κοτζιούλας). 

 

ΝΕΦ 315 Ο Ρομαντισμός στη νεοελληνική λογοτεχνία Δημήτρης Κόκορης 

Θα μελετηθούν ποιήματα και πεζογραφήματα του 19ου αιώνα, τα οποία φέρουν τα χαρακτηριστικά 

του κινήματος του Ρομαντισμού ή παρότι ανήκουν στην εποχή του Ρομαντισμού, ενέχουν και αντιρο-

μαντικά στοιχεία (π.χ. ορισμένα ποιήματα του Ανδρέα Λασκαράτου, Η Πάπισσα Ιωάννα του Εμμα-

νουήλ Ροΐδη). Κάθε φοιτητής/-τρια εκπονεί  εργασία, την οποία παρουσιάζει και βάσει αυτής βαθμο-

λογείται,  αφού το μάθημα προσφέρεται ως σεμιναριακό. Θα ερευνηθούν ως επιπρόσθετη εργασία (έ-

ρευνα αρχείου) φύλλα εφημερίδων του 19ου αιώνα. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Πληροφορίες για τα μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολο-

γίας περιλαμβάνονται στους Οδηγούς Σπουδών των Τμημάτων αυτών. 
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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, ώστε να δίνεται η δυνατότητα 

για εκπαίδευση του συνόλου των φοιτητών του πρώτου έτους σε ολιγομελή και πιο λειτουργικά τμή-

ματα. 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 χρησι-

μοποιώντας, 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 εφαρ-

μογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. 

Η παρουσία στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος είναι υποχρεωτική, καθώς και η διεκπεραίωση 

και παράδοση εργασιών που γίνονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
στη Φιλοσοφία 
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1. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

“ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ” 

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, 

Πρακτικές” λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-19. Υποστηρίζεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παι-

δαγωγικής (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 πολι-

τικής και του δικαίου. Η φοίτηση διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στο Μεταπτυχιακό 

Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) σε δύο Ειδικεύσεις:  

1. Ιστορία της Φιλοσοφίας και  

2. 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, Μεσαιωνική Φιλοσοφία 

Γ. Ζωγραφίδης, Καθηγητής: Αρχαία Φιλοσοφία, Βυζαντινή Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Τέχνης, Φι-

λοσοφία της Θρησκείας 

Κων. Καβουλάκος, Καθηγητής: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία του Πολιτισμού, 

Σύγχρονη φιλοσοφία 

Π. Καϊμάκης, πρ. Αναπλ. Καθηγητής: Αισθητική, Φιλοσοφία και Μουσική 

Β. Κάλφας, Ομότ. Καθηγητής: Αρχαία Φιλοσοφία 

Δ. Κόκορης, Αναπλ. Καθηγητής: Νεοελληνική Γραμματεία και Σκέψη, Φιλοσοφία και Λογοτεχνία 

Φ. Παιονίδης, Καθηγητής: Πολιτική Φιλοσοφία, Ηθική Φιλοσοφία 

Δ. Σφενδόνη-Μέντζου, Ομότ. Καθηγήτρια: Αρχαία Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Επιστήμης 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. 
Δ. Δρόσος, Καθηγητής: Ηθική Φιλοσοφία, Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία του Διαφωτισμού 

Κάρ. Καβουλάκος: Κοινωνική Θεωρία 

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 

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

Στο ΔΠΜΣ μπορούν επίσης να διδάσκουν και άλλα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων ή άλλων Τμημά-

των του Α.Π.Θ., καθώς και άλλοι διδάσκοντες που προσλαμβάνονται σύμφωμα με τις εκάστοτε κείμενες 

διατάξεις. 

Διευθυντής ΔΠΜΣ: Δημήτρης Κόκορης. 

Πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα: 

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

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


 

100  

2. ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

“ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ” 

 

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Συστηματική Φιλοσοφία” λειτουρ-

γεί 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 Φιλοσοφι-

κής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Πα-

νεπιστημίου Κρήτης. 

