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Ο λένο Οδεγφο πνπδψλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-2011 απνηειεί δηνξζσκέλε θαη 

ζπκπιεξσκέλε έθδνζε ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο 

πξνεγνχκελσλ αθαδεκατθψλ εηψλ.  

 

Σελ επζχλε γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Οδεγνχ πνπδψλ είραλ νη:  

 

Αεκήηξηνο Πλεπκαηηθφο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Νηθφιανο Φαραληίδεο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Εσάλλεο Θσίδεο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Αεκήηξηνο Ώλαζηαζίνπ, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο  

Καηεξίλα Αεκεηξηάδνπ, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα  

Άλλα πχξηνπ, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα  

 

Ο Οδεγφο πνπδψλ δηαλέκεηαη δσξεάλ ζηνπο θνηηεηέο ηεο ρνιήο. 
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1. ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

Σν Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΑΜ) ηδξχζεθε ην 2003 κε ην Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα 

92/2003 (Φ. 83/11-4-2003) θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηελ ίδηα ρξνληά. Σα πξψηα Σκήκαηά ηνπ 

απνηέιεζαλ ηα ηέζζεξα Σκήκαηα ηνπ ΏΠΘ, πνπ είραλ ηελ έδξα ηνπο  ζηε Απηηθή Μαθεδνλία: ζηε 

Φιψξηλα ηα δχν Σκήκαηα ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο (Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Νεπηαγσγψλ) 

θαη ην Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ θαη ζηελ Κνδάλε ην Σκήκα Αηαρείξηζεο Βλεξγεηαθψλ Πφξσλ. 

Ώπφ 1-1-2004 ζην λέν Παλεπηζηήκην κεηαθέξζεθε θαη ην πξνζσπηθφ ησλ παξαπάλσ Σκεκάησλ 

(κέιε ΑΒΠ, ΒΒΑΕΠ, ΒΣΒΠ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ), ην νπνίν πξνεγνπκέλσο ππαγφηαλ ζην 

ΏΠΘ. ηε ζπλέρεηα ηδξχζεθαλ αθφκε δχν Σκήκαηα, ζηελ Κνδάλε ην Σκήκα Μεραληθψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ θαη ζηε Φιψξηλα ην Σκήκα Βθαξκνζκέλσλ Καιψλ Σερλψλ. 

Δ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο (University of Western 

Macedonia) είλαη <www.uowm.gr>. 

 

Με Τπνπξγηθή απφθαζε νξίζηεθαλ ηα κέιε ηεο Αηνηθνχζαο Βπηηξνπήο,  

θαζεγεηήο Υξήζηνο Μαζζαιάο (πξφεδξνο),  

θαζεγεηήο Εσάλλεο Κνιηφπνπινο (αληηπξφεδξνο)  

 

θαη ηα κέιε:  

αλ. θαζεγεηήο Αεκήηξηνο Φσηηάδεο,  

θαζεγεηήο Αεκήηξηνο Μπέζζαο,  

θαζεγήηξηα Βιέλε – Ίζηδα Ώ. Κσλζηαληηλίδνπ,  

θαζεγεηήο Θεφδσξνο Ξελάθεο,  

θαζεγεηήο Υαξάιακπνο Φξαγθάθηο  

εηδηθφο επηζηήκνλαο Θεφδσξνο Κσλζηαληηλίδεο 

αλ. θαζεγεηήο Βπζηάζηνο Σζαραιίδεο  

http://www.uowm.gr/
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1.1  H Παηδαγσγηθή ρνιή Φιψξηλαο 

 

Δ Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηε Φιψξηλα 

απνηειείηαη απφ ηα Παηδαγσγηθά Tκήκαηα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Νεπηαγσγψλ. ηα 

Tκήκαηα απηά δελ έρνπλ ζπζηαζεί Tνκείο. Σν Παηδαγσγηθφ Tκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο είρε 

ηδξπζεί κε ην Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα 544/1989 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκα ηνπ 

Ώξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΏΠΘ) απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1990-91. Σν 

Παηδαγσγηθφ Tκήκα Νεπηαγσγψλ θαη ηαπηφρξνλα ε Παηδαγσγηθή ρνιή Φιψξηλαο ηδξχζεθαλ κε 

ην Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα 99/1993.  

 

 

 

2. ΣΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΦΛΧΡΗΝΑ 

 

2.1 Ίδξπζε θαη απνζηνιή 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Α. 544/1989, ην άξζξν 5 ηνπ Π.Α. 99/1993 θαη ζηα πιαίζηα 

ηεο απνζηνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (άξζξν 1 ηνπ Ν. 1268/1982), ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο έρεη σο απνζηνιή: 

 λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηηο Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο κε ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ 

εθαξκνζκέλε δηδαζθαιία θαη έξεπλα,  

 λα παξέρεη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηελ απαξαίηεηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 

θαηάξηηζε γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε, 

 λα ζπκβάιιεη ζηελ εμχςσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ζε δεηήκαηα Παηδαγσγηθήο,  

 λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε παηδαγσγηθψλ ελ γέλεη πξνβιεκάησλ 

θαη  

 λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη 

δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ ιανχ. 

 

Σν Σκήκα  ρνξεγεί πηπρίν, ην νπνίν παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα δηνξίδεηαη 

σο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγφο ζε ζρνιεία Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο.  
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2.2 Γηνηθεηηθά Όξγαλα ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο θαη ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

Δ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρνιήο απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ 

δχν Tκεκάησλ.  

 

Γξακκαηεία: Διέθηξα Φξάη-Ώξγπξνπνχινπ (θαη‟ αλάζεζε) 

 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο  

 

Πξφεδξνο: Καζεγεηήο Ώλδξένπ Ώλδξέαο   

Ώλαπιεξσηήο Πξφεδξνο: Καζεγεηήο Μπέζζαο Αεκήηξηνο 

Μέιε: 

 

1. Μέιε Α.Β.Π. 

Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο, Καζεγεηήο 

Μπέζζαο Αεκήηξηνο, Καζεγεηήο 

Φσηηάδεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο 

Ώλδξένπ Ώλδξέαο, Ώλαπιεξσηήο Λαζεγεηήο  

Ώθξηηφπνπινο Ώιέμαλδξνο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο  

Διηάδνπ - Σάρνπ νθία, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα   

Κακαξνχδεο ηαχξνο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Παπαδνπνχινπ ΐαζηιηθή, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα  

Σζαθηξίδνπ Βιέλε, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα 

Φαραληίδεο Νηθφιανο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Ώλαζηαζίνπ Αεκήηξηνο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Αεκεηξηάδνπ Ώηθαηεξίλε, Βπίθνπξνο Καζεγήηξηα 

Θσίδεο Εσάλλεο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο  

Ενξδαλίδεο Γεψξγηνο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Κνληαμήο Κσλζηαληίλνο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Νηθνιαλησλάθεο Κσλζηαληίλνο,  Βπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Πλεπκαηηθφο Αεκήηξηνο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο  

πχξηνπ Άλλα, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα  

Υαηδεεθξαηκίδεο π. Βηξελαίνο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Γξίβα Βιέλε, Λέθηνξαο 

Καζβίθεο Κσλζηαληίλνο, Λέθηνξαο 

Μαιαλδξάθεο Γεψξγηνο, Λέθηνξαο  

αθειιαξίνπ Ώγγειηθή, Λέθηνξαο 

 

2. Βθπξφζσπνο κειψλ Β.Σ.Β.Π. 

Ώζαλάζηνο ΐατηζάθεο 

 

3. Έμη (6) εθπξφζσπνη ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
1
 

4. Έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ   

 

                                                      
1
 Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρψξνπ θαη πξνο απνθπγή επαλαιήςεσλ, ν φξνο θνηηεηήο ζην εμήο ζα 

πεξηιακβάλεη θαη ηα δχν θχια ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Σκήκαηνο. 
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2.3 Πξνζσπηθφ ηεο ρνιήο 

 

Α. Πξνζσπηθφ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

(http://www.eled.uowm.gr) 

 

1. Γηδαθηηθό Δξεπλεηηθό Πξνζσπηθό (Γ.Δ.Π.) 

 

Καζεγεηέο 

 

Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο  

(Αηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Αηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ πξψησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Βθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Υξήζε ηεο 

λέαο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Δ δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο.   

ηει. 2385055021, e-mail: xlemon@yowm.gr 

 

Μπέζζαο Αεκήηξηνο  

(Ώηζζεηηθή Παηδεία κε έκθαζε ζηηο Βηθαζηηθέο Σέρλεο θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Ώηζζεηηθή Παηδεία, Βηθαζηηθέο Σέρλεο, Σνπηθή 

Εζηνξία ηεο Σέρλεο, Αηδαθηηθή ησλ Βηθαζηηθψλ, Βηθνλνγξάθεζε ρνιηθψλ Βγρεηξηδίσλ, 

Πξψηε Γξαθή. 

ηει. 2385055023, e-mail: dmpessa@uowm.gr 

 

Φσηηάδεο Κσλζηαληίλνο  

(Βιιεληθή Εζηνξία κε έκθαζε ζηελ Εζηνξία ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Νεφηεξε Εζηνξία, Εζηνξία ηνπ Πφληνπ θαη ηνπ 

Παξεπμείλεηνπ Βιιεληζκνχ, Σνπηθή Εζηνξία. 

ηει. 2385055019, e-mail: kfotiadis@uowm.gr 

 

 

Αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο 

 

Ώλδξένπ Ώλδξέαο  

(Εζηνξία θαη πνιηηηζκφο ζηελ Βθπαίδεπζε) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Ώξραία θαη ΐπδαληηλή Εζηνξία. Εζηνξία θαη 

Ώξραία Βιιεληθή Σέρλε. Εζηνξία θαη ρνιηθή Εζηνξία. Σνπηθή Εζηνξία-Έξεπλα θαη δηδαθηηθή 

ηεο. ρνιηθά Βγρεηξίδηα Εζηνξίαο. Μνπζεηαθή Βθπαίδεπζε. 

ηει. 2385055009, e-mail: aandreou@uowm.gr 

 

 

Δπίθνπξνη θαζεγεηέο  

 

Ώθξηηφπνπινο Ώιέμαλδξνο  

(Βιιεληθή ινγνηερλία κε έκθαζε ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Βιιεληθή Λνγνηερλία (παηδηθή, λεαληθή, 

ελειίθσλ). Βιιεληθή Γιψζζα. Πνηεηηθή θαη ξεηνξηθή ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη εηδψλ 

θαη ε δηδαθηηθή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. 

ηει. 2385055017, e-mail:  aakritop@uowm.gr 

 

 

 

 

mailto:xlemon@yowm.gr
mailto:dmpessa@uowm.gr
mailto:kfotiadis@uowm.gr
mailto:andreou@uowm.gr
mailto:aakritop@uowm.gr
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Ώλαζηαζίνπ Αεκήηξηνο 

(Βηδηθή Ώγσγή) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο, Ννεηηθή θαζπζηέξεζε, 

Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, Ώπηηζκφο, Κηλεηηθέο Ώλαπεξίεο, Ανκέο θαη ππεξεζίεο εηδηθήο 

αγσγήο, Βθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξίεο.  

ηει.2385055065, e-mail: anastasiou@uowm.gr 

 

Αεκεηξηάδνπ Ώηθαηεξίλε  

(Αηδαθηηθή Μεζνδνινγία) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Θεσξία ηεο δηδαζθαιίαο. Αηδαθηηθή κεζνδνινγία 

αλζξσπηζηηθψλ καζεκάησλ. χγρξνλεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 

ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξνπ. Αηαπνιηηηζκηθή Αηδαθηηθή. Κνηλσληνινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σερληθή 

ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. χγρξνλνη Πνιπγξακκαηηζκνί. 

Σει. 2385055015, e-mail: adimitriadou@uowm.gr 

 

Διηάδνπ-Σάρνπ νθία  

(Εζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Βθπαίδεπζεο) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Εζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ λενειιεληθνχ 

Κξάηνπο θαη ηεο παηδείαο ηνπ αιχηξσηνπ Βιιεληζκνχ θαη ηνπ Βιιεληζκνχ ηεο δηαζπνξάο, 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο, εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, βαιθαληθή 

παηδεία, έξεπλα ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο.  

ηει. 2385055013, e-mail: siliadou@uowm.gr 

 

Θσίδεο Εσάλλεο 

(Κνηλσληθή Παηδαγσγηθή) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Βιεχζεξνο ρξφλνο, Παηδηθή ειηθία, Αηαβίνπ 

κάζεζε, Οινήκεξν ζρνιείν, Κνηλνηηθή Βθπαίδεπζε. 

ηει. 2385055033, e-mail: ithoidis@uowm.gr 

 

Ενξδαλίδεο Γεψξγηνο 

(Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ κνλάδσλ, δηεχζπλζε ζρνιηθήο κνλάδαο, εθπαηδεπηηθή 

αμηνιφγεζε κε έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, εθπαίδεπζε θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζρνιηθφ θιίκα θαη ζρνιηθή θνπιηνχξα. 

ηει. 2385055062, e-mail: giordanidis@uowm.gr 

 

Κακαξνχδεο ηαχξνο  

(Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Αηδαθηηθή ηεο) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Δ ειιεληθή σο κεηξηθή, δεχηεξε θαη μέλε 

γιψζζα. Πνιπγισζζία θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηα. Γαιινθσλία. 

ηει. 2385055025, e-mail: akamarou@uowm.gr  

 

Κνληαμήο Κσλζηαληίλνο (ππφ δηνξηζκφ ζηε βαζκίδα ηνπ Βπ. Καζεγεηή) 

(Βιιεληθή Λανγξαθία) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Θέκαηα ηεο Βιιεληθήο Λανγξαθίαο. Κνηλσληθή 

Ώλζξσπνινγία. Εζηνξία θαη Λανγξαθία ηνπ Πνληηαθνχ Βιιεληζκνχ. Πξνθνξηθή Εζηνξία. 

ηει. 2385055037, e-mail: kkontaxis@uowm.gr 

 

Νηθνιαλησλάθεο Κσλζηαληίλνο 

(Μαζεκαηηθά ζηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε)  

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Αηδαζθαιία αξηζκεηηθήο θαη γεσκεηξίαο. Δ 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ηζηνξηθή πξνζέγγηζε. Δ δηδαζθαιία ησλ Βπηζηεκψλ θαη ηεο 

mailto:anastasiou@uowm.gr
mailto:adimitriadou@uowm.gr
mailto:siliadou@eled-fl.auth.gr
mailto:ithoidis@uowm.gr
mailto:giordanidis@uowm.gr
mailto:akamarou@uowm.gr
mailto:kkontaxis@uowm.gr
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Σερλνινγίαο κε ηζηνξηθή πξνζέγγηζε. Μαζεκαηηθή εθπαίδεπζε. Βθπαίδεπζε ησλ 

Βθπαηδεπηηθψλ. 

ηει. 2385055066, e-mail: knikolantonakis@uowm.gr 

 

Παπαδνπνχινπ ΐαζηιηθή  

(ρνιηθή Παηδαγσγηθή) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Θεσξία ηνπ ζρνιείνπ, Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα-

ρνιηθά Βγρεηξίδηα, Βλαιιαθηηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο, Eθπαίδεπζε Βθπαηδεπηηθψλ. 

ηει. 2385055029, e-mail: vpapa@uowm.gr 

 

Πλεπκαηηθφο Αεκήηξηνο  

(Βμειηθηηθή Φπρνινγία) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Δ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ. Θέκαηα 

εθαξκνγήο ηεο ςπρνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Δ ελλνηνινγηθή αιιαγή. Δζηθή θαη 

πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε. 

ηει.2385055035, e-mail: dpnevmat@uowm.gr 

 

πχξηνπ Άλλα  

(Φπζηθή θαη ε Αηδαθηηθή ηεο) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα:  Φπζηθή, Αηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο, Αηδαθηηθφο 

ρεδηαζκφο, Παηδαγσγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ ζηηο Φπζηθέο Βπηζηήκεο. 

ηει. 2385055041, e-mail: aspirtou@uowm.gr 

 

Σζαθηξίδνπ Βιέλε  

(Βθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή θαη Βθπαηδεπηηθή Έξεπλα) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Βθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή, Βθπαηδεπηηθή Έξεπλα, 

Ώλάιπζε Αεδνκέλσλ ζηηο Κνηλσληθέο Βπηζηήκεο, Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα. 

ηει. 2385055011, e-mail: etsakir@uowm.gr 

 

Φαραληίδεο Νηθφιανο  

(Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο)  

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Βθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ηάμε, 

ζρεδίαζε-αλάπηπμε-αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ηειεθπαίδεπζε, ΣΠΒ θαη 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο, πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή. 

ηει. 2385055031, e-mail: nfaxanti@uowm.gr  

 

π. Υαηδεεθξαηκίδεο Βηξελαίνο  

(Οξζνδνμία θαη Πνιηηηζκφο) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Δ δηαιεθηηθή ζρέζε Οξζνδνμίαο θαη πνιηηηζκνχ. 

Δ Οξζνδνμία θαη ε ηέρλε. Ο πνιηηηζκφο ηνπ πξνζψπνπ. Σν πνιηηηζκηθφ ήζνο ησλ καζεηψλ. Δ 

νξζφδνμε αγσγή ησλ καζεηψλ. 

ηει. 2385055039, e-mail: exatzief@uowm.gr 

 

 

 

Λέθηνξεο 

 

Γξίβα Βιέλε 

(Δ Ώγγιηθή Γιψζζα ζηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: H δηδαζθαιία ηεο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο ζε 

καζεηέο κηθξήο ειηθίαο, ε δηδαζθαιία ηεο Ώγγιηθήο Γιψζζαο γηα αθαδεκατθή ρξήζε, 

κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο ζχγρξνλσλ γισζζψλ.  

ηει. 2385055025, e-mail: egriva@uowm.gr 

 

mailto:knikolantonakis@uowm.gr
mailto:vpapa@uowm.gr
mailto:dpnevmat@uowm.gr
mailto:aspyrtou@uowm.gr
mailto:etsakir@uowm.gr
mailto:nfaxanti@uowm.gr
mailto:exatzief@uowm.gr
mailto:egriva@uowm.gr
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Καζβίθεο Κψζηαο 

(Αηδαθηηθή ηεο Εζηνξίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Αηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο, κνπζεηαθή εθπαίδεπζε, 

αξραηνινγία θαη εθπαίδεπζε, έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, δεκφζηα ηζηνξία, δεκφζηα 

αξραηνινγία θαη πνιηηηθέο ηνπ παξειζφληνο. 

ηει. 2385055026, e-mail: kkasvikis@uowm.gr 

 

αθειιαξίνπ Ώγγειηθή 

(Βθαξκνζκέλε Γισζζνινγία ζηελ Βθπαίδεπζε) 

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Αηδαθηηθή ηεο γιψζζαο, γξακκαηηζκφο, 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε γιψζζα, γξακκαηηθά θαηλφκελα κε έκθαζε ζηε 

ζεκαζηνινγία, ιεμηιφγην, θεηκεληθά είδε. Βπίζεο, γεληθφηεξα, ε δηεξεχλεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα πνξίζκαηα ηεο ζεσξεηηθήο κειέηεο ηεο γιψζζαο κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ κε ηε δηδαθηηθή ηεο. 
ηει. 2385055012, e-mail: asakellariou@uowm.gr 

 

Μαιαλδξάθεο Γεψξγηνο  

(Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε)  

Δπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα. Ώξρέο, θηινζνθία, ζθνπνί ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο (ΠΒ), εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, ηδέεο θαη αληηιήςεηο παηδηψλ δεκνηηθνχ γηα 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο, ελλνηνινγηθή αλάπηπμε, ελλνηνινγηθή αιιαγή, απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ΠΒ. 

ηει. 2385055095, e-mail: gmalandakis@uowm.gr   

 

2. Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο 

Αηδάζθνληεο κε ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ην Π.Α. 407/80 

 

3. Δηδηθό Δπηζηεκνληθό Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό (Δ.Δ.ΓΗ.Π.)  

Νηθφιανο Θενδσξίδεο (Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο) 

Κιενλίθε έκνγινπ (Φπζηθήο Αγσγήο) 

 

4. Δηδηθό Σερληθό Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό (Δ.Σ.Δ.Π.) 

Ώζαλάζηνο ΐατηζάθεο 

Γεψξγηνο εκεξηδίδεο 

 

5. Απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί από ηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε  

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

6. Αηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ-Γξακκαηεία: 

Διέθηξα Φξάη-Ώξγπξνπνχινπ  

Βπζηάζηνο ΐνγδάλνο (απφ δηάζεζε) 

 

7. Τπεχζπλνο πξνγξακκάησλ: Ίλδνο Διίαο 

 

8. Σερληθφ-βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 

Αέζπνηλα Βπαγγέινπ 

Εσάλλα Σζηιηγθαξίδνπ 

2.4 Δγθαηαζηάζεηο, Δξγαζηήξηα θαη πνπδαζηήξηα 

Δ Παηδαγσγηθή ρνιή ζηεγάδεηαη ζε λεφθηηζηεο θαη αλαθαηληζκέλεο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ζηεγαδφηαλ ε πξψελ Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία Φιψξηλαο απφ ην 1984 

κέρξη ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ην 1989. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο βξίζθνληαη ηξία ρηιηφκεηξα 

έμσ απφ ηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο, επί ηεο εζληθήο νδνχ Φιψξηλαο - Νίθεο - ζπλφξσλ.  
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Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο, ε Παηδαγσγηθή ρνιή δηαζέηεη ζήκεξα ηνπο εμήο 

ρψξνπο:  

Ώκθηζέαηξν Ώ΄, Ώκθηζέαηξν ΐ΄– ρσξεηηθφηεηαο 300 θαη 150 αηφκσλ αληίζηνηρα – θαη 21 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Ώπ‟ απηέο ε κία νλνκάζηεθε «Αίζνπζα Θεόδσξνπ Κάζηαλνπ», πξνο ηηκήλ 

ηνπ παηδαγσγνχ πνπ έδξαζε σο ππνδηεπζπληήο ηνπ Αηδαζθαιείνπ ζηε Φιψξηλα απφ ην 1929 έσο 

ην 1932, ελψ άιιε κία θέξεη ην φλνκα ηνπ παηδαγσγνχ Δκκαλνπήι Γ. αξξή, ππνδηεπζπληή απφ ην 

1951 σο ην 1956. 

