
Εαρινό εξάμηνο 2016-17 

Μαθήματα που προςφέρει το Τμήμα Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικήσ ςτουσ 

φοιτητέσ του Τμήματοσ Αγγλικήσ Γλώςςασ και Φιλολογίασ για την απόκτηςη του 

Πιςτοποιητικού Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ  Επάρκειασ 

1. Θέματα εκπαίδευςησ και αγωγήσ  

Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπωσ: Θεςμού εκπαύδευςησ, ιδρύματα αγωγόσ / 

εκπαύδευςησ, η ςχϋςη εκπαιδευτικού-μαθητό κ.ο.κ. 

ΣΧΠ ΙΙ 400* Σχολικό Παιδαγωγικό ΙΙ: Διδαςκαλύα και Προγρϊμματα Σπουδών 

(προετοιμαςύα, διεξαγωγό και αξιολογηςη διδαςκαλύασ), 6 ECTS,  3 Ω, Κυριϊκοσ Μπονύδησ   

 Διαθέςιμο για εγγραφή ηλεκτρονικά ςτο Τμήμα Αγγλικήσ (https://sis.auth.gr) 

*Παρϊ το ότι ςτον οδηγό ςπουδών του Τμόματοσ Φιλοςοφύασ και Παιδαγωγικόσ το 

μϊθημα πιςτώνεται με 5 ECTS, μετϊ από απόφαςη τησ Συνϋλευςησ του Τμόματοσ, για τουσ 

φοιτητϋσ του Τμόματοσ Αγγλικόσ Φιλολογύασ πιςτώνεται με 6 ECTS. 

ΙΠ 700*, Ιςτορικό Παιδαγωγικό: ςταθμού ςτην Ιςτορύα τησ Αγωγόσ και τησ Εκπαύδευςησ, 6 

ECTS, 3Ω, Δημότριοσ Μαυροςκούφησ και Βαςύλειοσ Φούκασ  

 Διαθέςιμο για εγγραφή ηλεκτρονικά ςτο Τμήμα Αγγλικήσ (https://sis.auth.gr) 

* Παρϊ το ότι ςτον οδηγό ςπουδών του Τμόματοσ Φιλοςοφύασ και Παιδαγωγικόσ το 

μϊθημα πιςτώνεται με 5 ECTS, μετϊ από απόφαςη τησ Συνϋλευςησ του Τμόματοσ, για τουσ 

φοιτητϋσ του Τμόματοσ Αγγλικόσ Φιλολογύασ πιςτώνεται με 6 ECTS. 

ΚΕ 800*, Κοινωνιολογύα τησ εκπαύδευςησ (Κοινωνικοπούηςη – διαπολιτιςμικότητα), 6 

ECTS, 3Ω,  Ελϋνη Χοντολύδου και Αναςταςύα Κεςύδου (Ελεύθεροσ αριθμόσ φοιτητών από 

ϊλλα Τμόματα. Ωςτόςο οι φοιτητϋσ θα πρϋπει να προςϋλθουν ςτο Αμφιθϋατρο κατϊ τα 

δύο πρώτα μαθόματα για να εγγραφούν ςε κατϊλογο από τισ διδϊςκουςεσ). 

*Παρϊ το ότι ςτον οδηγό ςπουδών του Τμόματοσ Φιλοςοφύασ και Παιδαγωγικόσ το 

μϊθημα πιςτώνεται με 5 ECTS, μετϊ από απόφαςη τησ Συνϋλευςησ του Τμόματοσ, για τουσ 

φοιτητϋσ του Τμόματοσ Αγγλικόσ Φιλολογύασ πιςτώνεται με 6 ECTS. 

Π 1509, Παιδαγωγού και παιδαγωγικό ςκϋψη ςτον ελληνόφωνο χώρο (19οσ αι. – 

Μεςοπόλεμοσ), 6 ECTS, 3 Ω, Βαςύλειοσ Φούκασ (Δεκτόσ περιοριςμϋνοσ αριθμόσ φοιτητών 

(30) από Τμόματα εκτόσ του Τμόματοσ Φιλοςοφύασ και Παιδαγωγικόσ. Γι’ αυτό το λόγο 

εύναι απαραύτητο να ςυνεννοηθούν με τον διδϊςκοντα προςερχόμενοι ςτο εναρκτόριο 

μϊθημϊ του, πριν το δηλώςουν ςτη γραμματεύα του Τμόματόσ τουσ). 

https://sis.auth.gr/
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Π 1708, Η Συγκριτικό Παιδαγωγικό ωσ πεδύο τησ Παιδαγωγικόσ Επιςτόμησ, 6 ECTS, 3Ω, 

Αναςταςύα Κεςύδου (Δεκτόσ περιοριςμϋνοσ αριθμόσ φοιτητών (10) από Τμόματα εκτόσ 

του Τμόματοσ Φιλοςοφύασ και Παιδαγωγικόσ. Γι’ αυτό το λόγο εύναι απαραύτητο να 

προςϋλθουν και να ςυνεννοηθούν με τη διδϊςκουςα ςτο εναρκτόριο μϊθημϊ τησ, πριν το 

δηλώςουν ςτη γραμματεύα του Τμόματόσ τουσ.)  

Π 3000 Η Κριτικό και η Οικολογικό Συςτημικό Παιδαγωγικό, 6 ECTS, 3 Ω, Κυριϊκοσ 

Μπονύδησ. (Δεκτόσ περιοριςμϋνοσ αριθμόσ φοιτητών (30) από Τμόματα εκτόσ του 

Τμόματοσ Φιλοςοφύασ και Παιδαγωγικόσ. Γι’ αυτό το λόγο εύναι απαραύτητο να 

προςϋλθουν και να ςυνεννοηθούν με τον διδϊςκοντα ςτο εναρκτόριο μϊθημϊ του, πριν το 

δηλώςουν ςτη γραμματεύα του Τμόματόσ τουσ.) 