Επιδιώκει τη συστηματική ειδίκευση στις ακόλουθες περιοχές της «Συστηματικής Φιλοσοφίας»: 1. Θε-

ωρητική Συστηματική Φιλοσοφία, 2. Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία, 3. Φιλοσοφία της Τέχνης και 

της Τεχνολογίας. Έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τεσσάρων (4) εξαµήνων και οδηγεί στο Μεταπτυ-

χιακό 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) 

Κων. Καβουλάκος, Καθηγητής: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία του Πολιτισμού, 

Σύγχρονη φιλοσοφία 

Θ. Πενολίδης, Καθηγητής: Φιλοσοφία: Οντολογία και Γνωσιολογία 

Τμήμα Φιλοσοφίας 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 
Σ. 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: Με-

ταφυσική – Γνωσιολογία 

Ι. Πρελορέντζος, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 

Κ. Χατζηκυριάκου, Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας: Μαθηματική Λογική και Μαθημα-

τική 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: Κωνσταντίνος Καβουλάκος. 

 

 

Πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα: 

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

 

  

http://www.edlit.auth.gr/MA-syst-phil
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3. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

“ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ” 

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και 

Διεπιστημονική Ανθρωπολογία” λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2020-21. Ιδρυτικά Τμήματα του 

ΔΠΜΣ: Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τμήμα Θεολογίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. 

Καταρτίζει και εξειδικεύει στους τομείς της Φιλοσοφίας, της Παιδαγωγικής, της Θεολογίας, της Οικο-

νομίας και της Αρχιτεκτονικής. Έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τεσσάρων (4) εξαµήνων και δεν µπο-

ρεί να υπερβαίνει τα έξι (6) εξάµηνα. Οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στη 

Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία.  

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές και φοιτήτριες 

ετησίως. Το Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης. 

Στο ΔΠΜΣ διδάσκουν οι ακόλουθοι καθηγητές τα εξής μαθήματα: 

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ. 
Σ. Δεληβογιατζής, πρ. Καθηγητής: Φιλοσοφική ανθρωπολογία – Πολιτική Φιλοσοφία Ι/ΙΙ 

Π. Δόικος, Αναπλ. καθηγητής: Οντολογία της ανθρώπινης δημιουργίας: Ο Μίκης Θεοδωράκης 

και η θεωρία της Συμπαντικής Αρμονίας – Μεταφυσική ανθρωπολογία: Μηδενισμός και φα-

ντασία – Μεταφυσική ανθρωπολογία: Ο Henry Corbin και η οραματική γνώση 

Ε. Καλοκαιρινού, πρ. Kαθηγήτρια: Ηθική των επαγγελμάτων ή γιατί οι μηχανικοί χρειάζονται 

την ηθική; – Η φιλοσοφική ανθρωπολογία του Ιμμάνουελ Καντ. 

Δ. Σταμοβλάσης, Αναπλ. Καθηγητής: Mεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών, Η Φιλο-

σοφία των Πολυπλόκων Συστημάτων 

Κ. Μπονίδης & Γ. Ζαρίφης, Αναπλ. Καθηγητές: Παιδαγωγική Ανθρωπολογία 

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. 
Χ. Σταμούλης, Καθηγητής: Χριστιανική Ανθρωπολογία 

Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. 
Μ. Βάντσος, Καθηγητής: Βιοηθικοί προβληματισμοί κατά το τέλος της ζωής 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ. 
Γ. Ζαρωτιάδης, Αναπλ. Καθηγητής: Οικονομική Ανθρωπολογία – Οικονομικές θεωρίες ομαδο-

ποίησης 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ. 
Κ. Τσουκαλά, πρ. Καθηγήτρια, Χ. Χριστοδούλου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ε. Αθανασίου, Αναπλ. 