Βξγαζηήξην Σνπηθήο Εζηνξίαο 

Βξγαζηήξην Αηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ 

Βξγαζηήξην Φπζηθήο θαη Υεκείαο  

Ώίζνπζα - εξγαζηήξην Βηθαζηηθψλ  

Ώίζνπζα - εξγαζηήξην Μνπζηθήο  

Βξγαζηήξην - λεζίδα Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ  

Γπκλαζηήξην  

ΐηβιηνζήθε ρνιηθψλ Βγρεηξηδίσλ  

Ώλαγλσζηήξην 

ΐηβιηνζήθε  

Ώξρείν Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο  

 

2.5 Πεηξακαηηθά θαη ζπλεξγαδφκελα δεκνηηθά ζρνιεία 

 

Δ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ζα ήηαλ ειιηπήο ρσξίο ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε ζηνπο ρψξνπο φπνπ ζα θιεζνχλ λα αζθήζνπλ ην ιεηηνχξγεκά ηνπο, δειαδή ζηα 

δεκνηηθά ζρνιεία. Οη ππεχζπλνη ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Φιψξηλαο, νη 

Αηεπζπληέο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ πεηξακαηηθψλ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά σο πξνο ην ζθέινο απηφ ηεο απνηειεζκαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ θνηηεηψλ 

ηνπ ΠΣΑΒ ηεο ρνιήο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ 

πξνζθέξνπλ.  

 

Δπνπηηθφ πκβνχιην Πεηξακαηηθψλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ 

Βπφπηξηα: ΐαζηιηθή Παπαδνπνχινπ, επίθ. θαζεγήηξηα  

Ώλαπιεξσηέο επφπηεο: Εσάλλεο ΘσΎδεο, επίθ. θαζεγεηήο, Αεκήηξηνο Πλεπκαηηθφο, επίθ. 

θαζεγεηήο, πξντζηάκελνο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Ννκνχ Φιψξηλαο, πξντζηάκελνο 

Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Ννκνχ Φιψξηλαο. 

 

Γεκνηηθά ρνιεία 

1ν Πεηξακαηηθφ ρνιείν Φιψξηλαο (13/ζέζην), 2ν Πεηξακαηηθφ ρνιείν Φιψξηλαο (6/ζέζην), 

1ν Αεκνηηθφ ρνιείν Φιψξηλαο (12/ζέζην), 2ν Αεκνηηθφ ρνιείν Φιψξηλαο (12/ζέζην), 3ν 

Αεκνηηθφ ρνιείν Φιψξηλαο (13/ζέζην), 5ν Αεκνηηθφ ρνιείν Φιψξηλαο (6/ζέζην), Βηδηθφ ρνιείν 

Φιψξηλαο (2/ζέζην) (ζπζηεγάδεηαη κε ην 1ν Πεηξ. ρνιείν), 1/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Άλσ 

Κιεηλψλ, 1/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Λεπηνθαξπάο, 1/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Πξψηεο, 1/ζέζην 

Αεκνηηθφ ρνιείν Ώγίαο Παξαζθεπήο, 1/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Αξνζνπεγήο, 1/ζέζην Αεκνηηθφ 

ρνιείν Βζληθνχ, 2/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Ώθξίηα, 2/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Ώιψλσλ, 2/ζέζην 

Αεκνηηθφ ρνιείν Άλσ Τδξνχζαο, 1/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Ώηξαπνχ, 2/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν 

Κάησ Τδξνχζαο, 1/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Νένπ Καπθάζνπ, 2/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Νίθεο, 

2/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν ίκνπ Εσαλλίδε, 2/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Σξνπαηνχρνπ, 3/ζέζην 

Αεκνηηθφ ρνιείν Άλσ Καιιηλίθεο, 3/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Πεξάζκαηνο, 3/ζέζην Αεκνηηθφ 

ρνιείν θνπηάο, 6/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Ώξκελνρσξίνπ, 7ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν 

Ώκκνρσξίνπ, 1/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Κξαηεξνχ, 1/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Κνιρηθήο, 1/ζέζην  

Αεκνηηθφ ρνιείν Άλσ Τδξνχζαο, 2/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Πνιππνηάκνπ, 1/ζέζην Αεκνηηθφ 

ρνιείν Αξνζνπεγήο, 2/ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Μεζνρσξίνπ, 2ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν 

Πνιππιαηάλνπ, 2ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν Σξηπνηάκνπ. 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ  

ΣΟΤ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

3.1 Σίηινη πνπδψλ πνπ απνλέκνληαη ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

 

Σν Σκήκα  ρνξεγεί πηπρίν, ην νπνίν παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα δηνξίδεηαη 

σο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγφο ζε ζρνιεία Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο.  

 

ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Π.Σ.Α.Β. Φιψξηλαο ηνπ Π.Α.Μ. παξέρεηαη 

ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ε δπλαηφηεηα λα εηδηθεπηνχλ ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο θαη ζε 

επηκέξνπο εηδηθεχζεηο σο εμήο: 

α) ηελ θαηεχζπλζε «Σρνιηθή Παηδαγσγηθή θαη Νέεο Τερλνινγίεο» κε ηηο εμήο εηδηθεχζεηο:  

I. χγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη   

II. Βθπαίδεπζε Βθπαηδεπηηθψλ / Βθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη Αηνίθεζε Βθαπίδεπζεο 

 

β) ηελ θαηεχζπλζε «Αλζξσπηζηηθέο Σπνπδέο θαη Νέεο Τερλνινγίεο» κε ηηο εμήο 

εηδηθεχζεηο: 

I. Εζηνξία 

II. Πνιηηηζκφο 

 

γ) ηελ θαηεχζπλζε «Θεηηθέο Επηζηήκεο θαη Νέεο Τερλνινγίεο» κε ηηο εμήο εηδηθεχζεηο:  

I. Αηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ  

II. Αηδαθηηθή Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ  

 

ην Σκήκα, επίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπνπδέο πνπ νδεγνχλ ζε Αηδαθηνξηθφ 

Αίπισκα.  

 

3.2 Αξρέο δηακφξθσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ αξκφδηα είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο. Ο πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο ζπγθξνηεί Βπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο κε εηήζηα ζεηεία απφ 

κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία ππνβάιιεη ζρεηηθή εηζήγεζε ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπγθεληξψζεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ αξκφδησλ 

νξγάλσλ θαη θνξέσλ. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζπδεηνχληαη θάζε Ώπξίιην.  

Δ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ Κνζκήηνξα θαη δεκνζηεχεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηεο ρνιήο θαη ηνπ 

Σκήκαηνο (απφ ην άξζξν 24, παξάγξ. 6 θαη 7 ηνπ Ν. 1268/82). 

 

Δ δηακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο, δειαδή ε επηινγή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ν θαζνξηζκφο ηεο 

αλαινγίαο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ καζεκάησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, θαζψο επίζεο 

θαη ε ζέζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο βαζίζηεθαλ ζηηο παξαθάησ αξρέο: 

α. Δ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ πηπρηνχρνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο 

Βθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα αληηκεησπίδεη θξηηηθά ην παηδαγσγηθφ θαη 

δηδαθηηθφ έξγν ηνπ θαη ηελ εθπαίδεπζε γεληθά, λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ησλ Βπηζηεκψλ ηεο 

Ώγσγήο, αιιά θαη λα πξνβαίλεη ν ίδηνο ζε απηνηειή έξεπλα κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή λέαο 

παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο γλψζεο (δάζθαινο επηζηήκνλαο θαη εξεπλεηήο). 
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β. Δ εθπαίδεπζε (ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή) ηνπ πηπρηνχρνπ - ππνςήθηνπ δαζθάινπ ζα 

πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα εθπιεξψλεη κε ππεπζπλφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν (δάζθαινο επαγγεικαηίαο). 

Πξνθεηκέλνπ ν θνηηεηήο λα γίλεη δάζθαινο επηζηήκνλαο-εξεπλεηήο θαη επαγγεικαηίαο, ζα 

πξέπεη: 

 λα έρεη θαηαλνήζεη βαζηθέο έλλνηεο θαη ζεσξίεο ησλ Βπηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο θαη λα 

έρεη εμνηθεησζεί κε ηε κεζνδνινγία ηνπο (παηδαγσγηθή θαηάξηηζε), 

 λα έρεη απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο απφ ηηο επηζηήκεο απφ ηηο 

νπνίεο πξνέξρνληαη ηα κνξθσηηθά αγαζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ώλαιπηηθφ Πξφ-

γξακκα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, αιιά θαη λα έρεη εηζαρζεί ζηε κεζνδνινγία ησλ 

επηζηεκψλ απηψλ (θαηάξηηζε ζηηο εηδηθέο επηζηήκεο), 

 λα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο Αηδαθηηθήο ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην δεκν-

ηηθφ ζρνιείν (δηδαθηηθή θαηάξηηζε), 

 λα έρεη αλαπηχμεη παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ (πξαθηηθή θαηάξηηζε).  

γ. ηελ πξαθηηθή θαηάξηηζε (παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή) θαη πξνεηνηκαζία ησλ ππνςήθησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ε πξαθηηθή άζθεζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ζηνλ ηφπν ηεο 

ζπζηεκαηηθήο αγσγήο θαη δηδαζθαιίαο.. Δ άζθεζε ζηελ πξάμε, κέζα απφ ηελ άκεζε θαη 

πξνζσπηθή ζρνιηθή εκπεηξία, βνεζά ηνπο θνηηεηέο λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο δηδαθηηθέο θαη 

παηδαγσγηθέο ηνπο γλψζεηο ζε πνηθίινπο θαη ελαιιαθηηθνχο ρεηξηζκνχο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο. πκβάιιεη φκσο θαη ζηελ ηεθκεξίσζε, πξναγσγή θαη δηεχξπλζε ηεο ζεσξεηηθήο 

γλψζεο ηνπο, θαζψο απηή απνθηά λφεκα θαη πεξηερφκελν δνθηκαδφκελε ζηελ πξάμε. Σε δπλακηθή 

απηή ζρέζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο, παλεπηζηεκίνπ θαη ζρνιείνπ, ζπνπδψλ θαη επαγγέικαηνο 

απερεί ε Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ, πνπ απνηειεί δηεζλψο αλαπφπαζην θαη ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηεο παηδαγσγηθήο ηνπο θαηάξηηζεο. Σν έξγν απηφ, ππνζηεξηδφκελν απφ ην κάζεκα ηεο 

Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη ελζσκαησκέλν νξγαληθά ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΠΣΑΒ ηνπ 

ΠΠΜ αλαιακβάλεη ε Αηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Πξαθηηθή Άζθεζε (ΑΕ.ΜΒ.Π.Ώ.) (ζπλχθαλζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο)· ε ζπζηεκαηηθή ηεο  πινπνίεζε, αμηνιφγεζε θαη πξνζαξκνγή ζηα εθάζηνηε 

δεδνκέλα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο βνεζά ην κειινληηθφ δάζθαιν λα αληαπνθξίλεηαη 

κε επειημία ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

δ. Δ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ ζηε ρψξα καο αιιά θπξίσο νη 

ςπρνινγηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο γηα αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα απαηηνχλ 

εθπαίδεπζε ε νπνία λα θαζηζηά ην δάζθαιν ηθαλφ λα δηδάζθεη φια ηα καζήκαηα ηνπ Ώλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (πνιπδχλακνο δάζθαινο). Παξάιιεια, νη ζεκεξηλέο 

«θνηλσλίεο ηεο γλψζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο» απαηηνχλ απφ ην δάζθαιν λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε έλα λέν, ζχλζεην ξφιν, ζην πιαίζην ελφο ξεπζηνχ θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελνπ 

θφζκνπ· νη αικαηψδεηο εμειίμεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ επηζηεηνχ, ν πινπξαιηζκφο ησλ αμηψλ 

θαη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ θνηλσληψλ, ν δεκνθξαηηθφο ηξφπνο πνιηηηθήο νξγάλσζεο θαη 

δσήο, θαζψο θαη νη ζπλερείο αλαδηαηάμεηο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ζην πιαίζην κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο επηβάιινπλ αιιαγέο ηφζν ζηε ζθνπνζεζία ηεο 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ζηνπο ηξφπνπο παξνρήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ γλψζεσλ. 

Βπηρεηξψληαο λα αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγθε απηή θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνηθηιία ζηηο 

θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηψλ, ην Πξφγξακκα πνπδψλ πξνζθέξεη – ζην κέηξν ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ – κηα ζεηξά απφ καζήκαηα επηινγήο.   

 

3.3 πλέρηζε ησλ ζπνπδψλ 

Οη απφθνηηνη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Απηηθήο Μαθεδνλίαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ 

επίπεδν, κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ: 

- Αίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Master‟s Degree) ζε έλα απφ ηα πεδία πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο (βι. 

ζρεηηθά ζην ηέινο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ πνπδψλ), 
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- Αηδαθηνξηθφ Αίπισκα (Ph Degree), εθφζνλ έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ πξψην θχθιν ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ή δηαζέηνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν εηδίθεπζεο 

ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Βπίζεο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε άιιν 

Παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

3.4 Γνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

(Mε βάζε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 1268/82, ην άξζξν 9 ηνπ Ν.  2083/92 θαη ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 

2188/94).      

Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο 

Βθπαίδεπζεο Φιψξηλαο πεξηιακβάλεη εμακεληαία καζήκαηα, πξαθηηθή άζθεζε ζηα πεηξακαηηθά 

θαη ζηα ζπλεξγαδφκελα δεκνηηθά ζρνιεία θαη πξναηξεηηθή πηπρηαθή εξγαζία. Σν πξφγξακκα είλαη 

θαηά ηέηνηνλ ηξφπν δηακνξθσκέλν, ψζηε γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ λα απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 

νθηψ (8) εμάκελα ζπνπδψλ. ε θάζε εμακεληαίν κάζεκα αληηζηνηρνχλ δχν αξηζκνί· ν έλαο 

εθθξάδεη ηηο «Ώθαδεκατθέο Πηζησηηθέο κνλάδεο» (ΠΜ) θαη ν άιινο ηηο «Πηζησηηθέο Μνλάδεο» 

(Credits) ζχκθσλα κε ην Βπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο θαη Καηνρχξσζεο Μνλάδσλ 

Ώθαδεκατθψλ Μαζεκάησλ – European Credit Transfer System (E.C.T.S.), πνπ δείρλνπλ ην θφξην 

εξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ. Mία δηδαθηηθή κνλάδα (ΠΜ) αληηζηνηρεί ζε κία ψξα εβδνκαδηαίαο 

δηδαζθαιίαο επί έλα εμάκελν, πξνθεηκέλνπ γηα απηνηειή δηδαζθαιία καζήκαηνο, θαη ζε κία κέρξη 

ηξεηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο θαη άζθεζεο επί έλα εμάκελν, φηαλ πξφθεηηαη γηα καζήκαηα 

πνπ ζπλδπάδνληαη κε εξγαζηεξηαθέο, θξνληηζηεξηαθέο ή πξαθηηθέο αζθήζεηο. Μία κνλάδα θφξηνπ 

εξγαζίαο (E.C.T.S.) αληηζηνηρεί ζε 25 έσο 30 πεξίπνπ ψξεο εξγαζίαο ζην αληηθείκελν ηνπ 

καζήκαηνο. Γηα θάζε εμάκελν ν ζπλνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ ππνινγίδεηαη ζηηο 30 

κνλάδεο Β.C.T.S. Γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ εβδνκήληα κία 

πηζησηηθέο κνλάδεο (171 ΠΜ), νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε δηαθφζηεο ζαξάληα κνλάδεο E.C.T.S. 

(8 εμάκελα Υ 30 = 240 E.C.T.S.).  

 

3.4.1 Δπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο θαη Καηνρχξσζεο Μνλάδσλ 

Αθαδεκατθψλ Μαζεκάησλ ζηελ Επξσπατθή Έλσζε 

Γεληθή Πεξηγξαθή 

Σν Δπξσπατθφ χζηεκα Μνλάδσλ Καηνρχξσζεο Μαζεκάησλ (E.C.T.S.) είλαη έλα 

ζχζηεκα ρνξήγεζεο θαη κεηαθνξάο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ ην νπνίν αλαπηχρζεθε πεηξακαηηθά 

θαηά ηα ηειεπηαία έηε θαη εθαξκφζηεθε ζε επξεία θιίκαθα ζην πιαίζην ηεο Θεζκηθήο χκβαζεο. 

θνπφο ηνπ είλαη λα εληζρχζεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο αθαδεκατθήο αλαγλψξηζεο 

κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηδξπκάησλ ηεο Βπξψπεο κέζσ ηεο ρξήζεο πξαγκαηηθψλ θαη γεληθά 

εθαξκφζηκσλ κεραληζκψλ. Σν ζχζηεκα E.C.T.S. παξέρεη έλαλ θψδηθα θαιήο πξαθηηθήο γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο αθαδεκατθήο αλαγλψξηζεο κε ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ θαη ησλ επηηεπγκάησλ ησλ ζπνπδαζηψλ.  

Δ αλαγλψξηζε ησλ ζπνπδψλ θαη ησλ πηπρίσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ίδξπζε ελφο 

αλνηθηνχ επξσπατθνχ ρψξνπ γηα ηελ Βθπαίδεπζε θαη ηελ Καηάξηηζε, κέζα ζηνλ νπνίν νη θνηηεηέο 

θαη νη δηδάζθνληεο ζα κεηαθηλνχληαη ρσξίο εκπφδηα. Ώπηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε ην Βπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Ώθαδεκατθψλ Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ ζε φιε 

ηελ Κνηλφηεηα. Δ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ E.C.T.S. θαηέδεημε ηε δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ε Βπξσπατθή Βπηηξνπή απνθάζηζε λα ην ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζή ηεο γηα ην Πξφγξακκα 

ΧΚΡΏΣΔ, εηδηθφηεξα ζην θεθάιαην Ε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε 

(ERASMUS). ήκεξα, ην E.C.T.S. εμειίζζεηαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε δνθηκαζηηθή θάζε πξνο κηα 

πνιχ επξχηεξε ρξήζε, σο ζηνηρείν ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε.  
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Σν E.C.T.S. απνηειεί εξγαιείν πνπ δεκηνπξγεί δηαθάλεηα θαη απνζθνπεί ζηε ζχλδεζε ησλ 

Εδξπκάησλ θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ επηινγψλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη θνηηεηέο. Σν ζχζηεκα 

απηφ δηεπθνιχλεη ηα Εδξχκαηα λα αλαγλσξίδνπλ ην επίπεδν αθαδεκατθψλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ 

κέζα απφ ηε ρξήζε κεζφδσλ κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνηλνχ –  κνλάδσλ θαη βαζκψλ 

– ελψ ηαπηφρξνλα παξέρεη ηα κέζα γηα ηελ εξκελεία ησλ Βζληθψλ πζηεκάησλ Σξηηνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο.  

 

Κύξηα  Υαξαθηεξηζηηθά 

Σν E.C.T.S. ζεκειηψλεηαη ζε ηξία θχξηα ζηνηρεία: ηελ πιεξνθφξεζε  (ζρεηηθά κε ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα αθαδεκατθά απνηειέζκαηα ησλ θνηηεηψλ), ηελ ακνηβαία 

ζπκθσλία (κεηαμχ ησλ Εδξπκάησλ-Βηαίξσλ θαη ησλ θνηηεηψλ) θαη ηε ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ E.C.T.S. (πνπ δείρλνπλ ην θφξην εξγαζίαο ηνπ θνηηεηή). Σα 3 απηά βαζηθά ζηνηρεία 

θαζίζηαληαη ιεηηνπξγηθά κέζα απφ ηε ρξήζε ηξηψλ βαζηθψλ εγγξάθσλ: πξφθεηηαη γηα ηνλ 

Πιεξνθνξηαθφ Οδεγφ, ην έληππν Ώίηεζεο /Ώθαδεκατθήο πκθσλίαο θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ 

πνπδψλ. Πάλσ απφ φια, ην E.C.T.S. θαζίζηαηαη ιεηηνπξγηθφ απφ ηνπο θνηηεηέο, ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ηα Εδξχκαηα, ηα νπνία επηζπκνχλ ηελ πιήξε έληαμε ησλ ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

κέζα ζην γεληθφ πιαίζην ηεο Βθπαίδεπζεο. Ώπφ ηε θχζε ηνπ, ην E.C.T.S. δε ξπζκίδεη κε θαλέλα 

ηξφπν ην πεξηερφκελν ή ηε δνκή ή ηελ ηζνδπλακία ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Σα ζέκαηα 

απηά αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα θαη πξέπεη λα νξίδνληαη απφ ηα ίδηα ηα Εδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα ηθαλνπνηεηηθή βάζε γηα ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο, 

ζε δηκεξέο ή πνιπκεξέο επίπεδν. Χο θψδηθαο θαιήο πξαθηηθήο, ην E.C.T.S. παξέρεη ζηνπο 

ζπληειεζηέο απηνχο ηα εξγαιεία ψζηε λα δεκηνπξγεζεί  δηαθάλεηα θαη λα δηεπθνιπλζεί ε 

αθαδεκατθή αλαγλψξηζε ησλ ζπνπδψλ. Ζ πιήξεο αθαδεκατθή αλαγλψξηζε ησλ ζπνπδψλ 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ΧΚΡΑΣΖ/ERASMUS. Πιήξεο αθαδεκατθή αλαγλψξηζε ησλ ζπνπδψλ 

ζεκαίλεη φηη κηα πεξίνδνο ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμεηάζεσλ ή 

άιισλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο) αληηθαζηζηά κηα ζπγθξίζηκε πεξίνδν ζπνπδψλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

ρψξαο ηνπ θνηηεηή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εμεηάζεσλ ή άιισλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο), κνινλφηη 

ην πεξηερφκελν ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ελδέρεηαη λα δηαθέξεη. Δ ρξήζε ηνπ 

E.C.T.S. είλαη εζεινληηθή θαη βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζηελ βεβαηφηεηα σο πξνο 

ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ Εδξπκάησλ-εηαίξσλ. Δ επηινγή ησλ εηαίξσλ ηνπ θάζε Εδξχκαηνο 

γίλεηαη απφ ην ίδην ην Ίδξπκα.  

Γηαθάλεηα 

Οη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην E.C.T.S. θαη κε ηηο νπνίεο εμαζθαιίδεηαη ε 

δηαθάλεηα επηβάιινπλ: 

 λα θαηαλέκνληαη νη αθαδεκατθέο κνλάδεο ζηα καζήκαηα, αληηπξνζσπεχνληαο ηνλ απαηηνχκελν 

θφξην εξγαζίαο ηνπ θνηηεηή γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο. Ο αξηζκφο απηφο αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πνζφηεηα εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα θάζε κάζεκα, δει. παξαδφζεηο, εξγαζίεο, ζεκηλάξηα, 

θξνληηζηήξην, εξγαζία ζε ρψξνπο δνπιεηάο, πξνζσπηθή κειέηε – ζηε βηβιηνζήθε ή ζην ζπίηη – θαη 

εμεηάζεηο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο. Σν E.C.T.S. θαηά ζπλέπεηα βαζίδεηαη ζηνλ 

πιήξε θφξην εξγαζίαο ηνπ θνηηεηή θαη δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ψξεο παξαθνινχζεζεο. ην 

ζχζηεκα Β.C.T.S. νη 60 κνλάδεο αληηπξνζσπεχνπλ ην θφξην εξγαζίαο ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο 

ζπνπδψλ ελψ νη 30 κνλάδεο αληηπξνζσπεχνπλ έλα εμάκελν θαη νη 20 κνλάδεο έλα ηξίκελν. 

