
Μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

στους φοιτητές του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  

Χειμερινό εξάμηνο 2017/18 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μαθήματα ΣΧΠ Ι 400, Π 1000, ΙΙ 1901 (σηματοδοτημένα με μπλε) δηλώνονται 

μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δηλώσεων. Για τα υπόλοιπα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 

πάρουν τη συναίνεση του διδάσκοντα με υπογραφή και να καταθέσουν στη Γραμματεία μας το 

έντυπο δήλωσης ως τις 20/10/2017. 

 

Μαθήματα που προσμετρώνται στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και 

Διδακτικής Επάρκειας 

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 

Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως: Θεσμοί εκπαίδευσης, ιδρύματα αγωγής / εκπαίδευσης, η 

σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή κ.ο.κ. 

ΕΙΣΠ 100, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (με ασκήσεις), 6 ECTS, 3Ω,  Κυριάκος Μπονίδης & 

Όλγα Παντούλη (Για εγγραφή φοιτητών εκτός του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

απαιτείται συνεννόηση με τους διδάσκοντες στο πρώτο μάθημα) 

ΣΧΠ Ι 400*, Σχολική Παιδαγωγική Ι, 6 ECTS, 3Ω, Κωνσταντίνος Μπίκος (Χωρίς περιορισμό 

στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν μέσω του 

συστήματος ηλεκτρονικών δηλώσεων) 

*Παρά το ότι στον οδηγό σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το μάθημα 

πιστώνεται με 5 ECTS, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για τους φοιτητές του 

Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας πιστώνεται με 6 ECTS. 

ΕΨ 900*, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, 6 ECTS, 3Ω, Μαρία Δόϊκου, (Μπορούν να το 

παρακολουθήσουν 130 φοιτητές Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και 20 φοιτητές από 

Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν 

με την διδάσκουσα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο της είτε να προσέλθουν στο 

εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους). 

*Παρά το ότι στον οδηγό σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το μάθημα 

πιστώνεται με 5 ECTS, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για τους φοιτητές του 

Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας πιστώνεται με 6 ECTS. 



Π 1000, Εισαγωγή στην παιδαγωγική έρευνα, 6 ECTS, 3Ω, Δημήτριος Σταμοβλάσης (Χωρίς 

περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν 

μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δηλώσεων) 

Π 1507, Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το «παράδειγμα» των 

Φιλοσοφικών Σχολών, 6 ECTS, 3Ω, Βασίλης Α. Φούκας  (Δεκτοί έως 30 φοιτητές Τμημάτων 

της Φιλοσοφικής Σχολής πέραν των  φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ 

αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα είτε κατά τις ώρες 

συνεργασίας στο γραφείο του είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά του, πριν το 

δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους). 

Π 1707 Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας Ελλάδας και Γερμανίας, 6 ECTS, 3 Ω, 

Αναστασία Κεσίδου (Δεκτοί 10 φοιτητές πέραν των φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής. Απαραίτητο να προσέλθουν κατά το εναρκτήριο μάθημα και να συνεννοηθούν 

με τη διδάσκουσα) 

 

Μαθήματα από λοιπές ενότητες  

(Tα παρακάτω θα πιστωθούν ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής αν τα δηλώσετε) 

2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 

Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως: Προγράμματα σπουδών, curriculum, Διδασκαλία-

μάθηση, θεωρίες μάθησης, μέθοδοι διδασκαλίας, μέσα διδασκαλίας, ανατροφοδότηση-

αξιολόγηση κ.τλ. 

Π 1446, Διαφοροποιημένη διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές, 6 ECTS, 3Ω, Σουζάνα 

Παντελιάδου. (Το μάθημα μπορεί να δεχθεί 20 φοιτητές εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής. Δηλώνεται αποκλειστικά στη διδάσκουσα κατά το πρώτο μάθημα.) 

Π 1709, Συστήματα εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή, 6 ECTS, 3Ω, Σουζάνα Παντελιάδου. (Το 

μάθημα μπορεί να δεχθεί 50 φοιτητές εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. 

Δηλώνεται αποκλειστικά στη διδάσκουσα κατά το πρώτο μάθημα) 

Π 1901, Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και  των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, 6 ECTS, 3Ω, Διδάκτορας στο πλαίσιο ΕΔΒΜ 20, 

(Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν το μάθημα 

κατευθείαν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δηλώσεων) 

Π 1902 Εισαγωγή στη χρήση των Η/Υ με εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες, 6 ECTS, 3 Ω, 

Δημήτριος Σταμοβλάσης (Δεκτοί έως 45 και εφόσον υπάρξουν θέσεις. Προτεραιότητα έχουν 

φοιτητές προερχόμενοι από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, γι’ αυτό το λόγο είναι 

απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα είτε κατά τις ώρες 



συνεργασίας στο γραφείο του είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά του, πριν το 

δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους). 

Π 2104, Δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, 6ECTS, 3Ω, 

Μάρω Δόϊκου (Δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών (έως 20)  από Τμήματα εκτός του 

Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν 

με την διδάσκουσα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο της είτε να προσέλθουν στο 

εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους. ) 

Π 3000, Η Κριτική και η Οικολογική-Συστημική Παιδαγωγική της Ειρήνης , 6 ECTS, 3Ω, 

Κυριάκος Μπονίδης, (Δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών (έως 20) από Τμήματα εκτός του 

Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν 

με τον διδάσκοντα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο του είτε να προσέλθουν στο 

εναρκτήριο μάθημά του, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους). 

Π 3007 Ιστορία της παιδικής ηλικίας. 6 ECTS, 3Ω, Βασίλης Φούκας. (Δεκτοί έως 20 φοιτητές 

εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να 

συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο του είτε να 

προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά του, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός 

τους). 