Καθηγήτρια, Λ. Γυιόκα, Αναπλ. καθηγήτρια, Σ. Λεφάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Κ. Ιωαννί-

δης, Επίκ. Καθηγητής & Ν. Καλαρά, Επίκ. Καθηγήτρια: Ανθρωπολογία του χώρου. 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν επίσης να διδάσκουν και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. των ιδρυτικών ή άλλων Τμημάτων 

Α.Ε.Ι., καθώς και άλλοι διδάσκοντες που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. 

  

Διευθυντής ΔΠΜΣ: Παναγιώτης Δόικος. 

 

Πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα: 

https://www.edlit.auth.gr/MA-phil2  

 

https://www.edlit.auth.gr/MA-phil2
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Β΄ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδα-

γωγικής “Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαί-

δευση” λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2019-20, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πρυτανικής Απόφασης 

και του Ν. 4485/2017.  

Η φοίτηση διαρκεία τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-

σης σε τρεις Ειδικεύσεις σε  αντίστοιχους  κλάδους της Παιδαγωγικής: 

1. Ειδική Αγωγή 

2. Παιδαγωγική του Σχολείου 

3. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 

 

Με κριτήριο την προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για τη μελλοντική τους επαγ-

γελματική δραστηριότητα στον χώρο της εκπαίδευσης, το ΠΜΣ αποσκοπεί:   

• στην εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτισή τους σε έναν από τους τρεις παραπάνω 

κλάδους της Παιδαγωγικής 

• στην ενεργό και πολύμορφη συμμετοχή τους στο παιδαγωγικό πεδίο του ενδιαφέροντός τους και 

στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη και 

την πρακτική άσκηση 

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

 

Διευθυντής ΠΜΣ: Κυριάκος Μπονίδης. 

 

Πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα:  

https://www.edlit.auth.gr/pms-paidagwgiki/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διδακτορικές Σπουδές 
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Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής προσφέρει διδακτορικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην α-

πόκτηση διδακτορικού διπλώματος: 

✓ στη Φιλοσοφία 

✓ στην Παιδαγωγική 

 

Το νομικό πλαίσιο για τις διδακτορικές σπουδές ορίζεται από τα άρθρα 90-97 του Ν.4957/22. Ισχύει 

για όλες και όλους τους υποψηφίους διδάκτορες που έχουν εγγραφεί και πριν από την έναρξη ισχύος του 

παραπάνω νόμου (21/7/2022).  

     Ο Κανονισμός του Προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος θα προσαρμοστεί στο πα-

ραπάνω πρόσφατο πλαίσιο. Ο τρέχων Κανονισμός ισχύει έως την αναμόρφωσή του, εκτός από τις δια-

τάξεις για τη σύσταση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και της επταμελούς εξεταστικής επι-

τροπής, ως προς τις οποίες ισχύουν οι παρακάτω προβλέψεις των άρθρων 94-95 του Ν.4957/22: 

1. Μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής δύνανται να ορίζονται: 

α) μέλη Δ.Ε.Π. κάθε βαθμίδας του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής 

β) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλου Α.Ε.Ι. 

γ) ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. (έως ένα μέλος) 

δ) μέλη Δ.Ε.Π. σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατες Εκκλησια-

στικές Ακαδημίες 

ε) ερευνητές κάθε βαθμίδας που υπηρετούν σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς 

στ) καθηγητές ιδρυμάτων και ερευνητές ερευνητικών οργανισμών της αλλοδαπής. 

2. Μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής: 

α) τα τρία μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής 

β) τέσσερα μέλη που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες 1α-στ 

- κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) μέλη είναι Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

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

ΦΕΚ τ. Β΄ 1567/8.5.2018, βάσει του Ν.4485/17 

 

 

Άρθρο 1 

Γενικές Αρχές 

 Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ απoσκοπούν 

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 πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και 

την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντί-

στοιχο επιστημονικό κλάδο.  

 Στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προ-

γράμματος 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 

 

 
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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Άρθρο 2 

Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο  

 Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής οργανώ-

νεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και των ισχυουσών σχετικών διατά-

ξεων και αποφάσεων. 