  λα παξνπζηάδνπλ ηα παλεπηζηήκηα έλα πιήξεο θάζκα καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 

επηζθέπηεο ζπνπδαζηέο κε γξαπηέο πιεξνθνξίεο ζηνπο θνηηεηέο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ησλ Εδξπκάησλ, Σκεκάησλ ή ρνιψλ, ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε δνκή ησλ ζπνπδψλ θαη ηηο 

ελφηεηεο καζεκάησλ, αλαθέξνληαο ζαθψο ηηο αθαδεκατθέο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε 

κάζεκα (Πιεξνθνξηαθφο Οδεγφο Β.C.T.S.). 
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  λα ππνγξάθεηαη, πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ηνπ ζπνπδαζηή γηα ην εμσηεξηθφ, επίζεκε ζπκθσλία 

εθκάζεζεο κεηαμχ ηνπ παλεπηζηεκίνπ πξνέιεπζεο, ηνπ παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο, θαη ηνπ 

ζπνπδαζηή, ε νπνία ζα πεξηγξάθεη  ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηηο 

πηζησηηθέο κνλάδεο E.C.T.S. πνπ ζα ρνξεγεζνχλ γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή ηνπ νινθιήξσζε θαη ζα 

δεζκεχεη ηα Εδξχκαηα πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο, θαζψο θαη ην θνηηεηή. Δ πκθσλία απηή ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ έλα πηζηνπνηεηηθφ βαζκνινγίαο ζην νπνίν ζα θαίλνληαη νη πξνεγνχκελεο 

αθαδεκατθέο επηδφζεηο ηνπ ζπνπδαζηή.  

 ην Παλεπηζηήκην Τπνδνρήο λα ρνξεγεί ζηνπο ζπνπδαζηέο γηα φια ηα καζήκαηα πνπ 

παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο ζην εμσηεξηθφ, επίζεκν πηζηνπνηεηηθφ βαζκνινγίαο κε ηνπο ηίηινπο 

ησλ καζεκάησλ θαη ηηο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θαζέλα.  

 

  ην Παλεπηζηήκην Πξνέιεπζεο λα ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ 

πνπ έιαβαλ νη ζπνπδαζηέο απφ ηα ηδξχκαηα εηαίξνπο γηα ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινχζεζαλ εθεί, 

έηζη ψζηε νη κνλάδεο ησλ καζεκάησλ πνπ έιαβαλ νη ζπνπδαζηέο ζην εμσηεξηθφ λα αληηθαζηζηνχλ 

ηηο κνλάδεο πνπ ζα ηνπο ρνξεγνχληαλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πξνέιεπζεο ζε ηζνδχλακε πεξίνδν 

ζπνπδψλ. Ώπαηηνχληαη επίζεο θαιή επηθνηλσλία θαη επειημία, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε 

αθαδεκατθή αλαγλψξηζε ζπνπδψλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί ή πξαγκαηνπνηεζεί κεξηθψο ζην 

εμσηεξηθφ. Ώπφ ηελ άπνςε απηή, νη ζπληνληζηέο ηνπ E.C.T.S. έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, γηαηί θαηά 

θχξην ιφγν αζρνινχληαη κε ηα αθαδεκατθά θαη δηνηθεηηθά δεηήκαηα ηνπ E.C.T.S. Σν πιήξεο 

θάζκα ησλ καζεκάησλ ησλ Σκεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην E.C.T.S. πξέπεη θαη' αξράο λα είλαη 

δηαζέζηκν ζηνπο κεηαθηλνχκελνπο θνηηεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καζεκάησλ γηα ηελ 

απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ. Οη θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ 

ηνπο θαλνληθνχο θχθινπο καζεκάησλ – θαη φρη καζήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γη' απηνχο –

, ελψ δελ πξέπεη λα εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Εδξχκαηνο 

Πξννξηζκνχ γηα ηε ρνξήγεζε ηίηινπ ζπνπδψλ. Οη πηζησηηθέο κνλάδεο E.C.T.S. εμαζθαιίδνπλ 

φηη ην πξφγξακκα ζπλεπάγεηαη έλα ινγηθφ θφξην εξγαζίαο γηα ηελ πεξίνδν ζπνπδψλ ζην 

εμσηεξηθφ.  

3.4.2 Καηεγνξίεο καζεκάησλ 

 

Σα καζήκαηα δηαθξίλνληαη κε θξηηήξην ηε δεζκεπηηθφηεηά ηνπο ζε: 

Yπνρξεσηηθά (Y) 

Kαη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά (ΤE)  

Eιεχζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ) 
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3.4.3 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα (Y) 

 

 

 
 

Τπνρξεσηηθά (Y) είλαη ηα καζήκαηα ηα νπνία ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ θαη ζηα 

νπνία ππνρξενχληαη λα εμεηαζηνχλ όινη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε 

έλα ππνρξεσηηθφ κάζεκα, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζήο ηνπ απφ θάπνην άιιν. ηφρνο 

ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ είλαη λα εηζαγάγνπλ ην θνηηεηή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο Βπηζηήκεο ηεο 

Ώγσγήο θαη ηε κεζνδνινγία ηνπο θαη λα παξάζρνπλ θνηλή βαζηθή θαηάξηηζε ζε φινπο ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. Σν 40% πεξίπνπ ησλ Yπνρξεσηηθψλ καζεκάησλ αθνξά ζηηο Eπηζηήκεο 

ηεο Aγσγήο. Σα ππφινηπα καζήκαηα επηκεξίδνληαη ηζφπνζα ζηηο Ώλζξσπηζηηθέο Βπηζηήκεο θαη ηε 

Αηδαθηηθή ηνπο (30%) θαη ζηηο Θεηηθέο Βπηζηήκεο θαη ηε Αηδαθηηθή ηνπο (30%). Δ δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ απηψλ γίλεηαη θπξίσο κε κνξθή δηαιέμεσλ. Οξηζκέλα απφ απηά, φπσο π.ρ. ε Φπζηθή, ε 

Φπζηθή Ώγσγή, ε Βηθαζηηθή θαη Καιιηηερληθή Ώγσγή, θαζψο θαη ε Αηδαθηηθή ηεο Μνπζηθήο ζπλ-

δπάδνληαη κε αζθήζεηο (εξγαζηεξηαθέο, θξνληηζηεξηαθέο, πξαθηηθέο). Σα πεξηζζφηεξα 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα πξνζθέξνληαη - ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ - θπξίσο ζηα πξψηα 

ηέζζεξα εμάκελα· ν αξηζκφο ηνπο ειαηηψλεηαη βαζκηαία ζηα επφκελα ηέζζεξα.  

 

Σα Τπνρξεσηηθά καζήκαηα είλαη θαηά θχξην ιφγν απηνηειή θαη δελ πξναπαηηνχλ άιια 

καζήκαηα. Βμαίξεζε απνηεινχλ νη Αηδαθηηθέο ησλ καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (ΐ΄ θάζε 

Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο), νη νπνίεο πξναπαηηνχλ ηα αληίζηνηρα 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο θαηεγνξίαο ησλ Βηδηθψλ Βπηζηεκψλ. Σα καζήκαηα απηά 

πξνζθέξνληαη ζηα δχν πξψηα έηε, επεηδή νη Αηδαθηηθέο ησλ καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

αξρίδνπλ ζην ηέηαξην εμάκελν. Οξηζκέλα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ππνδηαηξνχληαη ζε δχν κέξε 

αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν, θαζψο ε παξαθνινχζεζε ηνπ ελφο δελ πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρή 

εμέηαζε ζην πξνεγνχκελν. 

 

Επιζηήμες ηης 
Αγωγής 

40% 

Ανθρωπιζηικές 
επιζηήμες & η 
Διδακηική ηοσς 

30% 

Θεηικές 
επιζηήμες & η 
Διδακηική ηοσς 

30% 

Ποσοστά Υποχρεωτικών & Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικών 
Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Τομέα 
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3.4.4 Καη’ Δπηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα (YE) 

 

Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθά (YE) είλαη ηα καζήκαηα πνπ θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο θαη πξνζθέξνληαη γηα λα ηα επηιέμεη ν θνηηεηήο, κε ηελ ππνρξέσζε ε επηινγή ηνπ απηή 

λα αληηζηνηρεί ζε δχν απφ ηα καζήκαηα ηεο θάζε θαηεγνξίαο (ζχλνιν: 6 καζήκαηα). Οη θαηεγνξίεο 

είλαη νη εμήο: α) Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο, β) Ώλζξσπηζηηθέο Βπηζηήκεο θαη ε Αηδαθηηθή ηνπο θαη γ) 

Θεηηθέο Βπηζηήκεο θαη ε Αηδαθηηθή ηνπο. Βθφζνλ επηιεγνχλ απφ ην θνηηεηή ηα ζπγθεθξηκέλα 

καζήκαηα – κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ – , ζεσξνχληαη ζην εμήο σο Τπνρξεσηηθά 

θαη θαλέλα δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιν Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ κάζεκα. 

Βμαίξεζε κπνξεί λα ηζρχζεη εθφζνλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα έρεη πάςεη πηα λα πξνζθέξεηαη, 

νπφηε ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιν κάζεκα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. 

Σα Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθά (ΤΒ) καζήκαηα απνβιέπνπλ ζηελ εκβάζπλζε ζε επηκέξνπο 

ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηεο επηζηήκεο αλαθνξάο ηνπο θαη παξάιιεια ζηε κχεζε θαη εμνηθείσζε 

ηνπ θνηηεηή κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ θπξίσο ζεκηλαξηαθή ή 

εξγαζηεξηαθή κνξθή. ηα πιαίζηα ελφο ηέηνηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ 

εθπφλεζε γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη εηζεγήζεσλ ή κηθξέο επηκέξνπο έξεπλεο, αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο, 

νη νπνίεο γίλνληαη είηε απηνηειψο είηε ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

δηδαζθφλησλ. Κάζε Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ κάζεκα κπνξεί λα επηιεγεί απφ 20 θνηηεηέο 

θαη‟ αλψηαην φξην˙ ν αξηζκφο απηφο κπνξεί λα απμεζεί, εθφζνλ ην κάζεκα επηιεγεί σο κάζεκα 

Βιεχζεξεο Βπηινγήο απφ θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ή άιισλ Σκεκάησλ. 

ηα ηξία πξψηα εμάκελα ζπνπδψλ δε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε Καη‟ Βπηινγήλ 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα, επεηδή ην πξφγξακκα απηψλ ησλ εμακήλσλ θαιχπηεηαη ζε κεγάιε 

έθηαζε απφ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα. Δ δπλαηφηεηα απηή δίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζην 4
ν
 εμάκελν, 

ελψ ζηα επφκελα εμάκελα ηα πεξηζψξηα γηα ζπκκεηνρή ζε Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

απμάλνληαη βαζκηαία. Βμάιινπ αξθεηά απφ ηα καζήκαηα απηά πξναπαηηνχλ ηελ επηηπρή εμέηαζε 

ζε αληίζηνηρα Τπνρξεσηηθά καζήκαηα. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο ελφο Καη‟ 

Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθνχ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο πνπ ην είρε επηιέμεη ππνρξενχηαη λα ην 

παξαθνινπζήζεη μαλά ζε επφκελν εμάκελν, εθφζνλ πξνζθέξεηαη. Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνζθέξεηαη ην κάζεκα απηφ, είλαη δπλαηφ λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιν Καη‟ Βπηινγήλ 

Τπνρξεσηηθφ κάζεκα ηεο ίδηαο νκάδαο καζεκάησλ.  

 

Υποτρεωηικά; 64% 

Καη' επιλογήν 
Υποτρεωηικά; 10% 

Πρακηική άζκηζη; 
15% 

Ελεύθερης Επιλογής 
- Πηστιακή; 11% 

Κατανομή των μαθημάτων σε ποσοστά %  
ανάλογα με τον τύπο μαθήματος με βάση τον υόρτο εργασίας (ECTS) 
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3.4.5 Μαζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ) 

Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ πξνβιέπεη δεθανθηψ πηζησηηθέο κνλάδεο 

(6x3=18ΠΜ) γηα καζήκαηα Βιεχζεξεο Βπηινγήο. Ο θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεη 

ην πξφγξακκά ηνπ κε καζήκαηα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηα πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πέξα 

απφ ηηο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο καζεκάησλ 

(Τπνρξεσηηθά θαη Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεκάησλ ηεο 

ΐ΄ θάζεο θαη ηεο Αηεπξπκέλεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο). Σα καζήκαηα απηά κπνξεί λα ηα επηιέμεη 

απφ ηα πξνζθεξφκελα Καη‟ Βπηινγήλ καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο, ή απφ καζήκαηα άιινπ Σκήκαηνο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή αθφκε θαη άιισλ ΏΒΕ ηεο εκεδαπήο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Καζέλα απφ ηα 

καζήκαηα απηά δε ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα έρεη θφξην εξγαζίαο κηθξφηεξν απφ 4 

κνλάδεο ECTS, πξνθεηκέλνπ λα πηζησζεί κε 3 ΠΜ απφ ην ζχλνιν ησλ 171 κνλάδσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Βπηζεκαίλεηαη φηη ν θνηηεηήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαιχςεη ηηο δεθανθηψ πηζησηηθέο κνλάδεο κε πξναηξεηηθά καζήκαηα απφ άιια Σκήκαηα, αιιά φηη 

απηή είλαη κία επηπιένλ δπλαηφηεηα πνπ ηνπ δίλεηαη, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα επηιέμεη θαη 

καζήκαηα απφ ηα Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθά πξνζθεξφκελα.  

Θέζε καζήκαηνο Βιεχζεξεο Βπηινγήο επέρεη θαη ε Πηπρηαθή εξγαζία. 

 

3.4.6 Πηπρηαθή εξγαζία (Π.Δ.) 

Ο θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθπνλήζεη πηπρηαθή εξγαζία ππφ ηελ επίβιεςε θαη 

θαζνδήγεζε κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ (κειψλ ΑΒΠ) ηνπ Σκήκαηνο. Σν 

ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αλαθνηλψλεηαη θαηά ην 6
ν
 ή ζηηο αξρέο ηνπ 7

νπ
 εμακήλνπ απφ ηνλ 

ππεχζπλν δηδάζθνληα ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία απνθαζίδεη ζρεηηθά θαη νξίδεη 

δεχηεξν βαζκνινγεηή. Πηπρηαθή εξγαζία δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα αλαηεζεί πέξα απφ 

απηά ηα ρξνληθά φξηα.  Κάζε δηδάζθσλ δελ κπνξεί λα αλαιάβεη πεξηζζφηεξεο απφ πέληε πηπρηαθέο 

εξγαζίεο. Δ πηπρηαθή εξγαζία παξαδίδεηαη δαθηπινγξαθεκέλε ζε δχν αληίηππα, έλα απφ ηα νπνία 

θαηαηίζεηαη ζηε ΐηβιηνζήθε ηεο ρνιήο. Δ πηπρηαθή εξγαζία πηζηψλεηαη κε ελλέα πηζησηηθέο 

κνλάδεο (9 ΠΜ) ή δψδεθα (12) κνλάδεο ECTS, νη νπνίεο ζπλππνινγίδνληαη ζηα καζήκαηα 

Βιεχζεξεο Βπηινγήο. Σα καζήκαηα Βιεχζεξεο Βπηινγήο θαη ε Πηπρηαθή εξγαζία δελ κπνξνχλ λα 

μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ηηο δεθανρηψ πηζησηηθέο κνλάδεο (18 ΠΜ) ή ηηο είθνζη ηέζζεξηο κνλάδεο 

ECTS (24 ECTS). 

 

3.4.7 Πξαθηηθή άζθεζε 

Δ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ θνηηεηή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη πάληα ζπλδπαζκέλε κε 

Αηδαθηηθή Μεζνδνινγία. Σν πξφγξακκα ηεο Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

(ΑΕ.ΜΒ.Π.Ώ.) απνζθνπεί θπξίσο ζηε βαζηθή δηδαθηηθή θαηάξηηζε (ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή) ηνπ 

θνηηεηή. Ώπνηειείηαη απφ ηξεηο μερσξηζηέο θάζεηο κε ζπλαθείο ζηφρνπο, πεξηερφκελα θαη ηξφπν 

νξγάλσζεο. Ξεθηλά ζην ηξίην εμάκελν θαη νινθιεξψλεηαη ζην φγδνν εμάκελν. 

Δ πξώηε θάζε (Α΄ θάζε) απνβιέπεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ θνηηεηή ζηε ζεσξία θαη πξάμε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο δηδαζθαιίαο, κε ζρεηηθά ζεσξεηηθά καζήκαηα ζηε ρνιή θαη ζπζηεκαηηθή 

παξαηήξεζε ζην ζρνιείν.  

Δ δεύηεξε θάζε (Β΄ θάζε) απνβιέπεη ζηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ηνπ θνηηεηή ζηε δηδαθηηθή 

ησλ καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζηελ αλάπηπμε εθ κέξνπο ηνπ θνηηεηή ηθαλνηήησλ 

ζρεδηαζκνχ, δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ απηψλ. 

Δ ηξίηε θάζε (Γ΄ θάζε) απνζθνπεί ζηελ εηζαγσγή ηνπ θνηηεηή ζηνλ θαλνληθφ, θαζεκεξηλφ 

ξπζκφ εξγαζίαο θαη δσήο ζην ζρνιείν. Ο θνηηεηήο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηνπ παηδαγσγηθνχ θαη 

δηδαθηηθνχ έξγνπ επί κία εβδνκάδα ζε κηα ηάμε πνιπζέζηνπ ζρνιείνπ θαη άιιε κία εβδνκάδα ζε 

νιηγνζέζην ζρνιείν. 

Σα επηκέξνπο καζήκαηα ηεο Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ηα 

καζήκαηα ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο, ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Εζηνξίαο 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Τπνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, ελψ απφ ηα πέληε καζήκαηα ηεο 

Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ησλ Βηθαζηηθψλ, ηεο Μνπζηθήο θαη ηεο Φπζηθήο 
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Ώγσγήο ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ππνρξεσηηθά ηα δχν. Σα ππφινηπα ηξία είλαη δπλαηφ λα 

επηιεγνχλ σο καζήκαηα Βιεχζεξεο Βπηινγήο.   

ιεο νη θάζεηο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο επέρνπλ ζέζε εξγαζηεξίνπ. Με ηελ έλλνηα απηή: α). 

Αελ επηηξέπεηαη ζε θνηηεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε επφκελε θάζε, ρσξίο λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 

πξνεγνχκελε. β) Αελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ΐ΄ ή Γ΄ Φάζε (νχηε θαη λα επηιέγνπλ 

καζήκαηα Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθά) ρσξίο λα έρνπλ αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζηα 

πξναπαηηνχκελα καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζ‟ απηήλ (βι. παξαθάησ ηα πεξηερφκελα ησλ 

καζεκάησλ). γ). Αελ πξνβιέπεηαη επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή πεξίνδνο επηεκβξίνπ. δ) Φνηηεηέο νη 

νπνίνη δελ εθπιεξψλνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο ππνρξεψζεηο ηνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

επαλαιάβνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαηά ην εμάκελν ζην νπνίν 

πξνζθέξεηαη. 
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3.4.8 Καηεγνξίεο καζεκάησλ θαη ε αληηζηνηρία ηνπο ζε ECTS θαη 

πηζησηηθέο κνλάδεο 

 

Καηεγνξία καζεκάησλ ECTS ΠΜ 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα Σύλνιν 182 Σύλνιν 129 

Μαζήκαηα Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο 69 51 

Μαζήκαηα Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ηεο 

δηδαθηηθήο ηνπο 
41 30 

Μαζήκαηα Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ηεο δηδαθηηθήο 

ηνπο 
41 27 

Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Πξαθηηθή Άζθεζε 31 21 

Καη΄ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά καζήκαηα  Σύλνιν 34 Σύλνιν 24 

Μαζήκαηα Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο 8 6 

Μαζήκαηα Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ηεο 

δηδαθηηθήο ηνπο 
8 6 

Μαζήκαηα Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ηεο δηδαθηηθήο 

ηνπο 
8 6 

Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Πξαθηηθή Άζθεζε 10 6 

Μαζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο & Πηπρηαθή 

Δξγαζία (ζπλνιηθά) 
Σύλνιν 24 Σύλνιν 18 

χλνιν κνλάδσλ 240 171 

  

ια ηα καζήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα 

νλνκαζηηθά θαη ηαμηλνκνχληαη ζε αλαιπηηθνχο πίλαθεο, νη νπνίνη έρνπλ δηακνξθσζεί κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα θάζε θνξά θξηηήξηα: ην είδνο ησλ καζεκάησλ, ην εμάκελν ζην νπνίν 

δηδάζθνληαη ή πξνζθέξνληαη πξνο επηινγή, ην αθαδεκατθό έηνο γηα ην νπνίν ηζρχνπλ (κε ηηο 

αιιαγέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) θ.ιπ. 

