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Χειμεπινό εξάμηνο 2018/19 

1. Θέμαηα εκπαίδεςζηρ και αγωγήρ  

Πεπιλαμβάνονηαι ανηικείμενα όπωρ: Θεζκνί εθπαίδεπζεο, ηδξύκαηα αγσγήο / εθπαίδεπζεο, ε 

ζρέζε εθπαηδεπηηθνύ-καζεηή θ.ν.θ. 

ΕΙΣΠ 100, Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή (κε αζθήζεηο), 6 ECTS, 3Ω,  Κπξηάθνο Μπνλίδεο & 

Όιγα Παληνύιε (Χσξίο πεξηνξηζκό ζηνλ αξηζκό επηινγέσλ. Γηα εγγξαθή θνηηεηώλ όκσο εθηόο 

ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο απαηηείηαη ζπλελλόεζε κε ηνπο δηδάζθνληεο ζην 

πξώην κάζεκα) 

ΣΧΠ Ι 400*, Σρνιηθή Παηδαγσγηθή Ι, 6 ECTS, 3Ω, Κσλζηαληίλνο Μπίθνο (Χσξίο πεξηνξηζκό 

ζηνλ αξηζκό επηινγέσλ. Οη ελδηαθεξόκελνη  δειώλνπλ ην κάζεκα θαηεπζείαλ ζηε γξακκαηεία 

ηνπ Τκήκαηόο ηνπο) 

*Παξά ην όηη ζηνλ νδεγό ζπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ην κάζεκα 

πηζηώλεηαη κε 5 ECTS, κεηά από απόθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο, γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Τκήκαηνο Γεξκαληθήο Φηινινγίαο πηζηώλεηαη κε 6 ECTS. 

ΕΨ 900*, Δθπαηδεπηηθή Ψπρνινγία, 6 ECTS, 3Ω, Μαξία Γότθνπ, (Μπνξνύλ λα ην 

παξαθνινπζήζνπλ 120 θνηηεηέο Τκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο θαη Τκεκάησλ ηεο Σρνιήο 

Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ. Γη’ απηό ην ιόγν είλαη απαξαίηεην λα ζπλελλνεζνύλ κε ηελ δηδάζθνπζα 

είηε θαηά ηηο ώξεο ζπλεξγαζίαο ζην γξαθείν ηεο είηε λα πξνζέιζνπλ ζην ελαξθηήξην κάζεκά 

ηεο, πξηλ ην δειώζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηόο ηνπο). 

*Παξά ην όηη ζηνλ νδεγό ζπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ην κάζεκα 

πηζηώλεηαη κε 5 ECTS, κεηά από απόθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο, γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Τκήκαηνο Γεξκαληθήο Φηινινγίαο πηζηώλεηαη κε 6 ECTS. 

Π 1000, Δηζαγσγή ζηελ παηδαγσγηθή έξεπλα, 6 ECTS, 3Ω, Γεκήηξηνο Σηακνβιάζεο (Χσξίο 

πεξηνξηζκό ζηνλ αξηζκό επηινγέσλ. Οη ελδηαθεξόκελνη  δειώλνπλ ην κάζεκα θαηεπζείαλ ζηε 

γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηόο ηνπο) 

Π 1507, Ιζηνξία ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα: Τν «παξάδεηγκα» ησλ 

Φηινζνθηθώλ Σρνιώλ, 6 ECTS, 3Ω, Βαζίιεο Α. Φνύθαο  (Γεθηνί έσο 30 θνηηεηέο Τκεκάησλ 

ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο πέξαλ ησλ  θνηηεηώλ ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο. Γη’ 

απηό ην ιόγν είλαη απαξαίηεην λα ζπλελλνεζνύλ κε ηνλ δηδάζθνληα είηε θαηά ηηο ώξεο 

ζπλεξγαζίαο ζην γξαθείν ηνπ είηε λα πξνζέιζνπλ ζην ελαξθηήξην κάζεκά ηνπ, πξηλ ην 

δειώζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηόο ηνπο). 



Π 1707 Σύγθξηζε πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο Διιάδαο θαη Γεξκαλίαο, 6 ECTS, 3 Ω, 

Αλαζηαζία Κεζίδνπ (Γεθηνί 10 θνηηεηέο πέξαλ ησλ θνηηεηώλ ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη 

Παηδαγσγηθήο. Απαξαίηεην λα πξνζέιζνπλ θαηά ην ελαξθηήξην κάζεκα θαη λα ζπλελλνεζνύλ 

κε ηε δηδάζθνπζα) 

 

2. Θέμαηα μάθηζηρ και διδαζκαλίαρ  

Πεπιλαμβάνονηαι ανηικείμενα όπωρ: Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ,  curriculum, Γηδαζθαιία-

κάζεζε, ζεσξίεο κάζεζεο, κέζνδνη δηδαζθαιίαο, κέζα δηδαζθαιίαο, αλαηξνθνδόηεζε-

αμηνιόγεζε θ.ηι. 