 

Άρθρο 3 

Προϋποθέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής – Γλώσσα εκπόνησης 

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Πρόγραμμα Διδακτορι-

κών 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 ισότι-

μου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

β. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 

ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

 Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα επιστημονικά πεδία της Φιλοσοφίας ή της Παιδα-

γωγικής είναι απαραίτητο ο ένας τουλάχιστον από τους δύο αυτούς τίτλους (Πτυχίο, Δίπλωμα Μετα-

πτυχιακών Σπουδών) να εμπίπτει στο αντίστοιχο οικείο ή σε συναφές πεδίο. 

 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 Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται 

να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από αίτηση του υποψηφίου, θετική εισήγηση του επιβλέ-

ποντος 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 εκπληρώνουν τη στρατιωτική 

τους θητεία ή σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας και εγκυμοσύνης ή για σοβαρούς οικογενειακούς λό-

γους. Η αίτηση συνοδεύεται από επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Ε-

πιτροπής 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 πραγματοποιηθεί 

μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέ-

λευσης 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.  
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 2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμ-

βουλευτικής Επιτροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για 

τους φοιτητές του β΄ κύκλου σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, 

βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα κ.λπ. 

 3. Επιπλέον, οι διδάκτορες του Τμήματος διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρή-

σης 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 ακαδημαϊκό έτος, 

κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Καλείται επίσης να συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις και δια-

λέξεις 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 Τμή-

ματος. 

 

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 Υπουρ-

γείων Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία μελών 

ΔΕΠ του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύ-

νει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος. 

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 τροποποιούνται 

για λόγους ανώτερης βίας ή έκτακτης ανάγκης. 

 2. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή καταθέτει στη Γραμματεία 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 επιβλέπων της Δι-

δακτορικής Διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης 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, συνοδευόμενο 

από κατάλογο βιβλιογραφίας 

ε. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί διδακτορική διατριβή ούτε έχει υποβάλει διδακτορική δια-

τριβή 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 πρό-

τασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτήν. 
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 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 Τμή-

ματος 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 Επιτροπή 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 απορρί-

πτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και 

η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής. Η Συνέλευση δύναται επίσης, ειδικά σε περίπτωση 

έγκρισης αιτήσεων υποψηφίων που δεν διαθέτουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οικεία πεδία 

της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής, να καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορι-

κής 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 ανή-

κουν 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 παρά-

γραφο 3 του άρθρου 38 του Ν.45485/2017, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τρι-

μελή 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. (κα-

θηγητές α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές ή επίκουροι καθηγητές) από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές 

αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-

ματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του Ν.4310/2014, 

συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευ-

νητικά 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 Τμή-

ματος 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, αναθέτει 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 ορι-

σμός νέου επιβλέποντος, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

αναλαμβάνει χρέη επιβλέποντος, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτό-

ρων· 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, συ-

νεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των Διδακτορικών Διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απο-

νέμεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. 

 7. Η Γραμματεία του Τμήματος αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος, στην ελληνική 

και αγγλική γλώσσα, κατάλογο που περιλαμβάνει: το όνομα του της Υποψήφιου Διδάκτορα, τον τίτλο 

και σύντομη περίληψη του σχεδίου της Διδακτορικής Διατριβής (έως 50 λέξεις), το όνομα του επιβλέ-

ποντος και των άλλων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
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Άρθρο 9 

Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία 

 1. Κατά τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να σέ-

βεται 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 (δη-

μοσιευμένη 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. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από 

μελέτες του ιδίου του υποψηφίου, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συ-

νέλευσης του Τμήματος για διαγραφή του, μετά από αιτιολογημένη εισήγησης της Τριμελούς Συμ-

βουλευτικής Επιτροπής ή μέλους αυτής. 