 

H ηαμηλφκεζε ησλ καζεκάησλ θαη ε θσδηθνπνίεζή ηνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζέκαηα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο αξηζκνχο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΒΏ ΏΒ ΘΒ ΠΏ 

Τ ΤΒ/ΒΒ Τ ΤΒ/ΒΒ Τ ΤΒ/ΒΒ Τ ΤΒ/ΒΒ ΒΒ 

101  

έσο 

   130 

131 

έσο 

199 

201 

έσο 

230 

231 

έσο 

299 

301 

έσο 

330 

331 

έσο 

399 

401 

έσο 

430 

431 

έσο 

499 

501 

έσο 

599 

 

Τπφκλεκα γηα ηηο ζεκαζίεο ησλ πξνζεκάησλ: 

ΒΏ: Μάζεκα Βπηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο (ΐαζηθήο Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο) 

ΏΒ: Μάζεκα Ώλζξσπηζηηθψλ Βπηζηεκψλ θαη ηεο Αηδαθηηθήο ηνπ 

ΘΒ: Μάζεκα Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ θαη ηεο Αηδαθηηθήο ηνπ 

ΠΏ: Πξαθηηθέο Ώζθήζεηο 

Τ: Μάζεκα Τπνρξεσηηθφ 

ΤΒ: Μάζεκα Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ 

ΒΒ: Μάζεκα Βιεχζεξεο Βπηινγήο  

ΠΒ: Πηπρηαθή Βξγαζία 
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Πέξαλ ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ, ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο 

πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο θαη κία ζεηξά εηζαγσγηθψλ θξνληζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηα νπνία δελ 

πηζηψλνληαη κε Πηζησηηθέο Μνλάδεο (Π.Μ.) θαη ECTS θαη ζηνρεχνπλ ζηελ εμνηθείσζε κε ηε 

μελφγισζζε νξνινγία (Ώγγιηθή, Γαιιηθή ή Γεξκαληθή) ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο ή ζηελ 

εμνηθείσζε ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σα καζήκαηα απηά πξνζθέξνληαη εθφζνλ 

απνζπαζηνχλ θαζεγεηέο απφ ηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε θαη έρνπλ θσδηθνχο:  

 

ΞΏΓ: Ώγγιηθή γιψζζα 

ΞΓΓ: Γαιιηθή γιψζζα 

ΞΡΓ: Γεξκαληθή γιψζζα 

ΦΠ: Βηζαγσγηθφ Φξνληηζηεξηαθφ κάζεκα ζηελ Πιεξνθνξηθή 
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3.5 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

 

Καηάινγνο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ 

 

Η. Μαζήκαηα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο 

 

Βαζηθή Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε   

 ECTS ΠΜ 

Τ 101 Αηδαθηηθή Μεζνδνινγία 4 3 

Τ 102 Βηδηθή Ώγσγή 4 3 

Τ 103 Βθπαηδεπηηθή Ώμηνιφγεζε 4 3 

Τ 104 Βθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή 4 3 

Τ 105 Βμειηθηηθή Φπρνινγία 4 3 

Τ 106 Θεσξίεο κάζεζεο – Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 4 3 

Τ 107 Εζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Βθπαίδεπζεο 4 3 

Τ 108 Παηδαγσγηθά Τιηθά θαη Μέζα 4 3 

Τ 109 Κνηλσληθή Φπρνινγία ζηελ Βθπαηδεπηηθή πξάμε 4 3 

Τ 110 Κνηλσληθνπαηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζην Αεκνηηθφ ρνιείν 5 3 

Τ 111 Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο 4 3 

Τ 112 Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο 4 3 

Τ 113 Παηδαγσγηθή 4 3 

Τ 114 Παηδαγσγηθή αιιειεπίδξαζε θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηε       

ζρνιηθή ηάμε 
4 3 

Τ 115 Παηδαγσγηθή Φπρνινγία 4 3 

Τ 116 πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή 4 3 

Τ 117 ρνιηθή Φπρνινγία & πκβνπιεπηηθή 4 3 

χλνιν 69 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΗ. Μαζήκαηα Δηδηθψλ Δπηζηεκψλ    
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(Ώλζξσπηζηηθψλ & Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ) 

 

Καηάξηηζε ζε γλσζηηθά αληηθείκελα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα 

πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην Γεκνηηθφ ρνιείν 
ECTS ΠΜ 

   

Μαζήκαηα Αλζξσπηζηηθώλ Επηζηεκώλ θαη ε Δηδαθηηθή ηνπο 41 30 

Τ 201 Αηδαθηηθή ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο  4 3 

Τ 202 Αηδαζθαιία ηεο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο 4 3 

Τ 203 Βιιεληθή Γιψζζα θαη ε Γξακκαηηθή ηεο 4 3 

Τ 204 Νέα Βιιεληθή Εζηνξία  4 3 

Τ 205 χγρξνλε Βιιεληθή Εζηνξία  5 3 

Τ 206 Βιιεληθή Λανγξαθία 4 3 

Τ 207 Βιιεληθή Παηδηθή & Νεαληθή Λνγνηερλία 4 3 

Τ 208 Εζηνξία: Ώξραηφηεηα θαη ΐπδάληην 4 3 

Τ 209 Οξζνδνμία θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Βθπαίδεπζε 4 3 

Τ 210 Βηθαζηηθά Βξγαζηήξηα  4 3 

   

Μαζήκαηα Θεηηθώλ Επηζηεκώλ θαη ε Δηδαθηηθή ηνπο 41 27 

Τ 301 Αηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ 4 3 

Τ 302 Βθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ 4 3 

Τ 303 Οη έλλνηεο ηεο Φπζηθήο θαη νη Ώλαπαξαζηάζεηο ηνπο 5 3 

Τ 304 Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε 4 3 

Τ 305 Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Βθπαίδεπζε  5 3 

Τ 306 Μεζνδνινγία Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο 5 3 

Τ 307 ηαηηζηηθή 5 3 

Τ 308 ηνηρεία Ώξηζκεηηθήο θαη Θεσξίαο Ώξηζκψλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 
4 3 

Τ 309 ηνηρεία Γεσκεηξίαο θαη Βπίιπζε Πξνβιεκάησλ 5 3 

χλνιν 82 57 

 

ΗΗΗ.  Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Πξαθηηθή Άζθεζε 

 

 Θεσξεηηθή θαη πξαθηηθή δηδαθηηθή θαηάξηηζε ECTS ΠΜ 

Ώ' θάζε: 

Τ 401 
Βηζαγσγή ζηε ζεσξία θαη πξάμε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο δηδαζθαιίαο 5 3 

ΐ' θάζε Αηδαθηηθή επηκέξνπο καζεκάησλ ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Τ 402 Αηδαθηηθή ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο 5 3 

Τ 403 Αηδαθηηθή ηεο Εζηνξίαο 5 3 

Τ 404 Αηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ 5 3 

Τ 405 Αηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ 5 3 

Γ' θάζε 

Τ 406 

Ώλάιεςε παηδαγσγηθνχ - δηδαθηηθνχ έξγνπ επί δχν εβδνκάδεο κε 

ζεσξεηηθή πξνεηνηκαζία θαη αλαηξνθνδφηεζε 
6 6 

χλνιν 31 21 
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3.6 Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα & Μαζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο 

Υεηκεξηλνχ Δμακήλνπ 

 

Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο (ΔΑ) 

 

ΚΧΓ ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ECTS ΠΜ 

ΤΒ 131 Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ΐ. Παπαδνπνχινπ 5 3 

ΤΒ 132 
Αηδαθηηθή ηεο Πξψηεο Ώλάγλσζεο θαη 

Γξαθήο 
Κ. Αεκεηξηάδνπ 5 3 

ΤΒ 133 Παηδαγσγηθή ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ Ε. Θσίδεο 5 3 

ΤΒ 134 
Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ζρνιηθήο 

κνλάδαο 
Γ. Ενξδαλίδεο 5 3 

ΤΒ 135 Εζηνξία ηεο Ώγσγήο (031) . Διηάδνπ - Σάρνπ 5 3 

ΤΒ 136 Βλλνηνινγηθή αλάπηπμε Α. Πλεπκαηηθφο 5 3 

ΤΒ 137 

Ώμηνιφγεζε θαη Ώληηκεηψπηζε 

Μαζεζηαθψλ Απζθνιηψλ θαη 

Πξνβιεκάησλ πκπεξηθνξάο 

Α. Ώλαζηαζίνπ 5 3 

ΤΒ 138 Θεσξία ηνπ ρνιείνπ (091) Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 5 3 

ΤΒ 139 Απλακηθή ησλ νκάδσλ Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 5 3 

ΤΒ 147 
Αηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Οιηγνζέζηα 

Αεκνηηθά ρνιεία 
Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 5 3 

ΤΒ 149 Καη‟ νίθνλ εξγαζίεο: Θεσξία θαη Πξάμε Ε. Θσίδεο 5 3 

YE 152 Οηθνπκεληθφο Βιιεληζκφο & Παηδεία . Διηάδνπ - Σάρνπ 5 3 

ΤΒ 153 
πλερηδφκελε Βθπαίδεπζε & Νέεο 

Σερλνινγίεο 
Ε. Θσίδεο & Ν. Φαραληίδεο 5 3 

   

Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ (ΑΔ) 
 

ΚΧΓ 

 

ΣΗΣΛΟ 

 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ECTS ΠΜ 

ΤΒ 231 Ο Βιιεληζκφο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο πξψελ 

νβηεηηθήο Έλσζεο  
Κ. Φσηηάδεο 5 3 

ΤΒ 232   Νενειιεληθή Πνίεζε – Παηδηθή Πνίεζε  Ώ. Ώθξηηφπνπινο 5 3 

ΤΒ 234 
Μνπζεηαθή Βθπαίδεπζε θαη Νέεο 

Σερλνινγίεο (561) 

Ώ. Ώλδξένπ & Ν. 

Φαραληίδεο 
5 3 

ΤΒ 235 
Σν Αεκνηηθφ ηξαγνχδη: Μηα πξνζπάζεηα 

Μειέηεο 
Κ. Κνληαμήο 5 3 

ΤΒ 236 
Σν δψξν: Μνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο 

αληαιιαγήο 
Κ. Κνληαμήο 5 3 

ΤΒ 238 Ώλαηνκία, Τγηεηλή, Πξψηεο ΐνήζεηεο 

Κ. έκνγινπ θαη 

απνζπαζκέλνο 

εθπαηδεπηηθφο 

5 3 

ΤΒ 239 Παξαδνζηαθνί ρνξνί Κ. έκνγινπ 5 3 

ΤΒ 240 
Μέηξεζε θαη Ώμηνιφγεζε αληηιεπηηθν-

θηλεηηθψλ Εθαλνηήησλ θαη Αεμηνηήησλ  
Κ. έκνγινπ 5 3 

ΤΒ 241 Εζηνξία ηεο Σέρλεο (282) Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 5 3 

ΤΒ 249 Μνπζηθή Θεσξία θαη Πξάμε (283) Ν. Θενδσξίδεο 5 3 

ΤΒ 251 
Οξγάλσζε θαη Αηεχζπλζε παηδηθήο 

Υνξσδίαο θαη νξρήζηξαο 
Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 5 3 
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ΤΒ 253 Βηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 5 3 

ΤΒ 256 
ηξαηεγηθέο γισζζηθήο εθκάζεζεο  θαη 

επηθνηλσλίαο 
Β. Γξίβα 5 3 

ΤΒ 258 
Βλαιιαθηηθέο κνξθέο Ώμηνιφγεζεο ησλ 

Γισζζηθψλ Αεμηνηήησλ 
Β. Γξίβα 5 3 

   

 

Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (ΘΔ) 
 

ΚΧΓ 
ΣΗΣΛΟ 

 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ECTS ΠΜ 

ΤΒ 331 

Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηα 

Μαζεκαηηθά κε ρξήζε Πιεξνθνξηθήο 

Σερλνινγίαο 

Υ. Λεκνλίδεο 5 3 

ΤΒ 332 Βπηζηεκνινγία Κ. Νηθνιαλησλάθεο 5 3 

ΤΒ 333 Βθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή Β. Σζαθηξίδνπ 5 3 

ΤΒ 334 Ώγσγή Τγείαο Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 5 3 

ΤΒ 335 
ρεδίαζε θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 
Ν. Φαραληίδεο 5 3 

ΤΒ 336 
Βθπαηδεπηηθή Υξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ θαη 

Σειεθπαίδεπζε 
Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 5 3 

ΤΒ 343  Βηζαγσγή ζηε ΐηνινγία Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 5 3 

 

 

Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

 

Θεσξεηηθή θαη πξαθηηθή δηδαθηηθή θαηάξηηζε ECTS ΠΜ 

ΐ' θάζε Αηδαθηηθή επηκέξνπο καζεκάησλ ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ  

ΤΒ 431 Αηδαθηηθή ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο 5 3 

ΤΒ 432 Αηδαθηηθή ησλ Θξεζθεπηηθψλ 5 3 

ΤΒ 433 Αηδαθηηθή ησλ Βηθαζηηθψλ 5 3 

ΤΒ 434 Αηδαθηηθή ηεο Μνπζηθήο 5 3 

ΤΒ 435 Αηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο 5 3 

 

Μαζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ) * 

 

ΚΧΓ ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ECTS ΠΜ 

ΒΒ 501 
πλεξγαζία Νεπηαγσγείνπ θαη 

Αεκνηηθνχ ρνιείνπ 
Ε. Θσίδεο – Κ. ΐξπληψηε 4 3 

 

* ια ηα Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (ΤΒ) κπνξνχλ λα έρνπλ θαη ην ραξαθηήξα ηεο 

Βιεχζεξεο Βπηινγήο (ΒΒ). ηελ πεξίπησζε απηή, ην πξφζεκα ΤΒ αληηθαζίζηαηαη απφ ην ΒΒ.  
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3.7. Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα & Μαζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο Δαξηλνχ 

Δμακήλνπ 

 

 

Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο (ΔΑ) 

 

ΚΧΑ ΣΕΣΛΟ ΑΕΑΏΚΟΝΣΒ ECTS ΠΜ 

ΤΒ 140 Αηαπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε ΐ. Παπαδνπνχινπ 5 3 

ΤΒ 141  
χγρξνλεο Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο 

ζηε Αηδαζθαιία 
Κ. Αεκεηξηάδνπ 5 3 

ΤΒ 142 Οινήκεξν ζρνιείν. Θεσξία θαη πξάμε Ε. Θσίδεο 5 3 

ΤΒ 154 Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά   Γ. Ενξδαλίδεο 5 3 

ΤΒ 144 Iζηνξία ηεο Βθπαίδεπζεο ζηε 

Μαθεδνλία 

. Διηάδνπ - Σάρνπ 
5 3 

ΤΒ 145 
Δζηθή θαη πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

(052) 
Α. Πλεπκαηηθφο 5 3 

ΤΒ 146 
Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη 

αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο 
Α. Ώλαζηαζίνπ 5 3 

ΤΒ 148 
Κνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε 
Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 5 3 

ΤΒ 151 πκβνπιεπηηθή καζεηψλ - γνλέσλ Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 5 3 

   

 

Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ (ΑΔ) 
 

ΚΧΑ 

 

ΣΕΣΛΟ 

 

ΑΕΑΏΚΟΝΣΒ ECTS ΠΜ 

ΤΒ 237 Θξεζθεηνινγία (241) π. Βηξ. Υαηδεεθξαηκίδεο  5 3 

ΤΒ 242 Μηθξαζηαηηθφο Βιιεληζκφο Κ. Φσηηάδεο 5 3 

ΤΒ 243 Αηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο (525) Ώ. Ώθξηηφπνπινο 5 3 

ΤΒ 244 
Πεδνγξαθηθή Λνγνηερλία γηα Παηδηά & 

Βθήβνπο 
Ώ. Ώθξηηφπνπινο 5 3 

ΤΒ 245 Γισζζνπαηδαγσγηθά ζέκαηα . Κακαξνχδεο 5 3 

ΤΒ 247 Παηδαγσγηθά ηεο Λανγξαθίαο Κ. Κνληαμήο 5 3 

ΤΒ 248 
Παηδαγσγηθέο Κηλεηηθέο Βθαξκνγέο 

(291) 
Κ. έκνγινπ 5 3 

ΤΒ 250 
Παηδηθφ ηξαγνχδη θαη δεκηνπξγηθέο 

κνπζηθέο εθαξκνγέο ζην ζρνιείν Βηδηθφο επηζηήκνλαο 
5 3 

ΤΒ 251 
Οξγάλσζε θαη Αηεχζπλζε παηδηθήο 

ρνξσδίαο θαη νξρήζηξαο Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 
5 3 

ΤΒ 252 Γισζζηθέο Ώζθήζεηο Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 5 3 

ΤΒ 255 Μαθεδνλία & Πξνζθπγηθφο Βιιεληζκφο Κ. Φσηηάδεο 5 3 

ΤΒ 257 
Βηζαγσγή ζηε Αηγισζζία: Αηγισζζία & 

Βθπαίδεπζε 
Β. Γξίβα 5 3 
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Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (ΘΔ) 
 

ΚΧΑ 

 

ΣΕΣΛΟ 

 

ΑΕΑΏΚΟΝΣΒ ECTS ΠΜ 

ΤΒ 337 
ηνηρεία Εζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη 

Μαζεκαηηθή Βθπαίδεπζε 
Κ. Νηθνιαλησλάθεο 5 3 

ΤΒ 338 
Παηδαγσγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ ζηηο 

Φπζηθέο Βπηζηήκεο 
Ώ. πχξηνπ 5 3 

ΤΒ 339 

Βηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα θαη 

Βθπαηδεπηηθέο Βθαξκνγέο Σερλεηήο 

ΒπθπΎαο  

Ν. Φαραληίδεο  5 3 

ΤΒ 340 Νέεο Σερλνινγίεο θαη Εζηνξία 
Ν. Φαραληίδεο & Ε. 

ΐακβαθίδνπ 
5 3 

ΤΒ 341 Βηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή  Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 5 3 

ΤΒ 342 Βθαξκνγέο Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο  Β. Σζαθηξίδνπ 5 3 

ΤΒ 344 Ώλαηνκία θαη Φπζηνινγία ηνπ Ώλζξψπνπ Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 5 3 

 

 

Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

 

 Θεσξεηηθή θαη πξαθηηθή δηδαθηηθή θαηάξηηζε ECTS ΠΜ 

ΐ' θάζε Αηδαθηηθή επηκέξνπο καζεκάησλ ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ   

ΤΒ 431 Αηδαθηηθή ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο 5 3 

ΤΒ 432 Αηδαθηηθή ησλ Θξεζθεπηηθψλ 5 3 

ΤΒ 433 Αηδαθηηθή ησλ Βηθαζηηθψλ 5 3 

ΤΒ 434 Αηδαθηηθή ηεο Μνπζηθήο 5 3 

ΤΒ 435 Αηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο 5 3 

 

Μαζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ)* 

ΚΧΓ ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ECTS ΠΜ 

ΒΒ 502 
Μεηάβαζε απφ ην Νεπηαγσγείν ζην 

Αεκνηηθφ ρνιείν 
Ε. Θσίδεο – Κ. ΐξπληψηε 4 3 

 

* ια ηα Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (ΤΒ) κπνξνχλ λα έρνπλ θαη ην ραξαθηήξα ηεο 

Βιεχζεξεο Βπηινγήο (ΒΒ). ηελ πεξίπησζε απηή, ην πξφζεκα ΤΒ αληηθαζίζηαηαη απφ ην ΒΒ. 

 

3.8 Αιιαγέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

 

Ώπφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-2007 απνθαζίζηεθε ε αλακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ κε βαζηθφ άμνλα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ ηνπο απαηηήζεηο ηνπ Βπξσπατθνχ πζηήκαηνο 

Μεηαθνξάο θαη Καηνρχξσζεο Μνλάδσλ Ώθαδεκατθψλ Μαζεκάησλ (ECTS).  

Δ Βπηηξνπή Ώλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Ώθαδεκατθνχ έηνπο 2006-2007 

απνηειείην απφ ηνπο: 

Φσηηάδε Κσλζηαληίλν, Καζεγεηή 

Λεκνλίδε Υαξάιακπν, Καζεγεηή 
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Μπέζζα Αεκήηξην, Καζεγεηή 

Θσίδε Εσάλλε, Λέθηνξα 

Πλεπκαηηθφ Αεκήηξην, Βπίθνπξν θαζεγεηή 

Σάρνπ νθία, Βπίθνπξε θαζεγήηξηα 

 

Οη θπξηφηεξεο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην Πξφγξακκα είλαη νη εμήο: 

 

I. Σα Τπνρξεσηηθά καζήκαηα αιιά θαη ηα Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

αληηζηνηρνχλ ζε ηξεηο ψξεο εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο θαη ζε θφξην εξγαζίαο 4 ECTS 

κνλάδσλ.   

II. Σν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ΠΜ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ 

νξίδεηαη ηνπο 171. ε φ,ηη αθνξά ηνπο θνηηεηέο παιαηνηέξσλ εμακήλσλ, σζηφζν, ν 

αξηζκφο ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ (170 ΠΜ) 

παξακέλεη ζηαζεξφο.  

III. Τπάξρνπλ Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ηα νπνία θαηαξγνχληαη ή κεηαηξέπνληαη ζε Καη‟ 

Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθά. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ 

θαηαξγνχληαη ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη σο Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθά γηα ηνπο 

θνηηεηέο πνπ ηα νθείινπλ. Βίλαη απηνλφεην φηη ηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ζα κπνξνχλ 

λα ηα επηιέμνπλ σο Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθά θαη θνηηεηέο νη νπνίνη δελ ηα νθείινπλ 

σο Τπνρξεσηηθά. Σν θάζε κάζεκα απφ απηά ζα πηζηψλεηαη κε δχν πηζησηηθέο κνλάδεο 

(2ΠΜ) γηα φζνπο ην νθείινπλ θαη κε ηξεηο πηζησηηθέο κνλάδεο (3 ΠΜ) γηα φζνπο δελ ην 

νθείινπλ σο ππνρξέσζε απφ πξνεγνχκελα εμάκελα. Ο δηδάζθσλ ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε 

λα κεξηκλήζεη, ψζηε ν θφξηνο εξγαζίαο λα είλαη αλάινγνο κε απηφλ πνπ αλαινγεί ζε 

θάζε πεξίπησζε.  

Βηδηθφηεξα: ζε Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθά καζήκαηα –ηα νπνία ζα δηδάζθνληαη 

σο ηέηνηα ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ην αθαδ. έηνο 2008-09 – κεηαηξέπνληαη ηα παξαθάησ 

πξψελ ππνρξεσηηθά καζήκαηα:  

 

Πξψελ Τπνρξεσηηθά Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά 

365 Αηδαθηηθή ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ΤΒ 431 Αηδαθηηθή ηεο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο 

362 Αηδαθηηθή ησλ Θξεζθεπηηθψλ ΤΒ 432 Αηδαθηηθή ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

366 Αηδαθηηθή ησλ Βηθαζηηθψλ ΤΒ 433 Αηδαθηηθή ησλ Βηθαζηηθψλ 

367 Αηδαθηηθή ηεο Μνπζηθήο  ΤΒ 434 Αηδαθηηθή ηεο Μνπζηθήο  

368 Αηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο ΤΒ 435 Αηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο 

052 Βμειηθηηθή Φπρνινγία ΕΕ ΤΒ 145 Δζηθή θαη πλαηζζεκαηηθή 

Ώλάπηπμε 

091 Θεσξία ρνιείνπ  ΤΒ 138 Θεσξία ηνπ ρνιείνπ 

241 Θξεζθεηνινγία ΤΒ 237 Θξεζθεηνινγία 

031 Εζηνξία ηεο Ώγσγήο ΤΒ 135 Εζηνξία ηεο Ώγσγήο 

282 Εζηνξία ηεο Σέρλεο ΤΒ 241 Εζηνξία ηεο Σέρλεο 

525 Λνγνηερλία θαη Βθπαίδεπζε ΤΒ 243 Αηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο  

561 Μνπζεηαθή Βθπαίδεπζε ΤΒ 234 Μνπζεηαθή Βθπαίδεπζε θαη Νέεο 

Σερλνινγίεο 

283 Μνπζηθή Ώγσγή ΤΒ 249 Μνπζηθή Θεσξία θαη Πξάμε 

291 Φπζηθή Ώγσγή Ε ΤΒ 248 Παηδαγσγηθέο θηλεηηθέο 

εθαξκνγέο 

202 Βιιεληθή Γιψζζα ΕΕ ΤΒ 245 Γισζζνπαηδαγσγηθά Θέκαηα 

 

 

IV. Σα καζήκαηα ηνπο ΐ΄ θάζεο ηνπο Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο (ΑΕ. ΜΒ. Π. Ώ.) Γηδαθηηθή 

ηνπο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, Γηδαθηηθή ησλ Θξεζθεπηηθώλ, Γηδαθηηθή ησλ 

Δηθαζηηθώλ, Γηδαθηηθή ηνπο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Γηδαθηηθή ηνπο Μνπζηθήο απνηεινχλ 

κία θαηεγνξία πέληε καζεκάησλ απφ ηα νπνία νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ ηα 
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δχν, θαζψο ζην ζχλνιφ ηνπο παχνπλ λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Τπνρξεσηηθψλ 

Μαζεκάησλ. 