Π 3003, Ψυχολογύα του Εφόβου, 6 ECTS, 3Ω, Μϊρω Δόώκου, (Δεκτόσ περιοριςμϋνοσ 

αριθμόσ φοιτητών από Τμόματα εκτόσ του Τμόματοσ Φιλοςοφύασ και Παιδαγωγικόσ. Γι’ 

αυτό το λόγο εύναι απαραύτητο προςϋλθουν οι ενδιαφερόμενοι  και να ςυνεννοηθούν με 

την διδϊςκουςα ςτο εναρκτόριο μϊθημϊ τησ, πριν το δηλώςουν ςτη γραμματεύα του 

Τμόματόσ τουσ). 

2. Θέματα μάθηςησ και διδαςκαλίασ  

Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπωσ: Προγρϊμματα ςπουδών,  curriculum, Διδαςκαλύα-

μϊθηςη, θεωρύεσ μϊθηςησ, μϋθοδοι διδαςκαλύασ, μϋςα διδαςκαλύασ, ανατροφοδότηςη-

αξιολόγηςη κ.τλ. 

Π 1444 Η αφόγηςη ωσ ερευνητικό μϋθοδοσ ςτισ επιςτόμεσ τησ αγωγόσ, 6 ECTS, 3 Ω,  Όλγα 

Παντούλη και Ελϋνη Χοντολύδου.  (Δεκτόσ περιοριςμϋνοσ αριθμόσ φοιτητών από Τμόματα 

εκτόσ του Τμόματοσ Φιλοςοφύασ και Παιδαγωγικόσ. Γι’ αυτό το λόγο εύναι απαραύτητο 

προςϋλθουν  και να ςυνεννοηθούν με την διδϊςκουςα ςτο εναρκτόριο μϊθημϊ τησ, πριν το 

δηλώςουν ςτη γραμματεύα του Τμόματόσ τουσ). 

Π 2107 Ειδικό Αγωγό και αποτελεςματικό διδαςκαλύα, 6 ECTS, 3 Ω, Σουζϊνα Παντελιϊδου, 

(Το μϊθημα προςφϋρεται για 60 φοιτητϋσ από όλο το Α.Π.Θ. Προτεραιότητα ϋχουν οι 

φοιτητϋσ του Τμόματοσ Φιλοςοφύασ και Παιδαγωγικόσ και δηλώνεται ςτη διδϊςκουςα 

κατϊ το εναρκτόριο μϊθημϊ τησ). 

Π 2108, Ειδικϋσ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ ςτην εκπαύδευςη, 6ECTS, 3Ω, Σουζϊνα Παντελιϊδου 

(Χωρύσ περιοριςμό ςτον αριθμό επιλογϋων, αλλϊ όποιοσ θϋλει να το δηλώςει υποχρεούται 

να προςϋλθει ςτο εναρκτόριο μϊθημα και να το δηλώςει).) 

3. Θέματα διδακτικήσ 

Π 3011 Σχεδιϊζοντασ ςενϊρια διδαςκαλύασ ςτην ψηφιακό εποχό: το παρϊδειγμα του 

μαθόματοσ τησ λογοτεχνύασ, 6 ECTS, 3 Ω, Ελϋνη Χοντολύδου. (Δεκτόσ περιοριςμϋνοσ 



αριθμόσ φοιτητών από Τμόματα εκτόσ του Τμόματοσ Φιλοςοφύασ και Παιδαγωγικόσ. Γι’ 

αυτό το λόγο εύναι απαραύτητο προςϋλθουν  και να ςυνεννοηθούν με την διδϊςκουςα ςτο 

εναρκτόριο μϊθημϊ τησ, πριν το δηλώςουν ςτη γραμματεύα του Τμόματόσ τουσ). 

 

 

Τα παρακϊτω μαθόματα του Τμήματοσ Γερμανικήσ Γλώςςασ και Φιλολογίασ 
προςφϋρονται ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ φοιτητϋσ/τριεσ των Τμημϊτων τησ ΦΛΣ 
για την απόκτηςη του Πιςτοποιητικού Παιδαγωγικόσ και Διδακτικόσ Επϊρκειασ (ΠΠΔΕ) 
ςτο εαρινό εξϊμηνο του 2016-2017 (βλ. και ιςτοςελύδα του Τμόματοσ) 
 
ΠΑΙ203 Εκπαύδευςη Εκπαιδευτικών: Επικοινωνύα, Διαχεύριςη Κρύςεων και Αξιολόγηςη (6 
ECTS, Διδϊςκων/ουςα Χ. Αντωνύου)  
Διαθέςιμο για εγγραφή ηλεκτρονικά ςτο Τμήμα Αγγλικήσ (https://sis.auth.gr)  
 

ΕΠ0419 Ξϋνεσ Γλώςςεσ ςτην Ελλϊδα: Ξενόγλωςςη Εκπαιδευτικό Πολιτικό- Ένταξη ςτην 
Εκπαύδευςη - Ακαδημαώκό Εκπαύδευςη των Ξενόγλωςςων Εκπαιδευτικών  (6 ΕCTS,  
Χ. Αντωνύου)  
Διαθέςιμο για εγγραφή ηλεκτρονικά ςτο Τμήμα Αγγλικήσ (https://sis.auth.gr) 
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