 3. Κατά την κατάθεση της Διδακτορικής Διατριβής προς αξιολόγηση, ο υποψήφιος καταθέτει 

σχετική υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει την τήρηση των ανωτέρω. 

 4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, ο τίτ-

λος που έχει απονεμηθεί ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης 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 ακαδημαϊκό έτος και ακολούθως πα-

ρουσιάζει προφορικά το περιεχόμενό του ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στη συ-

νέχεια, έως το τέλος Οκτωβρίου η Συμβουλευτική επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση προόδου και την 

καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος.  

 2. Αντίγραφο του υπομνήματος, σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την Τριμελή Συμβου-

λευτική Επιτροπή, καθώς και η έκθεση προόδου καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου 

διδάκτορα. 

 3. Για την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής απαιτείται τουλάχιστον μία δημοσίευση 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 Γραμματεία 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 Επιτροπή 

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, 
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καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέρω και επανυποβολής της Διδακτορικής Διατριβής, 

εντός των ορίων του Άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού. 

 3. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της Διδακτορικής Διατριβής από την Τριμελή Συμβου-

λευτική Επιτροπή, ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται με διαπιστωτική πράξη της Συνέλευσης του 

Τμήματος. Σε περίπτωση θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 

και κατόπιν σχετικής πρότασης του επιβλέποντος, η Συνέλευση του Τμήματος, ορίζει Επταμελή Εξε-

ταστική Επιτροπή για την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα. Σε αυτή 

μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 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 δικαιούνται να παρευρεθούν 

στη διαδικασία δημόσιας παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα λόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψή-

φου. 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 διδάκτο-

ρας 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 γί-

νεται 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 ανα-

κοινώσεων και στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. 

 7. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον υποψήφιο διδάκτορα δημόσια, ενώπιον της 

Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει 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 Επιτρο-

πής 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 συσκέπτεται και 

κρίνει τη διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτοτυπία και τη 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 Επτα-

μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.  

 10. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:  

- Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαιτέρως σημαντικής ερευνητικής 

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 διατριβή εγκρί-

νεται λαμβάνοντας τη χαμηλότερη από τις προταθείσες βαθμολογίες. 
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 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 Εξεταστι-

κής Επιτροπής και διαβιβάζεται διά της Γραμματείας, στη Συνέλευση του Τμήματος. Για τα μέλη που 

τυχόν συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης υπογράφει ο πρόεδρος της Επταμελούς Επιτροπής, σημειώνο-

ντας 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 Συνεδρίαση του 

Τμήματος, παρουσία του υποψήφιου Διδάκτορα. Η τελετή διενεργείται τρεις (3) φορές σε κάθε ακαδη-

μαϊκό 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 παρουσία-

σης 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 Σπου-

δών. 

 4. Στον Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα 

(μεμβράνη), υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και τον Προϊστάμενο Γραμματείας του Τμή-

ματος και φέρει τη σφραγίδα του ΑΠΘ. 

 

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 εκδίδε-

ται 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. 

 
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 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 διδάκτορες που έχουν εγγραφεί 

μετά την 1.1.2016. 

 2. Όσοι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος έχουν υπερβεί την εξαετή ανώτατη διάρκεια εκπό-

νησης διδακτορικής διατριβής υποχρεούνται στην ολοκλήρωσή της εντός ενός έτους από την ημέρα θέ-

σης 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 

     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 έ-

ναρξη ισχύος του Ν.4485/17 (όπως ορίζει το άρθρο 60 Ν. 4559/18) και σύμφωνα με τον παλαιό Κα-

νονισμό Διδακτορικών Σπουδών. 