V. Δ θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ σο ηνπο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπο ΐ΄ θάζεο 

ζα γίλεηαη κε θιήξσζε, πνπ ζα έρεη σο θξηηήξην ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνχ 

κεηξψνπ ηνπο. Καη‟ εμαίξεζε, νη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ θαηνρπξψζεη ηα 

πξναπαηηνχκελα καζήκαηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ΐ΄ θάζε ζα κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ – θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο δηδάζθνληεο –, λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην αληίζηνηρν ελαιιαθηηθφ κάζεκα ηνπο ΐ΄ θάζεο πνπ πξνζθέξεηαη 

ζην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ θνηηεηή.  

VI. Σν Σκήκα πξνζθέξεη ηξία εμακεληαία καζήκαηα Ξέλεο Γιψζζαο (Ώγγιηθά, Γαιιηθά 

θαη Γεξκαληθά) δχν επηπέδσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί γηα λα ηα 

δηδάμνπλ. Σα καζήκαηα απηά δελ πξνζκεηξψληαη ζην ζπλνιηθφ θφξην εξγαζίαο ησλ 

θνηηεηψλ. Οη θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνηηήζνπλ θαη ηα δχν εμάκελα ζε κία 

κφλν γιψζζα, εθηφο θαη εάλ απηή δελ είλαη δπλαηφ λα πξνζθεξζεί. Δ βαζκνινγία ζηα 

καζήκαηα απηά δελ πξνζκεηξάηαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ. Βίλαη 

σζηφζν απαξαίηεηε ε επίηεπμε πξνβηβάζηκνπ βαζκνχ θαη ζηα δχν απφ απηά. 

VII. Σν Σκήκα πξνζθέξεη θξνληηζηεξηαθφ-εληζρπηηθφ κάζεκα Πιεξνθνξηθήο ζην πξψην 

έηνο ζπνπδψλ, κε αληηθείκελν ηε βαζηθή ρξήζε γεληθψλ εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο, 

εθφζνλ ππάξρεη επαξθέο πξνζσπηθφ. Σν κάζεκα έρεη ζηφρν λα βνεζήζεη ην θνηηεηή λα 

αληεπεμέιζεη ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ρξήζεο Πιεξνθνξηθήο ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ  

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Δ επηινγή θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο είλαη 

ειεχζεξε, δελ ππάξρεη δηαδηθαζία  αμηνιφγεζεο θαη δελ πξνζθέξεη δηδαθηηθέο καλάδεο.  

VIII. Ώπφ ην αθαδ. έηνο 2007-08 νη θνηηεηέο ηνπ πξψηνπ έηνπο ζα παξαθνινπζνχλ θαηά ην 

ρεηκεξηλφ εμάκελν ην κάζεκα ηεο Δπηζηεκνληθήο Σερλνγξαθίαο, ην νπνίν ζα 

δηδάζθεηαη ελαιιάμ απφ φια ηα κέιε ΑΒΠ ηνπ Σκήκαηνο. Σν κάζεκα δελ πξνζθέξεη 

δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη δελ εμεηάδεηαη, σζηφζν ε παξαθνινχζεζή ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ζα ρνξεγείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ζηνπο θνηηεηέο 

πνπ ην παξαθνινχζεζαλ, ε νπνία ζα πξνζθνκίδεηαη ζηε Γξακκαηεία γηα ηε ιήςε ηνπ 

πηπρίνπ. 

IX. Ώπφ ην αθαδ. έηνο 2007-08 φινη νη θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη ζηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία δξαζηεξηφηεηα πνιηηηζκηθνχ ή αζιεηηθνχ 

ραξαθηήξα, φπσο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο, ρνξσδία, ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο νκάδεο 

θ.ιπ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ζα ρνξεγείηαη ζηνπο θνηηεηέο ζρεηηθή 

βεβαίσζε, ε νπνία ζα πξνζθνκίδεηαη ζηε Γξακκαηεία γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ.  

X. Γηα θάζε δήηεκα πνπ πξνθχπηεη θαη δελ έρεη πξνβιεθζεί απφ ηνπο παξαπάλσ αιιαγέο 

θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, αξκφδηνη λα ην δηεπζεηήζνπλ είλαη νη ππεχζπλνη ησλ 

θνηηεηηθψλ ζεκάησλ.  

XI. Οη θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην πηπρίν εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκά ηνπο. 

πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ εμαηηίαο αιιαγήο καζήκαηνο ή γηα άιινπο ιφγνπο, ζα 

ξπζκίδνπλ ηνπο εθθξεκφηεηέο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο θνηηεηηθψλ 

ζεκάησλ.   
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3.9. Πξφγξακκα καζεκάησλ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-2011 

 

 

1
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

ΚΧΓ ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ECTS ΠΜ 

Τ 113 Παηδαγσγηθή ΐ. Παπαδνπνχινπ 4 3 

Τ 303 
Οη έλλνηεο ηεο Φπζηθήο θαη νη 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπο 
Ώ. πχξηνπ 5 3 

Τ 209 Οξζνδνμία & Πνιηηηζκφο ζηελ Βθπαίδεπζε π. Βηξ. Υαηδεεθξαηκίδεο 4 3 

Τ 210 Βηθαζηηθά Βξγαζηήξηα Α. Μπέζζαο 4 3 

Τ 203 Βιιεληθή Γιψζζα θαη ε Γξακκαηηθή ηεο Ώ. αθειιαξίνπ 4 3 

Τ 307 ηαηηζηηθή Β. Σζαθηξίδνπ 5 3 

Τ 308 
ηνηρεία Ώξηζκεηηθήο θαη ζεσξίαο αξηζκψλ 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
Κ. Νηθνιαλησλάθεο 5 3 

ΞΏΓΕ ή 

ΞΓΓΕ ή 

ΞΡΓΕ 

Βηζαγσγή ζηελ μελφγισζζε νξνινγία 

(Ώγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 
Ώπνζπ. Βθπαηδεπηηθφο 0 0 

ΦΠ 
Πιεξνθνξηθή (εηζαγσγηθφ θξνληηζηεξηαθφ 

κάζεκα) 

Βηδηθφο επηζηήκνλαο – 

Ώπνζπαζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί 

0 0 

  
χλνιν κνλάδσλ  

1
νπ

 εμακήλνπ 
30 21 

 

 

2
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

ΚΧΓ ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ECTS ΠΜ 

Τ 114 
Παηδαγσγηθή Ώιιειεπίδξαζε θαη 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο ζηε ζρνιηθή ηάμε 
Ε. Θσίδεο 4 3 

Τ 105 Βμειηθηηθή Φπρνινγία Α. Πλεπκαηηθφο 4 3 

Τ 208 Εζηνξία: Ώξραηφηεηα & ΐπδάληην Ώ. Ώλδξένπ 4 3 

Τ 306 Μεζνδνινγία Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο Β. Σζαθηξίδνπ 5 3 

Τ 108 Παηδαγσγηθά Τιηθά θαη Μέζα Α. Μπέζζαο 4 3 

Τ 101 Αηδαθηηθή Μεζνδνινγία Κ. Αεκεηξηάδνπ 4 3 

Τ 309 
ηνηρεία Γεσκεηξίαο θαη Βπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ 
Κ. Νηθνιαλησλάθεο 5 3 

ΞΏΓΕΕ ή 

ΞΓΓΕΕ ή 

ΞΡΓΕΕ 

Βπεμεξγαζία μελφγισζζσλ θεηκέλσλ ησλ 

Βπηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο (Ώγγιηθά ή Γαιιηθά 

ή Γεξκαληθά) 

 

Ώπνζπ. Βθπαηδεπηηθφο 

 

0 0 

  
χλνιν κνλάδσλ  

2
νπ

 εμακήλνπ 
30 21 
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3
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

ΚΧΓ ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ECTS ΠΜ 

Τ 115 Παηδαγσγηθή Φπρνινγία Α. Πλεπκαηηθφο 4 3 

Τ 204 Νέα Βιιεληθή Εζηνξία Κ. Φσηηάδεο 4 3 

Τ 201 Αηδαθηηθή ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο . Κακαξνχδεο 4 3 

Τ 207 Βιιεληθή Παηδηθή & Νεαληθή Λνγνηερλία Ώ. Ώθξηηφπνπινο 4 3 

Τ 107 Εζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Βθπαίδεπζεο . Διηάδνπ – Σάρνπ 4 3 

Τ 305 
Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ 

Βθπαίδεπζε 
Ν. Φαραληίδεο 5 3 

Τ 401 

Ώ΄ Φάζε ΑΕ.ΜΒ.Π.Ώ.: Βηζαγσγή ζηε 

ζεσξία θαη πξάμε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο 

Κ. Αεκεηξηάδνπ 5 3 

  
χλνιν κνλάδσλ  

3
νπ

 εμακήλνπ 
30 21 

 

 

4
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

ΚΧΓ ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ECTS ΠΜ 

Τ 106 
Θεσξίεο Μάζεζεο & Μαζεζηαθέο 

Απζθνιίεο 
Α. Ώλαζηαζίνπ 4 3 

Τ 205 χγρξνλε Βιιεληθή Εζηνξία Κ. Φσηηάδεο 5 3 

Τ 301 Αηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ Υ. Λεκνλίδεο 4 3 

Τ 304 Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο  4 3 

Τ 103 Βθπαηδεπηηθή Ώμηνιφγεζε Γ. Ενξδαλίδεο 4 3 

 

Τ 403 

Τ 405 

ΐ΄ Φάζε ΑΕ.ΜΒ.Π.Ώ. : Εζηνξία ή Φπζηθή 

Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο 

Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο 

 

Κ. Καζβίθεο 

Ώ. πχξηνπ 

5 3 

 Μάζεκα Βιεχζεξεο Βπηινγήο  4 3 

  
χλνιν κνλάδσλ  

4
νπ

 εμακήλνπ 
30 21 
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5
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ  

 

ΚΧΓ ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ECTS ΠΜ 

Τ 117 ρνιηθή Φπρνινγία & πκβνπιεπηηθή Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 4 3 

Τ 102 Βηδηθή Ώγσγή Α. Ώλαζηαζίνπ 4 3 

 

Τ 402 

Τ 404 

ΐ΄ Φάζε ΑΕ.ΜΒ.Π.Ώ.: Γιψζζα ή 

Μαζεκαηηθά 

Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο 

Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ 

 

. Κακαξνχδεο 

Υ. Λεκνλίδεο 

5 3 

 

 

ΤΒ 431 

ΤΒ 432 

ΤΒ 433 

ΤΒ 434 

ΤΒ 435  

ΐ΄ Φάζε ΑΕ.ΜΒ.Π.Ώ.:  

Έλα Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ απφ:  

Γηδαθηηθή ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο 

Γηδαθηηθή ησλ Θξεζθεπηηθώλ 

Γηδαθηηθή ησλ Δηθαζηηθώλ 

Γηδαθηηθή ηεο Μνπζηθήο 

Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

 

 

Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 

π. Βηξ. Υαηδεεθξαηκίδεο 

Α. Μπέζζαο 

Ν. Θενδσξίδεο 

Κ. έκνγινπ 

5 3 

 Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ (νκάδα ΒΏ)  4 3 

 Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ (νκάδα ΏΒ)  4 3 

 Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ (νκάδα ΘΒ)  4 3 

  
χλνιν κνλάδσλ  

5
νπ

  εμακήλνπ 
30 21 

 

 

 

6
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

ΚΧΓ ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ECTS ΠΜ 

Τ 302 Βθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ  Ν. Φαραληίδεο 4 3 

Τ 104 Βθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή . Διηάδνπ – Σάρνπ 4 3 

Τ 202 Αηδαζθαιία ηεο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο Β. Γξίβα 4 3 

 

 

Τ 402 

Τ 404 

ΐ΄ Φάζε ΑΕ.ΜΒ.Π.Ώ.: Γιψζζα ή 

Μαζεκαηηθά 

Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο 

Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ 

 

. Κακαξνχδεο 

Υ. Λεκνλίδεο 

5 3 

 

 

ΤΒ 431 

ΤΒ 432 

ΤΒ 433 

ΤΒ 434 

ΤΒ 435 

ΐ΄ Φάζε ΑΕ.ΜΒ.Π.Ώ.: 

Έλα Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ απφ: 

Γηδαθηηθή ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο 

Γηδαθηηθή ησλ Θξεζθεπηηθώλ 

Γηδαθηηθή ησλ Δηθαζηηθώλ 

Γηδαθηηθή ηεο Μνπζηθήο 

Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

 

 

Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 

π. Βηξ. Υαηδεεθξαηκίδεο 

Α. Μπέζζαο 

Ν. Θενδσξίδεο 

Κ. έκνγινπ 

5 3 

 Μάζεκα Βιεχζεξεο Βπηινγήο  4 3 

 Μάζεκα Βιεχζεξεο Βπηινγήο  4 3 

  
χλνιν κνλάδσλ  

6
νπ

 εμακήλνπ 
30 21 
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7
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ  

 

ΚΧΓ ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ECTS ΠΜ 

Τ 112 Οξγάλσζε & Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο Γ. Ενξδαλίδεο 4 3 

Τ 109 
Κνηλσληθή Φπρνινγία ζηελ Βθπαηδεπηηθή 

Πξάμε 
Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 4 3 

Τ 110 
Κνηλσληθνπαηδαγσγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζην 

Αεκνηηθφ ρνιείν 
Ε. Θσίδεο 5 3 

 

Τ 403 

Τ 405 

ΐ΄ Φάζε ΑΕ.ΜΒ.Π.Ώ.: Εζηνξία ή Φπζηθή 

Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο 

Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο 

 

Κ. Καζβίθεο 

Ώ. πχξηνπ 

5 3 

 Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ (νκάδα ΒΏ)  4 3 

 Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ (νκάδα ΏΒ)  4 3 

 Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ (νκάδα ΘΒ)  4 3 

  
χλνιν κνλάδσλ  

7
νπ

 εμακήλνπ 
30 21 

 

 

8
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΚΧΓ ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ECTS ΠΜ 

Τ 116 πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 4 3 

Τ 206 Βιιεληθή Λανγξαθία Κ. Κνληαμήο 4 3 

Τ 406 Γ Φάζε: Ώλάιεςε παηδαγσγηθνχ – 

δηδαθηηθνχ έξγνπ επί δχν εβδνκάδεο κε 

ζεσξεηηθή πξνεηνηκαζία θαη 

αλαηξνθνδφηεζε. 

ΐ. Παπαδνπνχινπ 

Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 

6 5 

Τ 111 Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 4 3 

 Μάζεκα Βιεχζεξεο Βπηινγήο  

ή Πηπρηαθή εξγαζία (ΠΒ) 

 4 3 

 Μάζεκα Βιεχζεξεο Βπηινγήο  

ή Πηπρηαθή εξγαζία(ΠΒ) 

 4 3 

 Μάζεκα Βιεχζεξεο Βπηινγήο  

ή Πηπρηαθή εξγαζία (ΠΒ) 

 4 3 

  χλνιν κνλάδσλ  

8
νπ

 εμακήλνπ 

30 23 
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ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

4.1 Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 

 

4.1.1 Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο 

 

Σίηινο καζήκαηνο Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ 101 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπΜαζήκαηνο Δηζαγσγηθό θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
  

Δμάκελν 2
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS  

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Αηδαζθαιία (παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ, παξνπζίαζε 

πξσηνθφιισλ, άξζξσλ/βηβιίσλ, εξγαζηψλ, ζπδήηεζε) 39 

ψξεο, πξνεηνηκαζία πξσηνθφιισλ 12 ψξεο, κειέηε 

άξζξσλ/βηβιίσλ, πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ 32 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία γηα γξαπηή εμέηαζε 32 ψξεο, γξαπηή εμέηαζε 

3 ψξεο.  

Όλνκα δηδάζθνληα Καηεξίλα Γεκεηξηάδνπ  

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ, νη θνηηεηέο/ ηξηεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε ψζηε:  

 λα κειεηνχλ/αλαιχνπλ  ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία σο 

βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ζπλδένληάο ηελ 

κε ηα κνξθσηηθά αγαζά, ηνπο ζθνπνύο αγσγήο θαη 

ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ  

 λα εθαξκφδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηηο 

ζεσξεηηθέο αξρέο ησλ βαζηθώλ κνληέισλ 

δηδαζθαιίαο 

 λα δηαθξίλνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία κηαο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

 λα δηεξεπλνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο  

 λα δηαηππψλνπλ παξαδεηγκαηηθέο πξνηάζεηο 

ζρεδηαζκνύ δηδαζθαιίαο, κε βάζε ζηνηρεία απφ ηε 

ζεσξία ηεο Αηδαθηηθήο. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Δ δηδαζθαιία σο ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ: θνπφο, έλλνηα 

θαη πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Μνξθέο 

δηδαζθαιίαο. Μνξθσηηθά αγαζά θαη πξνγξάκκαηα 

δηδαζθαιίαο. Δ έλλνηα ηνπ Curriculum θαη ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ (ζηφρνη, πεξηερφκελν, κεζφδεπζε, 

αμηνιφγεζε). Αηδαθηέα χιε θαη ζρνιηθά βηβιία. Αηδαθηηθέο 

κέζνδνη. Μεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο (ζρεδηαζκφο, 

δηεμαγσγή θαη έιεγρνο ηνπ απνηειέζκαηνο). Φπρνινγηθέο 

θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη κάζεζεο. Αηδαθηηθά κνληέια. Βπνπηηθά κέζα 

δηδαζθαιίαο. Αηαθνξνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο. 

Βθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε. 

Δλδεηθηηθή Kνζζπβάθε, Φ. (2003). Ο ξόινο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ζην 
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βηβιηνγξαθία Μεηαλεσηεξηθό ρνιείν: Πξνζδνθίεο, Πξννπηηθέο, 

Όξηα. ηάζεηο θαη Αληηιήςεηο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ σο 

πξνο ηε Γηδαθηηθή ηνπο Δηνηκόηεηα. Ώζήλα: Gutenberg. 

Μαηζαγγνχξαο, Δ. (2001). Θεσξία θαη Πξάμε ηεο 

Γηδαζθαιίαο. Σ. Α΄, Θεσξία ηεο Γηδαζθαιίαο. Ζ 

Πξνζσπηθή Θεσξία σο Πιαίζην ηνραζηηθν-θξηηηθήο 

Αλάιπζεο.  Σ.Β΄, ηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο. Ζ Κξηηηθή 

θέςε ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε. Ώζήλα: Gutenberg. 

Μαθξίδνπ-Μπνχζηνπ, Α. (2005). Θέκαηα Μάζεζεο θαη 

Γηδαθηηθήο. Θεζζαινλίθε: Βθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο 

Νεκά, Β. & Καςάιεο, Ώ. (2002). ύγρξνλε Γηδαθηηθή. 

Θεζζαινλίθε: Βθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Ξσρέιιεο, Π. Α. (2003). ρνιηθή Παηδαγσγηθή. 

Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδεο.  

Πεγηάθε, Π. (1999). Πξνεηνηκαζία, ρεδηαζκόο θαη 

Αμηνιόγεζε ηεο Γηδαζθαιίαο. Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία. 

Ώζήλα: Γξεγφξεο. 

Υαηδεγεσξγίνπ, Γ. (ρ.ρ.). Γλώζη ην Curriculum. Γεληθά θαη 

εηδηθά ζέκαηα Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη 

Γηδαθηηθήο. Ώζήλα: Ώηξαπφο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζεκηλάξηα (παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ ησλ 

θνηηεηψλ) 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Ώηνκηθέο ή νκαδηθέο εξγαζίεο  (ζπλερήο αμηνιφγεζε), 

γξαπηή εμέηαζε  

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δηδηθή Αγσγή 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ102 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δηζαγσγηθό 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
   

Δμάκελν 5
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS  

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηε παξαθνινχζεζε 

ηνπ καζήκαηνο 13 ψξεο, ζπιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

12 ψξεο, ζπγγξαθή εξγαζίαο 15 ψξεο, ζπλεξγαζία κε 

δηδάζθνληα 2 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα εμέηαζε 30 ψξεο, 

εμέηαζε 3 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Γεκήηξηνο Αλαζηαζίνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηηο 

βαζηθέο έλλνηεο ηεο Βηδηθήο Ώγσγήο θαη ε εμνηθείσζή ηνπο 

κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζην πεδίν. Με ην πέξαο ηνπ 

καζήκαηνο, νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκνχλ ηηο 

καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Εζηνξία ηεο Βηδηθήο Βθπαίδεπζεο. Φηινζνθηθέο ξίδεο θαη 

ζχγρξνλεο ηάζεηο. Ννκηθέο βάζεηο θαη ηάζεηο ζηε 

λνκνζεζία. Πιαίζην θνίηεζεο θαη κνληέια παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Άηνκα κε Ώλαπεξίεο: Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, 

Βηδηθέο Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο, Αηαηαξαρή Αηάζπαζεο 

Πξνζνρήο / Τπεξθηλεηηθφηεηαο, πλαηζζεκαηηθέο 

Αηαηαξαρέο, Πξνβιήκαηα Λφγνπ θαη Οκηιίαο, Πξνβιήκαηα 

Ώθνήο θαη Κψθσζε, Πξνβιήκαηα ξαζεο θαη Σχθισζε, 

Αηαηαξαρέο Ώπηηζηηθνχ Φάζκαηνο, σκαηηθέο αλαπεξίεο 

θαη άιια Πξνβιήκαηα Τγείαο. Βθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

ηξαηεγηθέο γηα ηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. χγρξνλα Γεηήκαηα: Μνληέια 

έληαμεο, εληαμηαθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ζε Δ.Π.Ώ. θαη 

Βπξψπε.  

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Γψληνπ –ηδέξε, Ώ. (2004). ύγρξνλεο εληαμηαθέο 

πξνζεγγίζεηο (επηκ., ηφκνο ΐ΄). Ώζήλα: Βιιεληθά 

Γξάκκαηα. 

Πνιπρξνλνπνχινπ, . (2003). Παηδηά θαη έθεβνη κε εηδηθέο 

αλάγθεο θαη δπλαηόηεηεο. Σόκνο Α΄: ύγρξνλεο Σάζεηο 

Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Τπνζηήξημεο. Ώζήλα: 

Ώηξαπφο. 

Σδνπξηάδνπ, Μ. (1995). Παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Θεζζαινλίθε: Πξνκεζεχο. 

Hodapp, M. R. (2005). Αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο θαη αλαπεξία. 

Ώζήλα: Μεηαίρκην  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, Workshops 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, Βξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε  

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ103 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό-βαζηθήο θαηάξηηζεο   

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
  

Δμάκελν 4
ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία θνηηεηή 18, αηνκηθή ή 

νκαδηθή εξγαζία / έξεπλα/ κειέηε ηνπ θνηηεηή 24 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία ηνπ θνηηεηή γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο  24 

ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Γεψξγηνο Ηνξδαλίδεο  

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή ζηνπο ππνςήθηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο αιιά θαη ε δπλαηφηεηα λα ζθεθζνχλ θαη λα 

θξίλνπλ ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή κνληέισλ 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Βπίζεο, ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο 

είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ κε 

δεηήκαηα αμηνιφγεζεο αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ ζην 

πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο.   

