
Μαθήματα που προςφζρει το Τμήμα Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικήσ ςτουσ 

φοιτητζσ του Τμήματοσ Γερμανικήσ Γλώςςασ και Φιλολογίασ για την απόκτηςη 

του Πιςτοποιητικοφ Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ  Επάρκειασ για το ακαδ. ζτοσ 

2016-2017 

Χειμερινό εξάμηνο 2016/17 

1. Θζματα εκπαίδευςησ και αγωγήσ  

Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπωσ: Θεςμοί εκπαίδευςθσ, ιδρφματα αγωγισ / εκπαίδευςθσ, 

θ ςχζςθ εκπαιδευτικοφ-μακθτι κ.ο.κ. 

ΕΙΣΠ 100, Ειςαγωγι ςτθν Παιδαγωγικι (με αςκιςεισ), 6 ECTS, 3Ω,  Γιϊργοσ Ζαρίφθσ, Βαςίλθσ 

Φοφκασ & Όλγα Παντοφλθ (Ανοιχτό, απαιτείται όμωσ ςυνεννόθςθ με τουσ διδάςκοντεσ ςτο 

πρϊτο μάκθμα) 

ΣΧΠ Ι 400*, Σχολικι Παιδαγωγικι Ι, 6 ECTS, 3Ω, Κωνςταντίνοσ Μπίκοσ (Χωρίσ περιοριςμό ςτον 

αρικμό επιλογζων) 

*Παρά το ότι ςτον οδθγό ςπουδϊν του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ το μάκθμα 

πιςτϊνεται με 5 ECTS, μετά από απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, για τουσ φοιτθτζσ 

του Τμιματοσ Γερμανικισ Φιλολογίασ πιςτϊνεται με 6 ECTS. 

ΕΨ 900*, Εκπαιδευτικι Ψυχολογία, 6 ECTS, 3Ω, Μαρία Δόϊκου, (Μποροφν να το 

παρακολουκιςουν 120 φοιτθτζσ Τμθμάτων τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ και 20 φοιτθτζσ από 

Τμιματα τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτθτο να ςυνεννοθκοφν 

με τον διδάςκοντα είτε κατά τισ ϊρεσ ςυνεργαςίασ ςτο γραφείο του είτε να προςζλκουν ςτο 

εναρκτιριο μάκθμά του, πριν το δθλϊςουν ςτθ γραμματεία του Τμιματόσ τουσ). 

*Παρά το ότι ςτον οδθγό ςπουδϊν του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ το μάκθμα 

πιςτϊνεται με 5 ECTS, μετά από απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, για τουσ φοιτθτζσ 

του Τμιματοσ Γερμανικισ Φιλολογίασ πιςτϊνεται με 6 ECTS. 

Π 1000, Ειςαγωγι ςτθν παιδαγωγικι ζρευνα, 6 ECTS, 3Ω, Δθμιτριοσ Σταμοβλάςθσ (Χωρίσ 

περιοριςμό ςτον αρικμό επιλογζων) 

Π 1507, Ιςτορία τθσ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα: Το «παράδειγμα» των 

Φιλοςοφικϊν Σχολϊν, 6 ECTS, 3Ω, Βαςίλθσ Α. Φοφκασ  (Δεκτοί ζωσ 30 φοιτθτζσ Τμθμάτων τθσ 

Φιλοςοφικισ Σχολισ πζραν των  φοιτθτϊν του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ. Γι’ 

αυτό το λόγο είναι απαραίτθτο να ςυνεννοθκοφν με τον διδάςκοντα είτε κατά τισ ϊρεσ 



ςυνεργαςίασ ςτο γραφείο του είτε να προςζλκουν ςτο εναρκτιριο μάκθμά του, πριν το 

δθλϊςουν ςτθ γραμματεία του Τμιματόσ τουσ). 