 

 

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 Φι-

λοσοφίας ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρι-

σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, και  

     (2) για το γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής, οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. των Τμημάτων: α) Φιλοσο-

φίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς και ομοειδών Τμημάτων 

των Φιλοσοφικών Σχολών και των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγω-

γών, β) κάτοχοι του Μ.Δ.Ε. αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομί-

σουν επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους τίτλους σπουδών, γ) κάτοχοι του Μ.Δ.Ε. άλλων Τμη-

μάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τριετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη 

εκπαιδευτική εμπειρία· σε περίπτωση μη αποδεδειγμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας υποχρεούνται να πε-

ρατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Επιπλέον, σε εξαιρετικές περι-

πτώσεις, μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., και μη κάτοχοι 

Μ.Δ.Ε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο 

κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

 

 

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

 
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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      1. Ο κάτοχος Μ.Δ.Ε. που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή καταθέτει στη Γραμματεία 

του Τμήματος σχετική αίτηση, στην οποία δηλώνει τον ειδικότερο επιστημονικό τομέα των ενδιαφερό-

ντων του και τον επιβλέποντα καθηγητή, ύστερα από προσυνεννόηση με τον τελευταίο. Επίσης, κατα-

θέτει όσα δικαιολογητικά απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις, δηλαδή αίτηση, επικυρωμένο αντί-

γραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος, βιογραφικό σημείωμα, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί 

διδακτορική διατριβή σε άλλο Α.Ε.Ι., εσωτερικού ή εξωτερικού με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα ούτε υπέβαλε 

τη διατριβή του για κρίση σε άλλο Α.Ε.Ι., εσωτερικού ή εξωτερικού, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

και δύο (2) φωτογραφίες. 

     2. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από σχετική εισήγηση της Συ-

ντονιστικής 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 Κα-

θηγητής 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 δια-

τάξεις. 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 πε-

ριπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθεί, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή, όταν συντρέχουν σοβαροί 

λόγοι, μετά από αιτιολογημένη αίτηση δική του ή του υποψηφίου και με ειδικά αιτιολογημένη και τεκ-

μηριωμένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο τρόπος άσκησης της επίβλεψης δεν μπορεί να συνιστά λόγο αντι-

κατάστασης. 

     5. Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο, ορίζει το θέμα της διατρι-

βής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών και το ανακοινώνει με έγγραφό της στη Γ.Σ.Ε.Σ. του  Τμήματος. 

Το θέμα της διδακτορικής διατριβής μπορεί να αλλάξει με αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου προς 

το Τμήμα και μετά από συνεννόησή του με τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία εισηγείται σχετικά 

στη Γ.Σ.Ε.Σ. που αποφασίζει. Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο 

διδάκτορα, υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της. 

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία απονομής του τίτλου του διδάκτορος 

     1. Όταν ο υποψήφιος περατώσει το έργο του, το παρουσιάζει στην τριμελή Συμβουλευτική 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 Εξεταστική 

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 επιστη-

μονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του. Κατά τη 
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διαδικασία εξέτασης της διδακτορικής διατριβής είναι δυνατόν να συμμετέχουν ως μέλη της εξεταστικής 

επιτροπής Καθηγητές ή υπηρετούντες Λέκτορες που βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια. 

     4. Εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκρότηση της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής γίνεται 

δημόσια η προφορική δοκιμασία του υποψηφίου. Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της δημόσιας υπο-

στήριξης της διατριβής ορίζεται από την επταμελή εξεταστική επιτροπή. Η δημόσια δοκιμασία αναγ-

γέλλεται μία, τουλάχιστον, εβδομάδα νωρίτερα με ανακοίνωση του οικείου Τομέα, η οποία αναρτάται 

στους Πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής και των οικείων Σπουδαστηρίων και στο διαδίκτυο. Ο υποψή-

φιος 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 δια-

τριβή ήταν πρωτότυπη, κατά πόσον αποτελεί συμβολή στην επιστήμη και αν η υποστήριξή της από τον 

υποψήφιο ήταν επιτυχής. Η επταμελής Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει για την απονομή του τίτλου 

με φανερή ψηφοφορία. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε 

(5) τουλάχιστον μελών της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Εφόσον το αποτέλεσμα της ψηφοφο-

ρίας είναι θετικό, η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα 

με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφαση της επταμελούς Εξετα-

στικής Επιτροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε 

κάθε περίπτωση, αν υπάρχει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής. 