Π 1901, Παηδαγσγηθνί πξνβιεκαηηζκνί από ηελ εηζαγσγή ησλ Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη  ησλ Δπηθνηλσληώλ ζηελ εθπαίδεπζε, 6 ECTS, 3Ω, Γηδάθηνξαο ζην πιαίζην ΔΓΒΜ 82, 

(Γεθηνί έσο 60 θνηηεηέο από Τκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο θαη ηεο Σρνιήο Θεηηθώλ 

Δπηζηεκώλ. Γη’ απηό ην ιόγν είλαη απαξαίηεην λα ζπλελλνεζνύλ κε ηελ δηδάζθνπζα θαηά ην 

ελαξθηήξην κάζεκά ηεο, πξηλ ην δειώζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηόο ηνπο) 

Π 2104, Γπζθνιίεο πξνζαξκνγήο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν, 6ECTS, 3Ω, 

Μάξσ Γότθνπ (Γεθηόο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο θνηηεηώλ (έσο 10)  από Τκήκαηα εθηόο ηνπ 

Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο. Γη’ απηό ην ιόγν είλαη απαξαίηεην λα ζπλελλνεζνύλ 

κε ηελ δηδάζθνπζα είηε θαηά ηηο ώξεο ζπλεξγαζίαο ζην γξαθείν ηεο είηε λα πξνζέιζνπλ ζην 

ελαξθηήξην κάζεκά ηεο, πξηλ ην δειώζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηόο ηνπο. ) 

Π 2108 Δηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ εθπαίδεπζε. 6 ECTS, 3Ω, Σνπδάλα Παληειηάδνπ. 

(Γεθηνί θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν θνηηεηέο πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Α έσο Κ. 

Απαξαίηεην νη ελδηαθεξόκελνη λα πξνζέιζνπλ θαηά ην ελαξθήξην καάζεκα θαη λα 

ζπλελλνεζνύλ κε ηε δηδάζθνπζα). 

Π 3000, Η Κξηηηθή θαη ε Οηθνινγηθή-Σπζηεκηθή Παηδαγσγηθή ηεο Δηξήλεο  , 6 ECTS, 3Ω, 

Κπξηάθνο Μπνλίδεο, (Γεθηόο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο θνηηεηώλ (έσο 20) από Τκήκαηα εθηόο ηνπ 

Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο. Γη’ απηό ην ιόγν είλαη απαξαίηεην λα ζπλελλνεζνύλ 

κε ηνλ δηδάζθνληα είηε θαηά ηηο ώξεο ζπλεξγαζίαο ζην γξαθείν ηνπ είηε λα πξνζέιζνπλ ζην 

ελαξθηήξην κάζεκά ηνπ, πξηλ ην δειώζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηόο ηνπο). 

Π 3012 Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 6ECTS, 3Ω, Αγγειηθή Καξακαηζνύθε. (Γεθηνί 

10 θνηηεηέο από Τκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο. Απαξαίηεηε ε ζπλελλόεζε κε ηε δηδάζθνπζα θαηά 

ην ελαξθηήξην κάζεκα). 

Π 3013 Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Διιάδα. 6ECTS, 3Ω,  

Βαζίιεο Φνύθαο. (Γεθηνί 20 θνηηεηέο από Τκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο. Απαξαίηεηε ε 

ζπλελλόεζε κε ηνλ δηδάζθνληα θαηά ην ελαξθηήξην κάζεκα). 



Π 3016 Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 6ECTS, 3Ω,  Κσλζηαληίλνο Τζηνύκεο. (Γεθηνί 30 θνηηεηέο από 

Τκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο θαη ηεο Σρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ. Απαξαίηεηε ε ζπλελλόεζε κε 

ηνλ δηδάζθνληα θαηά ην ελαξθηήξην κάζεκα). 

Π 3017 Μεηνλνηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη εθπαίδεπζε μελόθσλσλ ζηε ζύγρξνλε Διιάδα. . 

6ECTS, 3Ω,  Κσλζηαληίλνο Τζηνύκεο. (Γεθηνί 100 θνηηεηέο από Τκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο θαη 

ηεο Σρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ. Απαξαίηεηε ε ζπλελλόεζε κε ηνλ δηδάζθνληα θαηά ην 

ελαξθηήξην κάζεκα). 