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Θέκαηα αμηνιφγεζεο επίδνζεο καζεηψλ, αλάιπζε ζθνπψλ 

αμηνιφγεζεο, δηάθξηζε κνληέισλ αμηνιφγεζεο, 

παξνπζίαζε ηχπσλ, κεζφδσλ, ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο 

θαη βαζκνιφγεζεο.  Ώθφκα, αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, δηδαζθαιίαο, ζρνιηθήο 

κνλάδαο, εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Αεκεηξφπνπινο, Β. (2002). Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε : ε 

αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή.  Ώζήλα : εθδ. Γξεγφξεο. 

Καξαθαηζάλεο, Γ. (1994). Θέκαηα εθπαηδεπηηθήο 

αμηνιόγεζεο. Θεζζαινλίθε : Art of Text. 

Καζζσηάθεο, Μ. (2001). Ζ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ 

καζεηώλ. Ώζήλα : εθδ. Γξεγφξεο. 

Καςάιεο, Ώ. (1998). Αμηνιόγεζε θαη βαζκνινγία ζην 

δεκνηηθό ζρνιείν. Ώζήλα : Gutenberg. 

Κσλζηαληίλνπ, Υ.  (2002).  Ζ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

καζεηή. Ώζήλα : Gutenberg. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, εξγαζίεο 

 

  



 40 

Σίηινο καζήκαηνο Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ104 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δηζαγσγηθό  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
  

Δμάκελν 6
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, ψξεο πξνεηνηκαζίαο εξγαζηψλ ησλ 

θνηηεηψλ θαη ζπλεξγαζία κε ην δηδάζθνληα 35, 20 ψξεο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 28 

ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα νθία Ζιηάδνπ-Σάρνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο  θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο 

θνηηεηέο ηηο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αλαιακβάλνληαη απφ ηα ζχγρξνλα θξάηε κε ζθνπφ ηε 

δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο, πλεπκαηηθήο θαη εζληθήο 

ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ή λα 

εθθξάδνπλ νπζηαζηηθέο θξίζεηο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Δ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε 

θνηλσλία ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο, φζν 

θαη κε παξακέηξνπο φπσο ην Κξάηνο, νη νκάδεο 

ελδηαθέξνληνο ή πίεζεο, νη απνδέθηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο αιιά θαη ε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή θηινζνθία 

σο ζχλνιν. 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Dale, R. (1989). The State and Educational Policy. London: 

Open University Press. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βξγαζίεο θαη εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δμειηθηηθή Φπρνινγία 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ105 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
   

Δμάκελν 2
ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

κάζεκα 33 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 30 ψξεο, 

εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Γεκήηξεο Πλεπκαηηθφο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηα 

θπξηφηεξα αλαπηπμηαθά ςπρνινγηθά επηηεχγκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ηελ θχεζε κέρξη θαη ηελ εθεβηθή ειηθία θαη 

λα ηα εξκελεχνπλ ζηε βάζε δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ.    

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Σα θξίζηκα εξσηήκαηα θαη ε κέζνδνο ηεο Ώλαπηπμηαθήο 

Φπρνινγίαο. Ο ξφινο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Μεραληζκνί αλαπηπμηαθήο αιιαγήο. 

Γλσζηηθή, γισζζηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε απφ ηε 

γέλλεζε κέρξη ηελ εθεβεία. Δ δεκηνπξγία ηνπ δεζκνχ. Δ 

ζεσξία ηνπ J. Piaget, Νεν-πηαδεηηθέο ζεσξίεο, νη ζεσξίεο 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Δ έλλνηα ηνπ εαπηνχ, ε 

απφθηεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ε αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηεο 

απηνξξχζκηζεο. Σα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο θαη ν ξφινο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο.   

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Cole, M. & Cole, S. (2002). Ζ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ, ηόκνο 

Α΄, Β΄ & Γ΄. Ώζήλα: Σππσζήησ-Ααξδαλφο.  

Siegler, R. (2002). Πώο ζθέθηνληαη ηα παηδηά. Ώζήλα: 

Gutenberg. 

 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Θεσξίεο Μάζεζεο – Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ 106 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
 

Δμάκελν 4
ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηε 

παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο 13 ψξεο, ζπιινγή 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 12 ψξεο, ζπγγξαθή εξγαζίαο 15 

ψξεο, ζπλεξγαζία κε δηδάζθνληα 2 ψξεο, πξνεηνηκαζία 

γηα εμέηαζε 30 ψξεο, εμέηαζε 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Γεκήηξηνο Αλαζηαζίνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη: 1) Δ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ 

ζηηο βαζηθέο ζεσξίεο θαη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. 2) Δ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ 

κε ην πεδίν ησλ Μαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Μάζεζε θαη δηδαζθαιία. Γλσζηηθή αλάπηπμε. ΐαζηθέο 

ηδέεο ηνπ Piaget. Βθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο 

ηνπ Piaget. πκπεξηθνξηζκφο θαη Κνηλσληθνγλσζηηθή 

ζεσξία (Bandura). Βθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηνπ 

πκπεξηθνξηζκνχ θαη ηεο Κνηλσληθνγλσζηηθήο ζεσξίαο. 

Γλσζηηθά δηδαθηηθά κνληέια (Gagné, Bruner, Ausubel). Δ 

πνιηηηζκηθνγλσζηηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky. 

Βθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky. 

Θεσξίεο κάζεζεο: Βθαξκνγέο ζηηο Μαζεζηαθέο 

Απζθνιίεο. Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο – Απζιεμία. Εζηνξία 

θαη ζχγρξνλεο ηάζεηο. Οξηζκνί θαη βαζηθέο έλλνηεο. Ώίηηα. 

Αηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε. Ώλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 

Απζθνιίεο ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. 

Μεηαγισζζηθέο δπζθνιίεο. Γλσζηηθέο, Μλεκνληθέο θαη 

Μεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο 

Απζθνιίεο. Πξφιεςε θαη παξέκβαζε. Βθπαηδεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Μνληέια παξνρήο ππεξεζηψλ. Γνλείο θαη 

νηθνγέλεηα. 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Ώλαζηαζίνπ, Α. (1998). Γπζιεμία: Θεσξία θαη Έξεπλα. 

Όςεηο πξαθηηθήο. Ώζήλα: Ώηξαπφο 

Κνιηάδεο, Β.Ώ. (1997). Θεσξίεο κάζεζεο θαη δπζθνιίεο 

θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε, ηόκνο Α΄, Β΄, Γ΄. Ώζήλα 

(απηνέθδνζε)Lefrançois, G.R. (2004). Φπρνινγία ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ώζήλα: Έιιελ.  

Παληειηάδνπ, . (2000). Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. Ση θαη γηαηί. Ώζήλα: Βιιεληθά 

Γξάκκαηα. 

Woolfolk, A. (2008). Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία. Ώζήλα: 

Έιιελ. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, Workshops 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, Βξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθά 
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Σίηινο καζήκαηνο Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ 107 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δηζαγσγηθό 

Έηνο ζπνπδψλ 2ν  

Δμάκελν 3ν  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ΒCTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, ψξεο πξνεηνηκαζίαο ησλ θνηηεηψλ 

33, 20 ψξεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, πξνεηνηκαζία γηα ηηο 

εμεηάζεηο 30 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα νθία Ζιηάδνπ-Σάρνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο To κάζεκα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην θνηλσληθνπνιηηηθφ 

ζπγθείκελν κέζα ζην νπνίν δηακνξθψλνληαη νη δνκέο θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη παξέρεη ζηνπο 

θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα απνηίκεζεο θαη εξκελείαο ησλ 

βαζηθψλ ζθνπψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηεο αιιά θαη 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 

δηακφξθσζε απηψλ ησλ ζηφρσλ. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Δ κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ δνκψλ ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ ζπγθείκελνπ θαη ησλ 

πξνζπαζεηψλ γηα αλακφξθσζε θαη κεηαξξχζκηζε. Σν 

δίιεκκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ε πξνβαιιφκελε σο 

αλαγθαηφηεηα απφπεηξα ζπληήξεζεο ηνπ εζληθνχ 

ραξαθηήξα ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

ήθεο Μπνπδάθεο (2002). Ηζηνξία ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο. Ώζήλα: Gutenberg. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βξγαζίεο & Βμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 

 

 

  



 44 

Σίηινο καζήκαηνο Παηδαγσγηθά Τιηθά θαη Μέζα 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ 108 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δηζαγσγηθό θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
  

Δμάκελν 2
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS  

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο:  

Θεσξεηηθή θαηάξηηζε 39 ψξεο 

Καζνδεγνχκελεο εξγαζίεο ζην Παλεπηζηεκηαθφ εηθαζηηθφ 

εξγαζηήξην 40 ψξεο 

Πξνεηνηκαζία εθηφο παλεπηζηεκίνπ 40 ψξεο 

Τπνζηήξημε θαη παξάδνζε εξγαζηψλ 1 ψξα. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Γεκήηξηνο Μπέζζαο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο 
 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ, ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:  

 Να γλσξίδεη ηα πιηθά, ηα κέζα θαη ηηο ηερληθέο  κε ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα θηηάμεη κηα θαηαζθεπή θαηάιιειε 

λα βνεζήζεη κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 Να γλσξίδεη ηα φξηα, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ησλ πιηθψλ απηψλ 

 Να θαηαζθεπάδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεηψδεηο 

θαη ζχλζεηεο θαηαζθεπέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο 

βνεζεηηθά επνπηηθά εξγαιεία ζε καζήκαηα ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

θαη 

 Να βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάδνπλ 

παηγληψδεηο κνξθέο θαηαζθεπψλ κε πξννξηζκφ ηελ 

ελίζρπζε θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή βίσζε ησλ ζηφρσλ 

ησλ καζεκάησλ. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Οη αξρέο δηακφξθσζεο θαη θαηαζθεπήο ελφο επνπηηθνχ 

κέζνπ. Ο ξφινο ησλ απιψλ θαη ζχλζεησλ ζηφρσλ ηνπ 

καζήκαηνο ζηελ παηδαγσγηθή θαηαζθεπή. Δ νηθνλνκία ηεο 

θαηαζθεπήο. Οη θαηαζθεπέο κηαο ρξήζεο. Οη κνπζεηαθέο 

βαιίηζεο θαη ε ζπιινγή ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ. 

Καηαζθεπέο επηηξαπέδηεο θαη θαηαζθεπέο ηνίρνπ. Ώηνκηθέο 

θαη νκαδηθέο θαηαζθεπέο. 

ΐαζηθά πιηθά θαη εξγαιεία γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

παηδαγσγηθνχ εξγαιείνπ. ΐαξηά θαη ειαθξηά πιηθά. 

Σνμηθφηεηα θαη επηθηλδπλφηεηα ησλ πιηθψλ. Σν ραξηί, ν 

πειφο, ε πιαζηειίλε, ν ραξηνπνιηφο, ην μχιν, ηα κέηαιια 

θαη νη θφιιεο. Σν ηπραίν πιηθφ θαη νη κεηαπνηήζεηο ηνπ. 

ΐαζηθά εξγαιεία ρεηξνηερληθψλ θαηαζθεπψλ. Κίλδπλνη 

ηάμεο θαη ζρνιείνπ. Σα φξηα ηεο πξνθχιαμεο. Δ θνπή, ην 

θφιιεκα θαη ην βάςηκν. Ληπνδηαιπηέο θαη πδαηνδηαιπηέο 

βαθέο.. 

 

 

Δλδεηθηηθή Πξνδηαγξαθέο εθπαηδεπηηθώλ βνεζεηηθώλ κέζσλ  
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βηβιηνγξαθία Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην – 1999 

ηκάηνο , Ώλαζηάζηνο. Σερλνινγία θαη εθπαίδεπζε :επηινγή 

θαη ρξήζε ησλ επνπηηθώλ κέζσλ δηδαζθαιίαο . - (Ζ 

Δθπαίδεπζε ήκεξα - Αύξην ) Ώζήλα :Παηάθεο , 1997 

Πιαθσηάξεο, Κψζηαο. Τιηθά θαη ηερληθή ζηε δσγξαθηθή θαη 

δηαθνζκεηηθή. Ώζήλα Φηιηππφηεο 1995   

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Ώηνκηθέο ή νκαδηθέο εξγαζίεο  Παξάδνζε εξγαζηψλ θαη 

αμηνιφγεζε  

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Κνηλσληθή Φπρνινγία ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πξάμε 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ109 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
 

Δμάκελν 5
ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία ηνπ θνηηεηή γηα ηε 

δηδαζθαιία 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 24 

ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηηο 

βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο 

θαη λα ηηο εξκελεχνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Σν έξγν θαη νη κέζνδνη ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο. Δ 

ζεσξία ησλ αληηιήςεσλ γηα ηα πξφζσπα. Πξνθαηαιήςεηο 

θαη ζηεξεφηππα. Υαξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ησλ 

ζηεξενηχπσλ. Μέηξεζε ησλ ζηεξενηχπσλ Οη ζηάζεηο. 

ηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά. Θεσξίεο ησλ ζηάζεσλ. Δ 

αιιαγή ησλ ζηάζεσλ. Μέηξεζε ησλ ζηάζεσλ. Θεσξία ησλ 

παξαγσγηθψλ αηηίσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο. Θεσξία ηεο 

θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο.  

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

ΐνζληάδνπ, . (επηκ.) (2000). Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία, 

ηφκνο ΐ΄. Ώζήλα: Gutenberg. 

Γεψξγαο, Α. (1990). Κνηλσληθή Φπρνινγία, ηφκνο Ώ΄, ΐ΄. 

Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Παπαζηάκνπ, . (2001). Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή 

Φπρνινγία, ηφκνο Ώ΄. Ώζήλα: Βιιεληθά γξάκκαηα 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Κνηλσληθνπαηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ110 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 4
ν
  

Δμάκελν 7
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ, παξνπζίαζε εξγαζηψλ 39 

ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ην κάζεκα 39 ψξεο,   

επηζθέςεηο ζε θνξείο, ηδξχκαηα, παξάγνληεο θαη ζπιινγή 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 30 ψξεο 

πξνεηνηκαζία γηα εμεηάζεηο  27 ψξεο, γξαπηή εμέηαζε 3 

ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Ησάλλεο Γ. Θσίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Βμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα θαη ηηο αξρέο ηεο Κνηλσληθήο 

Παηδαγσγηθήο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. 

Καηαλφεζε ηεο θνηλσληθνπαηδαγσγηθήο δηάζηαζεο θαη 

απνζηνιήο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ. 

Γλσξηκία κε ηνπο εμσζρνιηθνχο παξάγνληεο, θνξείο θαη 

ηδξχκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθνπαηδαγσγηθή 

απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ. 

Ώλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο ηνπ 

ζρνιείνπ κε θνηλσληθνπαηδαγσγηθνχο θνξείο. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

ην πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο παξνπζηάδνληαη θαη 

εμεηάδνληαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Κνηλσληθήο 

Παηδαγσγηθήο κε έκθαζε ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ε 

απνζηνιή θαη νη ζηφρνη ηεο, θαζψο θαη νη ηνκείο ησλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη παξεκβάζεψλ ηεο. ην δεχηεξν κέξνο 

δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζχλδεζε ηεο Κνηλσληθήο 

Παηδαγσγηθήο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. ην πιαίζην απηφ 

εμεηάδνληαη ν θνηλσληθνπαηδαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπ ζρνιείνπ, ε ρνιηθή Κνηλσληθή Βξγαζία, ν 

θνηλσληθνπαηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ δαζθάινπ, ε 

θνηλσληθνπαηδαγσγηθή δηάζηαζε ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, 

ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θαη ε θνηλσληθή 

κάζεζε, ε θνηλνηηθή εθπαίδεπζε θαη ηα ζρνιηθά δίθηπα, ε 

ζρέζε ζρνιείνπ νηθνγέλεηαο θαζψο θαη θαηλνηφκνη ζρνιηθνί 

θαη εμσζρνιηθνί ζεζκνί κε θνηλσληθνπαηδαγσγηθνχο 

ζηφρνπο θαη πεξηερφκελα. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Θσίδεο Ε. (2004). Οινήκεξν: έλα ζρνιείν «αλνηρηφ» πξνο 

ηα κέζα θαη πξνο ηα έμσ. Μαθεδλόλ, 12, 35-44. 

Θσίδεο Ε. (2005). Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε θαη Βθπαίδεπζε. 

Ώπφ ηελ αλαηνιηθή παξάδνζε ζηηο ζχγρξνλεο 

παηδαγσγηθέο ηάζεηο. ην Ζ θαζ’ εκαο αλαηνιε, 

αθηεξσκαηηθφο ηφκνο ζηνλ Κσλζηαληίλν 

Αειεθσλζηαληή, 297-311. Φιψξηλα: Παλεπηζηήκην 

Απηηθήο Μαθεδνλίαο.  

Θσίδεο, Ε. (2002). Κνηλσληθή Παηδαγσγηθή – 
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Κνηλσληθνπαηδαγσγηθή δηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Μαθεδλόλ, 10, 365-380. 

Καλαβάθεο, Μ. (2002). Κνηλσληθή Παηδαγσγηθή. 

Πεξηερόκελν θαη Ηζηνξηθή εμέιημε. Ώζήλα: Παπαδήζεο.  

Μπισλάθνπ–Κεθέ, Δ. (2003). Εεηήκαηα Κνηλσληθήο 

Παηδαγσγηθήο. Ώζήλα: Ώηξαπφο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, Βπηζθέςεηο (γλσξηκία κε ζρνιηθνχο θαη 

εμσζρνιηθνχο ζεζκνχο ζεκαληηθνχο απφ 

θνηλσληθνπαηδαγσγηθή άπνςε) 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηή εμέηαζε, Ώμηνιφγεζε νκαδηθψλ εξγαζηψλ 

(θαηαγξαθή, παξαηήξεζε θνηλσληθνπαηδαγσγηθψλ ζεζκψλ) 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο  

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ111 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 4
ν
 

Δμάκελν 8
ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία 39 

ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 24 ψξεο, εμεηάζεηο 3 

ψξεο 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηηο 

βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο 

Βθπαίδεπζεο θαη λα ηηο εξκελεχνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Θεψξεζε ηεο Βθπαίδεπζεο (θαη ησλ παξαγφλησλ απηήο) σο 

θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε. Κνηλσληθνπνίεζε (ζεσξία, δηαδηθαζία, 

θάζεηο, θνξείο), ε εθπαίδεπζε σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, 

αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε καθξν- θαη 

κηθξν- θνηλσληνινγηθφ πιαίζην. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Κειπαλίδεο, Μ. (2004). Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Φξαγθνπδάθε, Ώ. (2000). Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ώζήλα: Παπαδήζεο 

Κπξίδεο, Ώ. (1999). Δθπαηδεπηηθή αληζόηεηα. Θεζζαινλίθε: 

Ώθνη Κπξηαθίδε. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Οξγάλσζε & Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ112 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δηζαγσγηθό-βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 4
ν
  

Δμάκελν 7
ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία θνηηεηή θαη 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ην δηδάζθνληα 19 ψξεο,  αηνκηθή ή 

νκαδηθή εξγαζία / έξεπλα/ κειέηε ηνπ θνηηεηή 23 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία ηνπ θνηηεηή γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 26 

ψξεο, εμεηάζεηο  3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Γεψξγηνο Ηνξδαλίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή ζηνπο ππνςήθηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα δηνίθεζεο, νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ησλ ζεζκψλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε δηνηθεηηθή 

νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Βηζαγσγή ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, νξηνζέηεζε ησλ ελλνηψλ management θαη 

administration ζηελ εθπαίδεπζε, εθαξκνγέο ηεο δηνηθεηηθήο 

επηζηήκεο ζην πεδίν ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην δεκνηηθφ ζρνιείν σο νξγαληζκφο, ην 

πνξηξαίην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εγέηε, ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ε ππνθίλεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ε ιήςε 

απνθάζεσλ, ε δεκηνπξγία νξάκαηνο, ν ξφινο ησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Dubrin, A.J. (1998). ‘Βαζηθέο Αξρέο Μάλαηδκελη / επηκ. 

αξξήο Νίθνο‟. Ώζήλα : ΒΛΛΔΝ. 

Aλδξένπ, Ώ. & Παπαθσλζηαληίλνπ, Γ. (1990). Οξγάλσζε 

θαη δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Ώζήλα 

: εθδ. Βμάληαο. 

Ώλδξένπ, Ώ. θαη Παπαθσλζηαληίλνπ, Γ. (1994). Δμνπζία 

θαη νξγάλσζε - δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Ώζήλα : εθδ. Νέα χλνξα - Ώ.Ώ. 

Ληβάλε. 

Ώλδξένπ, Ώ. (1998). Εεηήκαηα Γηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ώζήλα : ΐηβιηνγνλία. 

Γαβιαλφο, Μ. (1984). Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε. ηφκνο Ώ΄, 

Ώζήλα : εθδ. Έιιελ. 

Γαβιαλφο, Μ. (1987). Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε.  ηφκνο ΐ‟, 

Ώζήλα : εθδ. Έιιελ. 

Ενξδαλίδεο, Γ. (2002). Ο ξόινο ηνπ Πξντζηακέλνπ 

Γηεύζπλζεο θαη Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο. 

Θεζζαινλίθε : Κπξηαθίδεο. 

Κσηζίθεο, Β. (1993). Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο 
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εθπαίδεπζεο. Ώζήλα : εθδ. Έιιελ. 

Κσηζίθεο, Β. (2001). Δθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα-Οξγάλσζε 

θαη Γηνίθεζε. Ώζήλα : Έιιελ. 

Μηρφπνπινο, ΐ.Ώ. (1993). Ζ εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο 

νξγαλσηηθήο ζεσξίαο. Ώζήλα : Ώπηνέθδνζε. 

Μηρφπνπινο, ΐ.Ώ. (1994). Ννκηθό πιαίζην θαη ζεζκνί ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ώζήλα : Ώπηνέθδνζε. 

Μηρφπνπινο, ΐ.Ώ. (2002). Δθπαηδεπηηθό Γίθαην. Ώζήλα : 

Ώπηνέθδνζε. 

Παζηαξδήο, Π. (2004). Δθπαηδεπηηθή εγεζία. Ώζήλα : 

Μεηαίρκην. 

ατηεο, Υ. (2005). Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο  

εθπαίδεπζεο. Ώζήλα : Ώηξαπφο. 

αΎηεο, Υ. (2002). Ο δηεπζπληήο ζην ζύγρξνλν ζρνιείν. 

Ώζήλα : Ώηξαπφο. 

αΎηεο, Υ. (2005). Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ. Ώζήλα : Ώηξαπφο. 