Στη Συνεδρίαση προεδρεύει το αρχαιότερο στην υψηλότερη βαθμίδα από τα μέλη της Εξεταστικής Ε-

πιτροπής που ανήκει στο Α.Π.Θ. Η Εξεταστική Επιτροπή, αμέσως μετά τη δημόσια δοκιμασία, με 

ευθύνη του Προέδρου της συντάσσει πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει εισήγηση του επιβλέποντος και 

αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Υπογράφεται από όλα τα 

παρόντα μέλη της Επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. 

     6. Εφόσον η διατριβή εγκριθεί, ο υποψήφιος έχει υποχρέωση, προκειμένου να του απονεμηθεί ο τίτλος, 

να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τέσσερα (4) αντίτυπα της διατριβής στην τελική της 

μορφή, μετά και τις τυχόν διορθώσεις, τα οποία διανέμονται ως εξής: 

          1 αντίτυπο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ (και σε ηλεκτρονική μορφή). 

          1 αντίτυπο στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 

          1 αντίτυπο στη βιβλιοθήκη του οικείου Τομέα. 

          1 αντίτυπο στο ΕΚΤ (και σε ηλεκτρονική μορφή). 

 

Άρθρο 4 

Συμμετοχή υποψήφιων διδακτόρων στην ερευνητική και διδακτική διαδικασία 

     1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν σε ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις και διαλέξεις που διορ-

γανώνει ο οικείος Τομέας. Στον Τομέα Παιδαγωγικής οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται, 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 Κα-

θηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με ωριαία αντιμισθία 

που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΑΠΘ. 

 

Άρθρο 5 

Διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

     1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς 
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Συμβουλευτικής Επιτροπής και η μέγιστη τα έξι (6). Στον Τομέα Παιδαγωγικής και για την περίπτωση 

των υποψηφίων διδακτόρων που γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτοί χωρίς να είναι κάτοχοι ΜΔΕ το ελάχιστο 

χρονικό όριο απόκτησης της Δ.Δ. ανέρχεται σε τέσσερα (4), τουλάχιστον, ημερολογιακά έτη από την 

ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.  

     Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτάτων αυτών ορίων, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αποφασίζει τη 

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 διδάκτορα και ειδικά 

αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει 

την παράταση φοίτησής του για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) ημερολογιακό 

έτος. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν συνυπολογίζεται στον συνολικό χρόνο, κατά τον οποίο ο υποψήφιος 

διδάκτορας οφείλει να ολοκληρώσει τη συγγραφή της διδακτορικής του διατριβής. Χορηγείται σε υπο-

ψήφιους διδάκτορες που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας 

και εγκυμοσύνης, εφόσον αυτοί προσκομίσουν πιστοποιητικό από Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, 

ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.  

     Η πάροδος και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται αυτόματα την απώλεια της ιδιότητας του υποψη-

φίου διδάκτορα και την αφαίρεση του θέματος της διδακτορικής διατριβής κατόπιν απόφασης της 

Γ.Σ.Ε.Σ. 

Άρθρο 6 

Γλώσσα διδακτορικής διατριβής 

     Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής σε άλλη γλώσσα. 

 

Άρθρο 7 

Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία 

     Καταθέτοντας προς αξιολόγηση τη διδακτορική διατριβή ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να α-

ναφέρει 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 στοι-

χειοθετήσει 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 καθομο-

λόγηση του υποψηφίου, παρουσία του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Η αναγόρευση των διδακτόρων γί-

νεται τρεις φορές τον χρόνο κατά τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο και Νοέμβριο. Για όσους δεν επιθυμούν να 

δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους. Πριν 

από την καθομολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων μπορεί να δοθεί σ’ αυτούς πιστοποιητικό για την 

επιτυχή αποπεράτωση της όλης διαδικασίας. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη) υπογράφεται από 

τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του 

Α.Π.Θ. 