 

Εαπινό εξάμηνο 2018/19 

1. Θέμαηα εκπαίδεςζηρ και αγωγήρ  

Πεπιλαμβάνονηαι ανηικείμενα όπωρ: Θεζκνί εθπαίδεπζεο, ηδξύκαηα αγσγήο / εθπαίδεπζεο, ε 

ζρέζε εθπαηδεπηηθνύ-καζεηή θ.ν.θ. 

ΣΧΠ ΙΙ 400* Σρνιηθή Παηδαγσγηθή ΙΙ: Γηδαζθαιία θαη Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ (πξνεηνηκαζία, 

δηεμαγσγή θαη αμηνινγεζε δηδαζθαιίαο), 6 ECTS,  3 Ω, Κπξηάθνο Μπνλίδεο (Γεθηνί έσο 250 

θνηηεηέο εθηόο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο. Γη’ απηό ην ιόγν είλαη απαξαίηεην 

λα ζπλελλνεζνύλ κε ηνλ δηδάζθνληα είηε θαηά ηηο ώξεο ζπλεξγαζίαο ζην γξαθείν ηνπ είηε λα 

πξνζέιζνπλ ζην ελαξθηήξην κάζεκά ηνπ, πξηλ ην δειώζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηόο 

ηνπο). 

*Παξά ην όηη ζηνλ νδεγό ζπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ην κάζεκα 

πηζηώλεηαη κε 5 ECTS, κεηά από απόθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο, γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Τκήκαηνο Γεξκαληθήο Φηινινγίαο πηζηώλεηαη κε 6 ECTS. 

ΙΠ 700*, Ιζηνξηθή Παηδαγσγηθή: ζηαζκνί ζηελ Ιζηνξία ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο, 6 

ECTS, 3Ω, Γεκήηξηνο Μαπξνζθνύθεο θαη Βαζίιεηνο Φνύθαο Μπνλίδεο (Γεθηνί έσο 250 

θνηηεηέο εθηόο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο. . Γη’ απηό ην ιόγν είλαη 

απαξαίηεην λα ζπλελλνεζνύλ κε ηνπο δηδάζθνληεο είηε θαηά ηηο ώξεο ζπλεξγαζίαο ζην γξαθείν 

ηνπο είηε λα πξνζέιζνπλ ζην ελαξθηήξην κάζεκά ηνπο, πξηλ ην δειώζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ 

Τκήκαηόο ηνπο). 

* Παξά ην όηη ζηνλ νδεγό ζπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ην κάζεκα 

πηζηώλεηαη κε 5 ECTS, κεηά από απόθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο, γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Τκήκαηνο Γεξκαληθήο Φηινινγίαο πηζηώλεηαη κε 6 ECTS. 

ΚΕ 800*, Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο (Κνηλσληθνπνίεζε – δηαπνιηηηζκηθόηεηα), 6 ECTS, 

3Ω,  Αληηγόλε Σαξαθηληώηε (Γεθηνί έσο 200 θνηηεηέο εθηόο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη 

Παηδαγσγηθήο. . Γη’ απηό ην ιόγν είλαη απαξαίηεην λα ζπλελλνεζνύλ κε ηνπο δηδάζθνληεο είηε 



θαηά ηηο ώξεο ζπλεξγαζίαο ζην γξαθείν ηνπο είηε λα πξνζέιζνπλ ζην ελαξθηήξην κάζεκά ηνπο, 

πξηλ ην δειώζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηόο ηνπο). 

* Παξά ην όηη ζηνλ νδεγό ζπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ην κάζεκα 

πηζηώλεηαη κε 5 ECTS, κεηά από απόθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο, γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Τκήκαηνο Γεξκαληθήο Φηινινγίαο πηζηώλεηαη κε 6 ECTS. 

Π 1000, Δηζαγσγή ζηελ παηδαγσγηθή έξεπλα, 6 ECTS, 3Ω, Γεκήηξηνο Σηακνβιάζεο (Χσξίο 

πεξηνξηζκό ζηνλ αξηζκό επηινγέσλ. Οη ελδηαθεξόκελνη  δειώλνπλ ην κάζεκα θαηεπζείαλ ζηε 

γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηόο ηνπο.) 

Π 1509, Παηδαγσγνί θαη παηδαγσγηθή ζθέςε ζηνλ ειιελόθσλν ρώξν (19
νο

 αη. – Μεζνπόιεκνο), 

6 ECTS, 3 Ω, Βαζίιεηνο Φνύθαο (Γεθηόο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο θνηηεηώλ (20) από Τκήκαηα 

εθηόο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο. Γη’ απηό ην ιόγν είλαη απαξαίηεην λα 

ζπλελλνεζνύλ κε ηνλ δηδάζθνληα πξνζεξρόκελνη ζην ελαξθηήξην κάζεκά ηνπ, πξηλ ην 

δειώζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηόο ηνπο). 