Π 1707 Σφγκριςθ προγραμμάτων διδαςκαλίασ Ελλάδασ και Γερμανίασ, 6 ECTS, 3 Ω, Αναςταςία 

Κεςίδου (Δεκτοί 10 φοιτθτζσ πζραν των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και 

Παιδαγωγικισ. Απαραίτθτο να προςζλκουν κατά το εναρκτιριο μάκθμα και να ςυνεννοθκοφν 

με τθ διδάςκουςα) 

2. Θζματα μάθηςησ και διδαςκαλίασ  

Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπωσ: Προγράμματα ςπουδϊν,  curriculum, Διδαςκαλία-

μάκθςθ, κεωρίεσ μάκθςθσ, μζκοδοι διδαςκαλίασ, μζςα διδαςκαλίασ, ανατροφοδότθςθ-

αξιολόγθςθ κ.τλ. 

Π 1446, Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία: αρχζσ και εφαρμογζσ, 6 ECTS, 3Ω, Σουηάνα 

Παντελιάδου.  (Το μάκθμα προςφζρεται για 50 φοιτθτζσ και είναι ανοικτό ςε όλο το Α.Π.Θ. 

Δθλϊνεται αποκλειςτικά ςτθ διδάςκουςα κατά το πρϊτο μάκθμα και ζχουν προτεραιότθτα οι 

φοιτθτζσ του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ.) 

Π 1709, Συςτιματα εκπαίδευςθσ ςτθν Ειδικι Αγωγι, 6 ECTS, 3Ω, Σουηάνα Παντελιάδου. (Το 

μάκθμα προςφζρεται για 80 φοιτθτζσ και είναι ανοικτό ςε όλο το Α.Π.Θ. Δθλϊνεται 

αποκλειςτικά ςτθ διδάςκουςα κατά το πρϊτο μάκθμα και ζχουν προτεραιότθτα οι φοιτθτζσ 

του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ) 

Π 1901, Παιδαγωγικοί προβλθματιςμοί από τθν ειςαγωγι των Τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ 

και  των Επικοινωνιϊν ςτθν εκπαίδευςθ, 6 ECTS, 3Ω, Διδάκτορασ ςτο πλαίςιο ΕΔΒΜ 20, (Χωρίσ 

περιοριςμό ςτον αρικμό επιλογζων) 

Π 1902 Ειςαγωγι ςτθ χριςθ των Η/Υ με εφαρμογζσ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, 6 ECTS, 3 Ω, 

Δθμιτριοσ Σταμοβλάςθσ (Δεκτοί ζωσ 45 και εφόςον υπάρξουν κζςεισ. Γι’ αυτό το λόγο είναι 

απαραίτθτο να ςυνεννοθκοφν με τον διδάςκοντα είτε κατά τισ ϊρεσ ςυνεργαςίασ ςτο γραφείο 

του είτε να προςζλκουν ςτο εναρκτιριο μάκθμά του, πριν το δθλϊςουν ςτθ γραμματεία του 

Τμιματόσ τουσ). 

Π 2201 Στόχοι και κατευκφνςεισ ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, 6 ECTS, 3 Ω, Αναςταςία 

Κεςίδου (Δεκτοί ζωσ 10 φοιτθτζσ από Τμιματα εκτόσ του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και 

Παιδαγωγικισ, που κα προςζλκουν ςτα δφο πρϊτα μακιματα για να εγγραφοφν με 

προτεραιότθτα) 

Π 3001 Προγράμματα ςπουδϊν και ςχολικό βιβλίο, 6 ECTS, 3 Ω, Διδάκτορασ ςτο πλαίςιο ΕΔΒΜ 

20 (Δεκτόσ περιοριςμζνοσ αρικμόσ φοιτθτϊν εκτόσ Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ. 

Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτθτο να ςυνεννοθκοφν με τον διδάςκοντα είτε κατά τισ ϊρεσ 



ςυνεργαςίασ ςτο γραφείο του είτε να προςζλκουν ςτο εναρκτιριο μάκθμά του, πριν το 

δθλϊςουν ςτθ γραμματεία του Τμιματόσ τουσ). 