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών: 

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

   

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

 
 

Α κ α δ η μ α ϊ κ ό  η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  2 0 2 2 - 2 0 2 3  
 

Εξεταστική Σεπτεμβρίου : 01.09.2022 έως 30.09.2022 

Χειμερινό εξάμηνο 

     Μαθήματα: Δευτέρα 03.10.2022 έως Παρασκευή 13.01.2023 

     Εξεταστική περίοδος: Δευτέρα 23.01.2023 έως Παρασκευή 10.02.2023 

Εαρινό εξάμηνο 

     Μαθήματα: Δευτέρα 13.02.2023 έως Παρασκευή 26.05.2023 

     Εξεταστική περίοδος: Τρίτη 06.06.2023 έως  Παρασκευή 23.06.2023 

Αργίες – διακοπές μαθημάτων 

     26 Οκτωβρίου (Αγίου Δημητρίου) 

     28 Οκτωβρίου (Εθνική Γιορτή) 

     17 Νοεμβρίου (Επέτειος Πολυτεχνείου) 

     24 Δεκεμβρίου έως και 8 Ιανουαρίου 2023 (Διακοπές Χριστουγέννων) 

     30 Ιανουαρίου 2023 (Τριών Ιεραρχών) 

     23 έως και 28 Φεβρουαρίου (Διακοπές Αποκριάς –αργία Καθαράς Δευτέρας 27/2) 

     25 Μαρτίου (Εθνική Εορτή) 

     10 έως και 21 Απριλίου (Διακοπές Πάσχα) 

     1 Μαΐου (Πρωτομαγιά) 

     5 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος) 

 

Κατά τη διάρκεια των τριών διακοπών δεν γίνονται μαθήματα· οι άλλες υπηρεσίες του Τμήματος 
(Γραμματεία, Βιβλιοθήκες) λειτουργούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται. 
 
Διδάσκοντες / διδάσκουσες σε άδεια 

Χειμερινό εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο 
Ζωγραφίδης Γιώργος  1.10.2022-31.1.2023 Ζωγραφίδης Γιώργος 1.2.2023 –30.6.2023 

Φούκας Α. Βασίλης 1.10.2022-31.1.2023 Ντούσκος Χρίστος 20.2–20.6.2023   

Σαρακινιώτη Αντιγόνη 1.10.2022-31.1.2023  

 

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α  
 
Ταχυδρομική 

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

Τηλεφωνική – Ηλεκτρονική 
•   Γραμματεία Τμήματος (Κτήριο Διοίκησης Α.Π.Θ., 3ος όροφος): 

τηλ.:  2310.99.5203, 2310.99.5220, 2310.99.1608 
info@edlit.auth.gr 

•   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. 
Για την πρόσβασή σας στο Α.Π.Θ. μπορείτε να συμβουλευτείτε το Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστι-
κής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης. 

mailto:info@edlit.auth.gr
mailto:gramphilos@edlit.auth.gr
mailto:grampedag@edlit.auth.gr
http://www.mobithess.gr/
http://www.mobithess.gr/
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Σ ύ μ β ο υ λ ο ι  Σ π ο υ δ ώ ν  

 
Παντελής Γκολίτσης, επίκουρος καθηγητής, για τα μαθήματα Φιλοσοφίας  

     (γραφ. 208ε ΠΚ, 2310.997365, pgolitsis@edlit.auth.gr) 

Αναστασία Κεσίδου, επίκουρη καθηγήτρια, για τα μαθήματα Παιδαγωγικής  

     (γραφ. 216γ ΠΚ, 2310.99.7580, akesidou@edlit.auth.gr) 

           

 

Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τις ανακοινώσεις 

και τα νέα στον ιστοχώρο του Τμήματος: http://www.edlit.auth.gr 

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