Υαηδεπαλαγηψηνπ, Π. (2003). Ζ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. Θεζζαινλίθε : Κπξηαθίδεο.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, εξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Παηδαγσγηθή  

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ113 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό   

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δηζαγσγηθό θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
  

Δμάκελν 1
ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο θαη νκαδηθψλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ 

39, πξνεηνηκαζία ησλ νκαδηθψλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ  

39 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 35 ψξεο, γξαπηή 

εμέηαζε 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Βαζηιηθή Παπαδνπνχινπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο, αθνχ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα, ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: λα νξίδνπλ ηελ Παηδαγσγηθή 

Βπηζηήκε θαη ηνπο βαζηθνχο  ηερληθνχο ηεο φξνπο, λα 

γλσξίδνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηα βαζηθά αλζξσπνινγηθά 

δεδνκέλα πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αγσγήο 

σο θαηλνκέλνπ αλζξσπνινγηθήο ηάμεο, λα γλσξίδνπλ ηα 

θνηλσληθά δεδνκέλα πνπ νδήγεζαλ ζηε ζεζκνζέηεζε 

θνξέσλ αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, λα δηαθξίλνπλ ηηο βαζηθέο 

επηζηεκνινγηθέο θαηεπζχλζεηο, λα αλάγνπλ ζπγθεθξηκέλεο  

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηηο αληίζηνηρεο επηζηεκνινγηθέο 

θαηεπζχλζεηο, λα γλσξίδνπλ ηνπο θιάδνπο ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζπγθξφηεζεο ελφο δηεπηζηεκνληθνχ πεδίνπ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ παηδαγσγηθψλ θαηλνκέλσλ, λα ζπζρεηίδνπλ 

ζε έλα πξψην επίπεδν ηελ επηζηεκνληθή ζεσξία κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα  κέζα απφ ηε κειέηε 

πεξηπηψζεσλ.   

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Οξηζκφο θαη έξγν ηεο Παηδαγσγηθήο Βπηζηήκεο, 

ελλνηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ παηδαγσγηθψλ φξσλ. 

Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο Παηδαγσγηθήο Βπηζηήκεο. Σα 

αλζξσπνινγηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα πνπ ζεκειηψλνπλ  

ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αγσγήο. Σα φξηα θαη νη δπλαηφηεηεο 

ηεο αγσγήο. Βπηζηεκνινγηθέο θαηεπζχλζεηο: απφ ηα 

παξαδνζηαθά παξαδείγκαηα ζηηο λέεο ηάζεηο. Κιάδνη ηεο 

Παηδαγσγηθήο Βπηζηήκεο. Δ ζπλεξγαζία κε άιιεο 

επηζηήκεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ελφο δηεπηζηεκνληθνχ πεδίνπ 

έξεπλαο θαη κειέηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο.        

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Κξίβαο, . (1998). Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε. Βαζηθή 

ζεκαηηθή. Ώζήλα: Gutenberg  

Ξσρέιιεο, Π. (1999). Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή. 

Θεκειηώδε πξαβιήκαηα ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, 6
ε
 

βειη. θαη ζπκπιεξσκέλε έθδ. Θεζζαινλίθε: Ώθνί 

Κπξηαθίδε.   

Ππξγησηάθεο, Β.Ε.(2000). Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 

Δπηζηήκε. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.   

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Βηζεγήζεηο,  νκαδηθέο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, κειέηε 



 53 

πεξηπηψζεσλ       

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Σειηθέο εμεηάζεηο, ζπκκεηνρή ζηηο νκαδηθέο εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Παηδαγσγηθή αιιειεπίδξαζε θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

ζηε ζρνιηθή ηάμε 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ114 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
  

Δμάκελν 2
ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ, παξνπζίαζε εξγαζηψλ 39 

ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ην κάζεκα 39 ψξεο, εθαξκνγή 

θνηλσληνκεηξηθνχ ηεζη ζε ζρνιηθή ηάμε 5 ψξεο,  

πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 24 ψξεο, γξαπηή εμέηαζε 3 

ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Ησάλλεο Γ. Θσίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζεη ν/ε 

θνηηεηήο/ηξηα ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηεο  επηθνηλσλίαο θαη 

ηεο παηδαγσγηθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζηε ζρνιηθή ηάμε. Βηδηθφηεξα επηδηψθεηαη ε απφθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, θαζψο θαη ε νηθεηνπνίεζε 

εξγαιείσλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ ζηελ αλάιπζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ – καζεηή 

θαη καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε κέζσ απηψλ  λα 

ελδπλακσζεί ν θνηλσληθνπαηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ.  Να κπνξεί δειαδή ν κειινληηθφο δάζθαινο  λα 

παξεκβαίλεη κε παηδαγσγηθνχο ρεηξηζκνχο κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηεο ζπλνρήο θαη ηνπ 

ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ηεο νκάδαο πνπ ιέγεηαη ζρνιηθή 

ηάμε.   

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Σν δηπιφ επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο. Κνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε – ν ζπκβνιηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Αηαηαξαρέο ζηελ 

επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ – καζεηή. Πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο ζηε δσή ηεο ηάμεο. Αηαρείξηζε ζρνιηθήο 

ηάμεο. Λεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Οη πξνζδνθίεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο. Δ ζρνιηθή ηάμε 

σο νκάδα ζπλνκειίθσλ: ηππηθή θαη άηππε δνκή. 

Αηεξεχλεζε θαη κέηξεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε: ε θνηλσληνκεηξία. Δ θνηλσληνκεηξία ζηελ 

ππεξεζία ηεο θνηλσληθν-παηδαγσγηθήο απνζηνιήο ηνπ 

ζρνιείνπ. Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη ε θνηλσληνκεηξία. Παηδαγσγηθνί ρεηξηζκνί γηα 

ηε βειηίσζε ηεο ηάμεο σο νκάδαο. Βθαξκνγή ηνπ 

θνηλσληνκεηξηθνχ ηεζη ζε ζρνιηθή ηάμε. Παξνπζίαζε θαη 

ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Γθφηνβνο, Ώ. (1995). Παηδαγσγηθή Αιιειεπίδξαζε. 

Δπηθνηλσλία θαη Κνηλσληθή Μάζεζε ζην ζρνιείν. 

Ώζήλα: Gutenberg. 

Κπξίδεο, Ώ. (1999). Ζ πεηζαξρία ζην ζρνιείν. Θεσξία θαη 

Έξεπλα. Ώζήλα: Gutenberg.  
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Μπίθνο, Κ. (2004). Αιιειεπίδξαζε θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, εκηλάξηα  

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηή εμέηαζε, Ώμηνιφγεζε εξγαζίαο  

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Παηδαγσγηθή Φπρνινγία 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ115 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
  

Δμάκελν 3
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

κάζεκα 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία θαη ζπγγξαθή εξγαζίαο 24 

ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Γεκήηξεο Πλεπκαηηθφο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ 

ηηο ζχγρξνλεο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαηαλφεζε θαη βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθαξκφζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Οη γλσζηηθνί κεραληζκνί θαη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ 

πξφζιεςε, επεμεξγαζία, ζπγθξάηεζε θαη αλάζπξζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Οη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αληίιεςεο, ηεο 

πξνζνρήο, ηεο κλήκεο, ηεο ζθέςεο θαη ηεο ιχζεο 

πξνβιεκάησλ. Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ηέινο ζηηο  

ζχγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηα θίλεηξα θαη ζηελ επίδξαζε ησλ 

θηλήηξσλ ζε πνηθίιεο κνξθέο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. Εδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηηο εθαξκνγέο 

ησλ πνηθίισλ ζεσξηψλ γηα ηα θίλεηξα ζηελ εθπαίδεπζε.  

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Hayes, N. (1998). Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία. Σφκνο Ώ΄. 

Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Kαςάιεο, Ώ. (2005). Παηδαγσγηθή Φπρνινγία. 

Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδεο. 

Kνιηάδεο, Β. (2002). Γλσζηηθή Φπρνινγία, Γλσζηηθή 

Νεπξνεπηζηήκε & Δθπαηδεπηηθή πξάμε. Ώζήλα: 

Ώπηνέθδνζε.  

Kσζηαξίδνπ – Βπθιείδε, Ώ. (1999). Φπρνινγία Κηλήηξσλ. 

Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.  

Pintrich, P. & Schunk, D. (2002). Motivation in Education: 

Theory, Research and Applications. Upper Saddle 

River, NJ: Merrill Prentice Hall. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο & ζεκηλάξηα 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ116 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δηζαγσγηθό-βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 4
ν
  

Δμάκελν 8
ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία θνηηεηή 19 ψξεο, 

αηνκηθή ή νκαδηθή εξγαζία / έξεπλα/ κειέηε ηνπ θνηηεηή 

23 ψξεο, πξνεηνηκαζία ηνπ θνηηεηή γηα ζπκκεηνρή ζηηο 

εμεηάζεηο 24 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζηε ζπγθξηηηθή 

κειέηε ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο επαθήο ησλ θνηηεηξηψλ 

θαη ησλ θνηηεηψλ κε ην βαζηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο 

πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ επηιεγκέλσλ ρσξψλ.   

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Μειέηε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, αλαθνξά ζηηο γεληθφηεξεο πνιηηηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ησλ ππφ εμέηαζε 

ρσξψλ, αλαθνξά ζηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ ρσξψλ.  

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

 Aλδξένπ, Ώ. & Παπαθσλζηαληίλνπ, Γ. (1990). Οξγάλσζε 

θαη δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Ώζήλα 

: εθδ. Βμάληαο. 

Ώλδξένπ, Ώ. θαη Παπαθσλζηαληίλνπ, Γ. (1994). Δμνπζία 

θαη νξγάλσζε - δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Ώζήλα : εθδ. Νέα χλνξα - Ώ.Ώ. 

Ληβάλε. 

Κσηζίθεο, ΐ. (2001). Δθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Ώζήλα : 

Έιιελ.  

Μπνπδάθεο, . (1990). πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή ΗΗ. Ώζήλα : 

Gutenberg.  

Ρήγα, Ώ. (1991). ύγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. η. Ώ‟, 

Ώζήλα.  

Μηρφπνπινο, ΐ.Ώ. (1993). Ζ εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο 

νξγαλσηηθήο ζεσξίαο. Ώζήλα : Ώπηνέθδνζε. 

Μηρφπνπινο, ΐ.Ώ. (1994). Ννκηθό πιαίζην θαη ζεζκνί ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ώζήλα : Ώπηνέθδνζε. 

ατηεο, Υ. (2005). Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο  

εθπαίδεπζεο. Ώζήλα : Ώηξαπφο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, εξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθά 
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Σίηινο καζήκαηνο ρνιηθή Φπρνινγία θαη πκβνπιεπηηθή 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ117 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δηζαγσγηθό 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
 

Δμάκελν 5
ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS  

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο Αηδαζθαιίαο 39 ψξεο, ψξεο πξνεηνηκαζίαο θνηηεηή 

33 ψξεο,, ψξεο πξνεηνηκαζίαο γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 

33, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο επηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη: Δ εμνηθείσζε κε ηε ζρνιηθή 

ςπρνινγία, έλαλ εθαξκνζκέλν θιάδν ηεο ςπρνινγίαο κέζα 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο 

ζρνιηθήο ςπρνινγίαο ζηελ παξνρή ςπρνινγηθψλ θαη 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ.     

Πξναπαηηνχκελα  -  

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Δ ρνιηθή Φπρνινγία σο επηζηήκε θαη επάγγεικα. 

Εζηνξηθή εμέιημε. Ο ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ. 

Ννκνζεηηθφ πιαίζην θαη παξνρή ςπρνινγηθψλ ππεξεζηψλ 

ζην ζρνιείν.  πκβνπιεπηηθή: δηαδηθαζία, ζηάδηα, 

δεμηφηεηεο θαη ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε.  Φπρνινγηθή 

δηαιεθηηθή ζπκβνπιεπηηθή (consultation) ζην ζρνιείν. 

Αηαρείξηζε θξίζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Πξνγξάκκαηα ςπρνινγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

παξέκβαζεο. πζηεκηθή ζεψξεζε ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο. 

Γνλείο θαη παηδηά. Γνλείο θαη δάζθαινη.   

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Γεσξγίνπ, .Ν. (2000). ρέζε ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο θαη 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Υαηδερξήζηνπ, Υ. (2004). Δηζαγσγή ζηε ρνιηθή 

Φπρνινγία. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, Workshops 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, Βξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθά 
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4.1.2 Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

Σίηινο καζήκαηνο Γηδαθηηθή ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ201 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δηζαγσγηθό  

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
   

Δμάκελν 3
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο Αηδαζθαιίαο 39 ψξεο, ψξεο πξνεηνηκαζίαο θνηηεηή 

33 ψξεο, ψξεο πξνεηνηκαζίαο γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 

33, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα ηαχξνο Κακαξνχδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Γλψζε ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Βμνηθείσζε κε έλλνηεο θαη φξνπο ηεο γεληθήο θαη 

εθαξκνζκέλεο γισζζνινγίαο. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

χληνκε ηζηνξία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Αηαρξνλία θαη 

ζπγρξνλία. Δ γισζζνινγία θαη νη θιάδνη ηεο. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Ώλδξηψηεο, Ν. (1994). Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. 

Θεζζαινλίθε: Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ. 

ΣνκπαΎδεο, Α. (1995). Γηδαζθαιία Νενειιεληθήο Γιώζζαο. 

Θεζζαινλίθε: Bάληαο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο - Ώζθήζεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Γηδαζθαιία ηεο δεχηεξεο / μέλεο γιψζζαο  

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ202 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
  

Δμάκελν 6
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία θνηηεηψλ 20, ζπιινγή 

δεδνκέλσλ 20, εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 20, 

επίβιεςε-αμηνιφγεζε 4, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 15. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Διέλε Γξίβα 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο 

κε βαζηθέο αξρέο εθκάζεζεο ηεο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο 

θαη ζχγρξνλεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο. 

Πξναπαηηνχκελα  -  
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ΐαζηθέο αξρέο  εθκάζεζεο  ηεο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο 

απφ καζεηέο κηθξήο ειηθίαο. χγρξνλεο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιίαο ηεο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο 

ζε παηδηά ειηθίαο 7-12 εηψλ. πγθξηηηθή αλαδξνκή ζε 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη πξαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο. 

Γεληθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο ηεο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο  

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο.  

Πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο γηα ηελ: α) αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, β) αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ 

αλάγλσζεο δηάθνξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ, γ) αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ παξαγσγήο θαη θαηαλφεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, 

δ) πξφζθηεζε θαη αλάπηπμε ιεμηινγίνπ. 

Ώξρέο ζρεδηαζκνχ πιηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Αηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κέζα απφ ηε ρξήζε 

δξαζηεξηνηήησλ. Ο ξφινο ησλ παηρληδηψλ θαη ησλ ηζηνξηψλ 

ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Cameron, L. (2000). Teaching Languages to Young 

Learners. Cambridge: C.U.P. 

Harmer, J. (1996). The practice of English Language 

Teaching. London: Longman. 

Lightbown, P. and Spada, N. (1993). How languages are 

learned. Oxford: O.U.P. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, δξαζηεξηφηεηεο ζε νκάδεο, workshops 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο , εξεπλεηηθέο εξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Διιεληθή Γιψζζα θαη ε Γξακκαηηθή ηεο 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ203 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
  

Δμάκελν 1
ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Αηδαζθαιία 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο 13 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα 

ηε γξαπηή εμέηαζε 33 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Αγγειηθή αθειιαξίνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ νη θνηηήηξηεο/-έο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα:  

- ηνλίδνπλ ζσζηά κε βάζε ην κνλνηνληθφ ζχζηεκα. 

- ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηνπο ιφγηαο πξνέιεπζεο 

ηχπνπο ηεο Κνηλήο Νέαο Βιιεληθήο. 

- αλαιχνπλ ηα γισζζηθά θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζηε δηδαζθαιία ηεο Βιιεληθήο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε κεηαγιψζζα. 

- ζπζρεηίδνπλ ηα γισζζηθά θαηλφκελα κε ηε ρξήζε 

ηνπο ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, γηα ηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ επηθνηλσληαθψλ ζθνπψλ.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

- Βίδε γξακκαηηθήο 

- ρέζε ηεο Κνηλήο Νέαο Βιιεληθήο κε ηελ 

θαζαξεχνπζα θαη ηε δεκνηηθή 

- Βπίπεδα γισζζηθήο αλάιπζεο  

- Δ ζέζε ηνπ ηφλνπ ζηελ Βιιεληθή 

- Σν κνλνηνληθφ ζχζηεκα 

- Πάζε θζφγγσλ 

- Σα άξζξα θαη νη ρξήζεηο ηνπο 

- Κιίζε νπζηαζηηθψλ, επηζέησλ, κεηνρψλ 

- Λεηηνπξγίεο ησλ πηψζεσλ 

- Λφγηεο δνηηθέο 

- Ρεκαηηθνί ρξφλνη: ζρεκαηηζκφο, ζεκαζία 

- Ρεκαηηθή φςε (πνηφ ελέξγεηαο) 

- Απλεηηθή νξηζηηθή 

- Ώλψκαια ξήκαηα 

- Παζεηηθνπνίεζε κε έκθαζε ζηα απνζεηηθά ξήκαηα 

- Βλεξγεηηθέο κεηνρέο – ιφγηεο ελεξγεηηθέο κεηνρέο 

- Παζεηηθέο κεηνρέο κε αλαδηπιαζηαζκφ ή/ θαη αχμεζε 

- Βπηξξήκαηα: παξαγσγή θαη ιεηηνπξγία ηνπο 

- Πξνηάζεηο: ππνζεηηθέο, επρεηηθέο, ζπγθξηηηθέο, 

εηδηθέο, βνπιεηηθέο, πιάγηεο εξσηεκαηηθέο. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Holton, D., P. Mackridge & Βη. Φηιηππάθε-Warburton. 

1999. Γξακκαηηθή ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Μεηάθξαζε 

ΐαζίιεο ππξφπνπινο. Ώζήλα: Παηάθεο.  

Κιαίξεο, Υξ. & Γ. Μπακπηληψηεο. 2005. Γξακκαηηθή ηεο 

Νέαο Διιεληθήο. Γνκνιεηηνπξγηθή – Δπηθνηλσληαθή. 
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Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Mήηζεο, N. 1995. H δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. H 

επίδξαζε ηεο γισζζηθήο επηζηήκεο ζηελ εμέιημή ηεο. 

Aζήλα: Gutenberg. 

Σδάξηδαλνο, Ώ. 1928, 1989. Νενειιεληθή ζύληαμηο (ηεο 

θνηλήο δεκνηηθήο). Θεζζαινλίθε: Ώθνί Κπξηαθίδε.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ρξήζε αζθήζεσλ θαη θεηκέλσλ (αληινχκελσλ 

θπξίσο απφ ηα δηδαθηηθά βηβιία γιψζζαο ηνπ Αεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ). 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Νέα Διιεληθή Ηζηνξία  

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ 204 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθφ 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Βηζαγσγηθφ θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 2o 

Δμάκελν 3ν   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  39  ψξεο δηδαζθαιίαο, 45 ψξεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

ηζηνξηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, 20 ψξεο πξνεηνηκαζίαο 

γηα ηηο εμεηάζεηο, 3 ψξεο εμεηάζεηο 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κ. Φσηηάδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα εμνηθεηψζεη ηνπο ζπνπδαζηέο  

κε ηε γλψζε ηεο πνξείαο ηνπ Νένπ Βιιεληζκνχ ζην ρψξν 

θαη ζην ρξφλν. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Σν κάζεκα  μεθηλά απφ ηελ επηθξάηεζε ησλ νζσκαλψλ,  

παξαθνινπζεί ηελ νξγάλσζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δσήο ησλ ππνδνχισλ θαη ηελ ειιεληθή 

επαλάζηαζε θαη επεθηείλεηαη σο ηνλ ζσλα. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία ΐαθαιφπνπινο, Ώπ. (1996). Νέα Διιεληθή Ηζηνξία 1204 – 

1985. Θεζζαινλίθε: ΐάληαο 

Φσηηάδεο, Κ. (2005). Οη εμηζιακηζκνί ηεο Μ. Αζίαο θαη νη 

Κξππηνρξηζηηαλνί ηνπ Πόληνπ. Θεζζαινλίθε: 

Κπξηαθίδεο 

Υαζηψηεο, Ε. (2000). Απνδεηώληαο ηελ Δλόηεηα ζηελ 

Πνιπκνξθία. Θεζζζαινλίθε: Παξαηεξεηήο 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ΐαζκνινγία εξγαζηψλ & εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 

  



 64 

Σίηινο καζήκαηνο χγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία  

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ 205 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθφ 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο εηζαγσγηθά θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 2o 

Δμάκελν 4ν   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  39  ψξεο δηδαζθαιίαο, 45 ψξεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

ηζηνξηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, 20 ψξεο πξνεηνηκαζίαο 

γηα ηηο εμεηάζεηο, 3 ψξεο εμεηάζεηο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κ. Φσηηάδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα εμνηθεηψζεη ηνπο ζπνπδαζηέο  

κε ηελ πνξεία ηνπ Νένπ Βιιεληζκνχ ηνλ 20
ν
 αηψλα. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Σν κάζεκα επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη θάζεηο ηεο 

λενειιεληθήο ηζηνξίαο ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ φπσο ν 

Μαθεδνληθφο Ώγψλαο, ε Μηθξαζηαηηθή Βθζηξαηεία θαη ην 

Πξνζθπγηθφ Γήηεκα. Δ δηαπξαγκάηεπζε θηάλεη σο ηε 

δηθηαηνξία ηνπ 1967. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία ΐαθαιφπνπινο, Κ. (2006). Νενειιεληθε Ηζηνξία 1204-2000. 

Θεζζαινλίθε: Δξφδνηνο 

Φσηηάδεο, Κ. (2006). Πεγέο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ 

Κξππηνρξηζηηαληθνύ Πξνβιήκαηνο. Θεζζαινλίθε: 

Κπξηαθίδεο 

Κνιηφπνπινο, Ε. (2003). Ζ «Πέξαλ» Διιάο θαη νη «Άιινη» 

Έιιελεο. Θεζζζαινλίθε: ΐάληαο 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ΐαζκνινγία εξγαζηψλ & εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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 Σίηινο καζήκαηνο Διιεληθή Λανγξαθία 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ206 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό -  βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 4
ν
  

Δμάκελν 8
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  39 ψξεο δηδαζθαιίαο, πξνεηνηκαζία ηνπ θνηηεηή 19 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ 12 ψξεο, αηνκηθή ή νκαδηθή εξγαζία / έξεπλα/ 

κειέηε ηνπ θνηηεηή 23 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ζπκκεηνρή ζηηο 

εμεηάζεηο 24 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κνληαμήο Κσλζηαληίλνο  

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε, απφ ηνπο θνηηεηέο, ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηάζηαζεο ηεο Λανγξαθίαο, γηα λα βνεζεζνχλ ζηελ 

νινθιεξσκέλε εξκελεία ηεο πινχζηαο εθπξνζψπεζεο ηνπ 

Παξαδνζηαθνχ ιατθνχ Πνιηηηζκνχ ζηα ζρνιηθά, γισζζηθά θαη 

ινγνηερληθά εγρεηξίδηα. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν  

ηνπ καζήκαηνο 

Δ γλψζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο Λανγξαθίαο σο επηζηήκεο, 

ηεο ρξεζηκφηεηάο ηεο, ηεο ζρέζεο ηεο κε ηηο άιιεο πλεπκαηηθέο 

επηζηήκεο θαη ηεο κεζφδνπ έξεπλαο ησλ ζεκάησλ ηεο. Ώθφκε, ε 

ζπνπδή ηεο νηθηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ ηνπ ιανχ, ηεο 

παξαδνζηαθήο θαη ηεο ζχγρξνλεο κνξθήο ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ 

επξχηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο παξαδνζηαθήο θνηλφηεηαο, αιιά 

θαη ηεο ζχγρξνλεο, θαζψο θαη ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ρξήζεο ησλ 

αγαζψλ. 