Εαρινό εξάμηνο 2016/17 

1. Θζματα εκπαίδευςησ και αγωγήσ  

Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπωσ: Θεςμοί εκπαίδευςθσ, ιδρφματα αγωγισ / εκπαίδευςθσ, 

θ ςχζςθ εκπαιδευτικοφ-μακθτι κ.ο.κ. 

ΣΧΠ ΙΙ 400* Σχολικι Παιδαγωγικι ΙΙ: Διδαςκαλία και Προγράμματα Σπουδϊν (προετοιμαςία, 

διεξαγωγι και αξιολόγθςθ διδαςκαλίασ), 6 ECTS,  3 Ω, Κυριάκοσ Μπονίδθσ (Χωρίσ περιοριςμό 

ςτον αρικμό επιλογζων) 

*Παρά το ότι ςτον οδθγό ςπουδϊν του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ το μάκθμα 

πιςτϊνεται με 5 ECTS, μετά από απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, για τουσ φοιτθτζσ 

του Τμιματοσ Γερμανικισ Φιλολογίασ πιςτϊνεται με 6 ECTS. 

ΙΠ 700*, Ιςτορικι Παιδαγωγικι: ςτακμοί ςτθν Ιςτορία τθσ Αγωγισ και τθσ Εκπαίδευςθσ, 6 ECTS, 

3Ω, Δθμιτριοσ Μαυροςκοφφθσ και Βαςίλειοσ Φοφκασ (Χωρίσ περιοριςμό ςτον αρικμό 

επιλογζων από τθ Φιλοςοφικι Σχολι) 

*Παρά το ότι ςτον οδθγό ςπουδϊν του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ το μάκθμα 

πιςτϊνεται με 5 ECTS, μετά από απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, για τουσ φοιτθτζσ 

του Τμιματοσ Γερμανικισ Φιλολογίασ πιςτϊνεται με 6 ECTS. 

ΚΕ 800*, Κοινωνιολογία τθσ εκπαίδευςθσ (Κοινωνικοποίθςθ – διαπολιτιςμικότθτα), 6 ECTS, 3Ω,  

Ελζνθ Χοντολίδου και Αναςταςία Κεςίδου (Ελεφκεροσ αρικμόσ φοιτθτϊν από άλλα Τμιματα. 

Ωςτόςο οι φοιτθτζσ κα πρζπει να προςζλκουν ςτο Αμφικζατρο κατά τα δφο πρϊτα μακιματα 

για να εγγραφοφν ςε κατάλογο από τισ διδάςκουςεσ). 

*Παρά το ότι ςτον οδθγό ςπουδϊν του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ το μάκθμα 

πιςτϊνεται με 5 ECTS, μετά από απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, για τουσ φοιτθτζσ 

του Τμιματοσ Γερμανικισ Φιλολογίασ πιςτϊνεται με 6 ECTS. 

Π 1509, Παιδαγωγοί και παιδαγωγικι ςκζψθ ςτον ελλθνόφωνο χϊρο (19οσ αι. – 

Μεςοπόλεμοσ), 6 ECTS, 3 Ω, Βαςίλειοσ Φοφκασ (Δεκτόσ περιοριςμζνοσ αρικμόσ φοιτθτϊν (30) 

από Τμιματα εκτόσ του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ. Γι’ αυτό το λόγο είναι 

απαραίτθτο να ςυνεννοθκοφν με τον διδάςκοντα προςερχόμενοι ςτο εναρκτιριο μάκθμά του, 

πριν το δθλϊςουν ςτθ γραμματεία του Τμιματόσ τουσ). 

Π 1708, Η Συγκριτικι Παιδαγωγικι ωσ πεδίο τθσ Παιδαγωγικισ Επιςτιμθσ, 6 ECTS, 3Ω, 

Αναςταςία Κεςίδου (Δεκτόσ περιοριςμζνοσ αρικμόσ φοιτθτϊν (10) από Τμιματα εκτόσ του 



Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτθτο να προςζλκουν 

και να ςυνεννοθκοφν με τθ διδάςκουςα ςτο εναρκτιριο μάκθμά τθσ, πριν το δθλϊςουν ςτθ 

γραμματεία του Τμιματόσ τουσ.)  