Π 1708, Η Σπγθξηηηθή Παηδαγσγηθή σο πεδίν ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, 6 ECTS, 3Ω, 

Αλαζηαζία Κεζίδνπ (Γεθηόο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο θνηηεηώλ (10) από Τκήκαηα εθηόο ηνπ 

Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο. Γη’ απηό ην ιόγν είλαη απαξαίηεην λα πξνζέιζνπλ θαη 

λα ζπλελλνεζνύλ κε ηε δηδάζθνπζα ζην ελαξθηήξην κάζεκά ηεο, πξηλ ην δειώζνπλ ζηε 

γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηόο ηνπο.)  

Π 3003, Ψπρνινγία ηνπ Δθήβνπ, 6 ECTS, 3Ω, Μάξσ Γότθνπ, (Γεθηόο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο 

θνηηεηώλ από Τκήκαηα εθηόο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο. Γη’ απηό ην ιόγν 

είλαη απαξαίηεην πξνζέιζνπλ  θαη λα ζπλελλνεζνύλ κε ηελ δηδάζθνπζα ζην ελαξθηήξην κάζεκά 

ηεο, πξηλ ην δειώζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηόο ηνπο). 

 

2. Θέμαηα μάθηζηρ και διδαζκαλίαρ  

Πεπιλαμβάνονηαι ανηικείμενα όπωρ: Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ,  curriculum, Γηδαζθαιία-

κάζεζε, ζεσξίεο κάζεζεο, κέζνδνη δηδαζθαιίαο, κέζα δηδαζθαιίαο, αλαηξνθνδόηεζε-

αμηνιόγεζε θ.ηι. 

Π 2106, Παηδαγσγηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο ησλ εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ,      

6 ECTS, 3Ω, Μαξία Γότθνπ, (Γεθηόο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο θνηηεηώλ (30) από Τκήκαηα εθηόο 

ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο. Γη’ απηό ην ιόγν είλαη απαξαίηεην λα 

ζπλελλνεζνύλ κε ηελ δηδάζθνπζα είηε θαηά ηηο ώξεο ζπλεξγαζίαο ζην γξαθείν ηεο είηε λα 

πξνζέιζνπλ ζην ελαξθηήξην κάζεκά ηεο, πξηλ ην δειώζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηόο 

ηνπο) 



Π 2107 Δηδηθή Αγσγή θαη απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, 6 ECTS, 3 Ω, Σνπδάλα Παληειηάδνπ. 

(Χσξίο πεξηνξηζκό ζηνλ αξηζκό επηινγέσλ, αιιά όπνηνο ζέιεη λα ην δειώζεη ππνρξενύηαη λα 

πξνζέιζεη ζην ελαξθηήξην κάζεκα θαη λα ην δειώζεη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ δηδάζθνπζα.) 

Π 2108 Δηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ εθπαίδεπζε. 6 ECTS, 3Ω, Σνπδάλα Παληειηάδνπ. 

(Γεθηνί θαηά ην εαξηλό εμάκελν θνηηεηέο πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Λ έσο Ω. 

Απαξαίηεην νη ελδηαθεξόκελνη λα πξνζέιζνπλ θαηά ην ελαξθηήξην κάζεκα θαη λα 

ζπλελλνεζνύλ κε ηε δηδάζθνπζα). 

Π 3012 Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 6ECTS, 3Ω, Αγγειηθή Καξακαηζνύθε. (Γεθηνί 

10 θνηηεηέο από Τκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο. Απαξαίηεηε ε ζπλελλόεζε κε ηε δηδάζθνπζα θαηά 

ην ελαξθηήξην κάζεκα). 

Π 3019 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη εθπαηδεπηηθή εγεζία. 6ECTS, 3Ω,  

Κσλζηαληίλνο Τζηνύκεο. (Γεθηνί 30 θνηηεηέο από Τκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο θαη ηεο Σρνιήο 

Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ. Απαξαίηεηε ε ζπλελλόεζε κε ηνλ δηδάζθνληα θαηά ην ελαξθηήξην 

κάζεκα). 

Π 3020 Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ ζηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε. 6 

ECTS, 3Ω, Γηδάθηνξαο ζην πιαίζην ΔΓΒΜ 82, (Γεθηνί 20 θνηηεηέο από Τκήκαηα ηεο 

Φηινζνθηθήο Σρνιήο θαη ηεο Σρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ. Απαξαίηεηε ε ζπλελλόεζε κε ηνλ 

δηδάζθνληα θαηά ην ελαξθηήξην κάζεκα). 

 