Π 3000 Η Κριτικι και θ Οικολογικι Συςτθμικι Παιδαγωγικι τθσ ειρινθσ, 6 ECTS, 3 Ω, Κυριάκοσ 

Μπονίδθσ. (Δεκτόσ περιοριςμζνοσ αρικμόσ φοιτθτϊν (30) από Τμιματα εκτόσ του Τμιματοσ 

Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτθτο να προςζλκουν και να 

ςυνεννοθκοφν με τον διδάςκοντα ςτο εναρκτιριο μάκθμά του, πριν το δθλϊςουν ςτθ 

γραμματεία του Τμιματόσ τουσ.) 

Π 3003, Ψυχολογία του Εφιβου, 6 ECTS, 3Ω, Μάρω Δόϊκου, (Δεκτόσ περιοριςμζνοσ αρικμόσ 

φοιτθτϊν από Τμιματα εκτόσ του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ. Γι’ αυτό το λόγο 

είναι απαραίτθτο προςζλκουν οι ενδιαφερόμενοι  και να ςυνεννοθκοφν με τθν διδάςκουςα 

ςτο εναρκτιριο μάκθμά τθσ, πριν το δθλϊςουν ςτθ γραμματεία του Τμιματόσ τουσ). 

2. Θζματα μάθηςησ και διδαςκαλίασ  

Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπωσ: Προγράμματα ςπουδϊν,  curriculum, Διδαςκαλία-

μάκθςθ, κεωρίεσ μάκθςθσ, μζκοδοι διδαςκαλίασ, μζςα διδαςκαλίασ, ανατροφοδότθςθ-

αξιολόγθςθ κ.τ.λ. 

Π 1444 Η αφιγθςθ ωσ ερευνθτικι μζκοδοσ ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ, 6 ECTS, 3 Ω,  Όλγα 

Παντοφλθ και Ελζνθ Χοντολίδου.  (Δεκτόσ περιοριςμζνοσ αρικμόσ φοιτθτϊν από Τμιματα 

εκτόσ του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτθτο 

προςζλκουν  και να ςυνεννοθκοφν με τθν διδάςκουςα ςτο εναρκτιριο μάκθμά τθσ, πριν το 

δθλϊςουν ςτθ γραμματεία του Τμιματόσ τουσ). 

Π 2107 Ειδικι Αγωγι και αποτελεςματικι διδαςκαλία, 6 ECTS, 3 Ω, Σουηάνα Παντελιάδου, (Το 

μάκθμα προςφζρεται για 60 φοιτθτζσ από όλο το Α.Π.Θ. Προτεραιότθτα ζχουν οι φοιτθτζσ του 

Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ και δθλϊνεται ςτθ διδάςκουςα κατά το εναρκτιριο 

μάκθμά τθσ). 

Π 2108, Ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτθν εκπαίδευςθ, 6ECTS, 3Ω, Σουηάνα Παντελιάδου 

(Χωρίσ περιοριςμό ςτον αρικμό επιλογζων, αλλά όποιοσ κζλει να το δθλϊςει υποχρεοφται να 

προςζλκει ςτο εναρκτιριο μάκθμα και να το δθλϊςει.) 

3. Θζματα διδακτικήσ 

Π 3011 Σχεδιάηοντασ ςενάρια διδαςκαλίασ ςτθν ψθφιακι εποχι: το παράδειγμα του 

μακιματοσ τθσ λογοτεχνίασ, 6 ECTS, 3 Ω, Ελζνθ Χοντολίδου. (Δεκτόσ περιοριςμζνοσ αρικμόσ 

φοιτθτϊν από Τμιματα εκτόσ του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ. Γι’ αυτό το λόγο 



είναι απαραίτθτο προςζλκουν  και να ςυνεννοθκοφν με τθν διδάςκουςα ςτο εναρκτιριο 

μάκθμά τθσ, πριν το δθλϊςουν ςτθ γραμματεία του Τμιματόσ τουσ). 

 