Σέινο, ε ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ, κε ην δηδάζθνληα, ζηε ζχληαμε 

πηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη άιισλ ιανγξαθηθψλ ζπιινγψλ. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Ώιεμηάδεο, Ώ. Μ. (1988). Ζ Διιεληθή θαη δηεζλήο επηζηεκνληθή 

νλνκαηνζεζία ηεο Λανγξαθίαο. Ώζήλα. 

Κπξηαθίδνπ – Νέζηνξνο, Ώ. (1978). Ζ ζεσξία ηεο Διιεληθήο 

Λανγξαθίαο. Ώζήλα: Βηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ 

Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο,. 

Λανγξαθηθά Μειεηήκαηα Ε. (1989). Ώζήλα: Βηαηξεία Λνγνηερληθνχ 

θαη Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ. 

Λανγξαθηθά Μειεηήκαηα ΕΕ. (1993). Ώζήλα: Πνξεία. 

Λνπθάηνο, . Α. (1979). Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή Λανγξαθία. Ώζήλα. 

Μέγαο, Ώ. Γ. (1978). Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή Λανγξαθία. Ώζήλα.  

Μέγαο, Ώ. Γ. (1988). Διιεληθέο γηνξηέο θαη έζηκα ηεο ιατθήο ιαηξείαο. 

Ώζήλα: Οδπζζέαο. 

Μεξαθιήο, Γ. Μ. (2004). Διιεληθή Λανγξαθία. Ώζήλα: Οδπζζέαο. 

Μεξαθιήο, Μ.Γ. (1999). Θέκαηα Λανγξαθίαο. Ώζήλα: Καζηαληψηεο. 

Μεξαθιήο, Μ.Γ. (2004). Ζ ζπλεγνξία ηεο Λανγξαθίαο. Ώζήλα: 

Μεηαίρκην. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, εξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Διιεληθή Παηδηθή & Νεαληθή Λνγνηερλία 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ207 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό & βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
  

Δμάκελν 3
ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ην κάζεκα 

(κειέηε άξζξσλ/βηβιίσλ, πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ) 39, ψξεο 

πξνεηνηκαζίαο γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 36, εμεηάζεηο 

3 ψξεο.    

 

Όλνκα δηδάζθνληα Αιέμαλδξνο Ν. Αθξηηφπνπινο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηε ζεσξία θαη 

ηελ ηζηνξία ηεο Παηδηθήο-Νεαληθήο Λνγνηερλίαο,  λα 

θηλνχληαη βηβιηνγξαθηθά ζην ρψξν απηφ άλεηα, ψζηε λα 

εθπνλνχλ εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζε έξγα γλσζηψλ 

ζπγγξαθέσλ ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, λα εξεπλνχλ 

δηάθνξα ζέκαηα ζηε ΐηβιηνζήθε απφ ζρεηηθά πεξηνδηθά 

ι.ρ. Γηαδξνκέο, ή  απφ ην Αηαδίθηπν. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Σν κάζεκα νξγαλψλεηαη ζε δχν θαηεπζχλζεηο, ζεσξεηηθή 

θαη πξαθηηθή. Βθηίζεληαη κε δηάιεμε ζηνηρεία ζεσξίαο θαη 

θξηηηθήο θαη ζπλνπηηθή ηζηνξία ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. 

Ώθνινπζνχλ ζπδήηεζε θαη δηάινγνο ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα ή παξαδείγκαηα, φπσο ι.ρ. ν παηδνθεληξηζκφο, ε 

πξνζεηηθφηεηα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, ην παηδί-

αλαγλψζηεο, θ.ά.  ην πξαθηηθφ κέξνο παξνπζηάδνληαη 

θείκελα δηαθφξσλ ινγνηερληθψλ εηδψλ, ψζηε κε ηελ 

πνιχπιεπξε αλάγλσζή ηνπο (κνξθνινγηθή, ζεκαζηνινγηθή, 

ζεκεηνινγηθή, ηδενινγηθή) λα θαηαζηεί θαλεξή ε 

ηδηαηηεξφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηα παηδηά θαη ηνπο 

λένπο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Ώθξηηφπνπινο, A. (1999). Άξζξα θαη κειεηήκαηα γηα ηελ 

παηδηθή ινγνηερλία. Θεζζαινλίθε: Α. Ν. αινληθίδεο. 

Ώλαγλσζηφπνπινο, ΐ. Α. (1990). Σάζεηο θαη εμειίμεηο ηεο 

παηδηθήο ινγνηερλίαο. Βθδ. ησλ Φίισλ.  

ΐαζηιαξάθεο, Ε. Ν. (2001). Γιώζζα θαη πξάμε ηεο παηδηθήο 

ινγνηερλίαο. Ώζήλα: Gutenberg. 

Γεξβνχ, Ώ. (1992). Λνγνθξηζία θαη αληηζηάζεηο ζηα θείκελα 

ησλ παηδηθώλ καο ρξόλσλ. Ώζήλα: Οδπζζέαο. 

Καλαηζνχιε, Μ. (1997). Δηζαγσγή ζηε ζεσξία θαη θξηηηθή 

ηεο παηδηθήο Λνγνηερλίαο. U.S.P. 

Μαιαθάληεο, Κ. (2005). Ζ παηδαγσγηθή ηεο ινγνηερλίαο, 

ηόκνο Α΄, Β΄. Ώζήλα: Γξεγφξεο. 

Νodelman, P. (1992). The pleasures of children’s 

Litterature. London: Longman. 

αθειιαξίνπ, Υ. (1984). Ηζηνξία ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, 

Διιεληθή θαη παγθόζκηα. Ώζήλα: Φηιηππφηεο. 

πηθ, Σδ. (1989). Σα παηδηά σο αλαγλώζηεο. Ώζήλα: 

Καζηαληψηεο. 

Υαλη, Π. (2001). Κξηηηθή, ζεσξία θαη παηδηθή ινγνηερλία, 
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κηθξ. Βπγ. αθειιαξηάδνπ, Μέλε Καλαηζνχιε. Ώζήλα: 

Παηάθεο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηάιεμε- Παξνπζίαζε θεηκέλσλ 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο Βμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Ηζηνξία: Αξραηφηεηα θαη Βπδάληην 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ208 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
  

Δμάκελν 2
ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία 39 

ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 30 ψξεο, εμεηάζεηο 3 

ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Αλδξέαο Π. Αλδξένπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζαγάγεη ην θνηηεηή ζηηο 

βαζηθέο έλλνηεο θαη ηηο ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο ηεο αξραίαο 

θαη βπδαληηλήο ηζηνξίαο θαη λα παξνπζηάζεη ηνλ 

επηζηεκνληθφ πξνβιεκαηηζκφ πνπ έρεη αλαπηπρζεί γχξσ 

απφ ην δήηεκα ηεο πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο ηζηνξηθψλ 

ζεκάησλ.   

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Εζηνξία ηεο Ώξραίαο Βιιάδαο: Ώπφ ηελ Κξεηνκπθελατθή 

επνρή σο ην ηέινο ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ. 

ΐπδάληην:Ώπφςεηο ηεο βπδαληηλήο δσήο. Ο ηδεαηφο θφζκνο 

ηνπ ΐπδαληίνπ. Δ θιεξνλνκηά   

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Schuller, W. (2001). Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο. Ώζήλα:    

Μ.Ε Β.Σ. 

Mango, C. (1999). Βπδάληην. Ζ απηνθξαηνξία ηεο Νέαο 

Ρώκεο. Ώζήλα: Μ.Ε.Β.Σ.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο θαη ζπδήηεζε 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο θαη εξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Οξζνδνμία θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Δθπαίδεπζε 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ209 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό-βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
  

Δμάκελν 1
ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ην 

κάζεκα (κειέηε άξζξσλ/βηβιίσλ, πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ) 

19 ψξεο, ζπιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 25 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία γηα εμεηάζεηο 26 ψξεο, γξαπηή εμέηαζε 3 

ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα π. Δηξελαίνο Υαηδεεθξαηκίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή γλψζεσλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ πξνζθνξά ηεο Οξζνδνμίαο ζην πνιηηηζκηθφ 

γίγλεζζαη. Βπηδηψθεηαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε 

ζπκβνιή ηνπ νξζνδφμνπ πνιηηηζκνχ ζηνπο ηνκείο ηεο 

ηέρλεο, ηεο ιανγξαθίαο θαη ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ηεο 

κεηαλεσηεξηθήο θνηλσλίαο. Να κπνξεί ν παηδαγσγφο λα 

θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο ην πνιηηηζκηθφ ήζνο ηεο 

Οξζνδνμίαο, ην ζεβαζκφ ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Βπηπιένλ λα κεηαδίδεη ζηνπο καζεηέο 

ηνλ πνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο, 

πνπ εληζρχεη ηελ επίγλσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο 

ζηελ πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία καο.  

Πξναπαηηνχκελα - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Ο φξνο «Οξζνδνμία». Ο φξνο «πνιηηηζκφο». 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηζκνχ. Ο πνιηηηζκηθφο ρψξνο ηεο 

Οξζνδνμίαο. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ νξζνδφμνπ πνιηηηζκνχ. 

Δ ιανγξαθία ηεο Οξζνδνμίαο. Δ θαιιηέξγεηα ηνπ 

πξνζψπνπ. Δ πλεπκαηηθφηεηα ηνπ νξζνδφμνπ πνιηηηζκνχ. 

Δ ζχγθιηζε ησλ πνιηηηζκψλ. Δ Οξζνδνμία σο πξφηαζε 

παηδείαο. Ο πνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Μ.Θ.  

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Γηαλλνπιάηνο, Ώ. (2001). Παγθνζκηόηεηα θαη Οξζνδνμία. 

Ώζήλα: Ώθξίηαο. 

Καινθχξεο, Κ. (1970). Δηζαγσγή εηο ηελ ρξηζηηαληθήλ θαη 

βπδαληηλήλ Αξραηνινγίαλ. Θεζζαινλίθε: Πνπξλαξάο. 

Μέγαο, Γ. (2003). Διιεληθέο γηνξηέο θαη έζηκα ηεο ιατθήο 

ιαηξείαο, 3
ε
 έθδνζε. Ώζήλα: Βζηία. 

Υαηδεεθξαηκίδεο, Β. (2006), Οξζνδνμία θαη πνιηηηζκόο: Ζ 

δηαθνλία ηεο θαηάθαζεο ζηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία. 

Θεζζαινλίθε: ηακνχιεο. 

Braudel, F. (2001). Γξακκαηηθή ησλ πνιηηηζκώλ, κεηάθξ. 

Ώιεμάθεο Ώ., 1
ε
 αλαηχπσζε. Ώζήλα: Μνξθσηηθφ 

Ίδξπκα Βζληθήο Σξαπέδεο. 

Delvoye Ch. (2002). Βπδαληηλή ηέρλε, κεηάθξ. Παπαδάθε 

Μ. Ώζήλα: Παπαδήκαο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, εξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθά 
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Σίηινο καζήκαηνο Δηθαζηηθά Δξγαζηήξηα 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ 210 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δηζαγσγηθό θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
  

Δμάκελν 1
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS  

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Αηδαζθαιία (ζεσξεηηθή θαηάξηηζε) 39 ψξεο, 

θαζνδεγνχκελεο εξγαζίεο ζην παλεπηζηεκηαθφ εηθαζηηθφ 

εξγαζηήξην 45 ψξεο, πξνεηνηκαζία εθηφο παλεπηζηεκίνπ 35 

ψξεο, ππνζηήξημε θαη παξάδνζε εξγαζηψλ 1 ψξα.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Γεκήηξηνο Μπέζζαο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο 
 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ, ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:  

 λα θαηαζθεπάδεη ζηνηρεηψδε θαη ζχλζεηα εηθαζηηθά έξγα 

θαη λα ηα αμηνινγεί 

 λα θάλεη επηηπρεκέλε ρξήζε πιηθψλ θαη ηερληθψλ ζηα 

έξγα ηνπ 

 λα αλαγλσξίδεη ηα  κνξθηθά ζηνηρεία, πνπ εθθξάδνπλ 

ηδέεο, αμίεο, απφςεηο ζε εηθαζηηθά έξγα δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ 

 λα  αλαιχεη βαζηθά ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ 

ζέαζε ησλ εηθαζηηθψλ έξγσλ 

 λα ζπδεηά γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ γηα ηηο 

κεζφδνπο θαη ηηο έλλνηεο ηεο ηέρλεο, θαη 

 λα εξκελεχεη θαη λα αμηνινγεί ηηο θαιιηηερληθέο επηινγέο 

ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηε δνκή θαη  ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο ηνπο. 

 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

ΐαζηθέο έλλνηεο ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο. Σν είλαη θαη 

ην θαίλεζζαη ζηελ εηθαζηηθή δηαηχπσζε. Σν ζεκείν, ε 

γξακκή, ε επηθάλεηα, ν φγθνο, ην ρξψκα θαη ε πθή. Ώπφ ηηο 

ζεσξίεο ηνπ Kadinsky ζηα εθθξαζηηθά κέζα ηνπ παηδηνχ.  

Βηδηθή ρξσκαηνινγία. ΐαζηθά θαη δεπηεξεχνληα ρξψκαηα. 

Θεξκά θαη ςπρξά. Σνληθέο θιίκαθεο θαη απνρξψζεηο. Δ 

ιεηηνπξγία ηνπο ζηε θχζε θαη ζηελ ηέρλε. Ώπφ ηνλ Moses 

Harris ζηνλ Johannes Itten. 

Ο ελαιθαβεηηζκφο ηεο αλάγλσζεο ηεο εηθφλαο. Δ παηδηθή 

αληίιεςε θαη ε παηδηθή εηθαζηηθή έθθξαζε. ηάδηα θαη 

παξάγνληεο εμέιημεο ηνπ παηδηθνχ δεκηνπξγήκαηνο. Δ 

αλάπηπμε ηεο εηθαζηηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη 

ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο. Δ νδεγεηηθή ηνπ δαζθάινπ. Σα 

εηθαζηηθά Projects. Ώλάιπζε θαη δηαδξνκή  ησλ 

κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 

Δ νπηηθή αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη ε εηθαζηηθή ζχλζεζε. Ο 

ζπκκεηξηθφο θαη αζχκκεηξνο ρψξνο. O γεσκεηξηζκφο ζηε 

ηέρλε. Γεσκεηξηθέο ραξάμεηο θαη ζπλζεηηθή αξκνλία. 

Πιαησληθά ζηεξεά θαη αλαπηχγκαηα Δ ζπλζεηηθή ηνπ 

Matila Ghyka. Σα fractals θαη νη ζεηξέο Fibonacci.  Παηδηθά 
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ηερλνπξγήκαηα. Ο ρξφλνο, ν ξπζκφο θαη ην κέηξν ζην 

εηθαζηηθφ παηδηθφ δεκηνχξγεκα. 

Σα πιηθά, ηα κέζα θαη νη ηερληθέο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. 

Σν ειεχζεξν ζρέδην. Δ θιίκαθα ηνπ γθξη θαη ε δηηνληθή 

εηθαζηηθή δηαηχπσζε. ΐαζηθνί εκπεηξηθνί θαλφλεο ηεο 

ζθηαγξαθίαο. Σν γξακκηθφ θαη ην γεσκεηξηθφ ζρέδην. 

Αηαθνζκεηηθέο θξίδεο θαη απιέο αξρηηεθηνληθέο 

θαηαζθεπέο ππφ θιίκαθα. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Schirrmacher, Robert. Σέρλε θαη Γεκηνπξγηθή Αλάπηπμε ησλ 

Παηδηώλ (επηκ Ρ. Κνπινύξε) Ώζήλα: Βθδφζεηο 

«ΒΛΛΔΝ» 

Κνδάθνπ-Σζηάξα, ιγα (1988). Δηζαγσγή ζηελ εηθαζηηθή 

γιώζζα Ώζήλα: Gutenberg. 

Ann S. Epstein, Έιιε Ώ. Σξίκε. Δηθαζηηθέο ηέρλεο θαη κηθξά 

παηδηά. ΣΤΠΧΘΤΣΧ  Γ. ΑΏΡΑΏΝΟ 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Ώηνκηθέο ή νκαδηθέο εξγαζίεο  Παξάδνζε εξγαζηψλ θαη 

αμηνιφγεζε  

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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4.1.3 Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

 

Σίηινο καζήκαηνο Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ301 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

εηζαγσγηθά θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
  

Δμάκελν 4
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  39 ψξεο δηδαζθαιίαο, 39 ψξεο πξνεηνηκαζία γηα ηε 

δηδαζθαιία, 30 ψξεο πξνεηνηκαζία γηα εμεηάζεηο, 3 ψξεο 

εμεηάζεηο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο  

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδνληαη ζέκαηα 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν. Να έρνπλ έλα ζχγρξνλν πλεχκα γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ. Να εξκελεχνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

παηδηψλ ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ.   

 

Πξναπαηηνχκελα  Μαζεκαηηθά Ε θαη Μαζεκαηηθά ΕΕ.  

 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

χγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Σα Μαζεκαηηθά ηεο Φχζεο θαη ηεο Γσήο. Θεσξεηηθά 

ζέκαηα ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ. Δ κάζεζε ησλ 

πξψησλ αξηζκεηηθψλ ελλνηψλ. Πνιπςήθηνη αξηζκνί θαη 

ζχζηεκα αξίζκεζεο. Ννεξνί ππνινγηζκνί θαη νη 

ζηξαηεγηθέο ησλ καζεηψλ. Ώιγφξηζκνη εθηέιεζεο ησλ 

γξαπηψλ πξάμεσλ θαη ηα ιάζε ησλ καζεηψλ. Δ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη σο αληηθείκελν. 

Ώλάιπζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ πξνβιεκάησλ πξνζζεηηθνχ 

θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ ηχπνπ. Δ δηδαζθαιία ησλ 

θιαζκάησλ. Αηδαθηηθή γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ.  

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Van de Walle, J. A. (2005). Μαζεκαηηθά γηα ην Γεκνηηθό 

θαη ην Γπκλάζην. Μηα εμειηθηηθή δηδαζθαιία, Σξ. 

Σξηαληαθπιιίδεο (επηκ.), Ώ. Ώιεμαλδξνπνχινπ & ΐ. 

Κνκπνξφδνο (κεη.). Ώζήλα: Σππσζήησ-Γ. Ααξδαλφο. 

Λεκνλίδεο, Υ. (1994). Πεξίπαηνο ζηε Μάζεζε ηεο 

ηνηρεηώδνπο Αξηζκεηηθήο. Θεζ/λίθε: Ώθνί Κπξηαθίδε. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο  

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ302 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο  Βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
 

Δμάκελν 6
ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, εξγαζηήξην 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία 

θνηηεηή & ζπλεξγαζία κε ηνλ δηδάζθνληα 18 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 18 ψξεο, γξαπηέο 

θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Νηθφιανο Φαραληίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ηε 

δνκή, ηε ρξήζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη λα είλαη ηθαλνί λα 

δεκηνπξγνχλ ζελάξηα ρξήζεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Ανκή, ρξήζε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, αξρέο 

ζρεδίαζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ζελάξηα καζεκάησλ κε ΣΠΒ. 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Θεσξία θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Θεσξία (γξαπηά) θαη εμέηαζε ζην εξγαζηήξην 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Οη έλλνηεο ηεο Φπζηθήο θαη νη Αλαπαξαζηάζεηο ηνπο 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ303 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο  Δηζαγσγηθό θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
 

Δμάκελν 1
ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, εξγαζηήξην 24 ψξεο, πξνεηνηκαζία 

θνηηεηή & ζπλεξγαζία κε ηε δηδάζθνπζα 20 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 34 ψξεο, γξαπηέο 

εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Άλλα πχξηνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχνπλ 

πνηνηηθά έλαλ αξηζκφ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη λα είλαη 

ηθαλνί/έο λα εθηεινχλ κηα ζεηξά πεηξακαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Βπηπιένλ, νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηηο θπξηφηεξεο ελαιιαθηηθέο 

απφςεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Μεραληθή (Νφκνη ηνπ Νεχησλα, Βλέξγεηα, ΐαξχηεηα, Οξκή), 

Εδηφηεηεο ηεο Όιεο (ηεξεά, Τγξά, Ώέξηα), Θεξκφηεηα 

(Θεξκνθξαζία, Αηαζηνιή, πζηνιή, Αηάδνζε Θεξκφηεηαο, 

Ώιιαγή Φάζεο) Ήρνο (Σαιαληψζεηο, Κχκαηα), Διεθηξηζκφο 

(Διεθηξνζηαηηθή, Διεθηξηθφ ξεχκα), Μαγλεηηζκφο 

(Μαγλεηηθέο δπλάκεηο, Μαγλεηηθφ Πεδίν, 

Διεθηξνκαγλεηηζκφο), Φσο (Εδηφηεηεο ηνπ θσηφο, Υξψκα, 

Ώλάθιαζε, Αηάζιαζε) 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Hewiit, P (2004). Οη έλλνηεο ηεο Φπζηθήο. Ρέζπκλν: 

Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Κξήηεο. 

Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V. 

(2000). Oηθν-δνκώληαο ηηο έλλνηεο ησλ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ. Ώζήλα: Σππσζήησ – Γηψξγνο Ααξδαλφο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, Βξγαζηήξηα, Workshops. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, Βξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ304 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
 

Δμάκελν 4
ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηηο δηαιέμεηο 39 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 30 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηήηξηεο/ηέο λα:  

 απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα φπσο ηελ παγθφζκηα ζέξκαλζε, ηελ 

εμαζζέλεζε ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ φδνληνο, ηε ξχπαλζε 

αέξα-εδάθνπο-λεξψλ, θ.α.  

 αλαθέξνπλ ηνπο θχξηνπο ζηαζκνχο ζηελ ηζηνξία ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο θαη ηεο κεηεμέιημήο ηεο 

ζε «Βθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Ώεηθνξία» 

θαη λα αλαθέξνπλ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο  

 είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ δηάθνξεο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

  

Πξναπαηηνχκελα  - 

 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

χγρξνλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα Ε: (α) Βπηζηεκνληθή 

θαηαλφεζε, (β) Κνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ 

ηα πξνθαινχλ, (γ) Σξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο – ν ξφινο ηεο 

εθπαίδεπζεο . Σν παξάδεηγκα ηεο Παγθφζκηαο Θέξκαλζεο * 

χγρξνλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ΕΕ: Βμαζζέλεζε ηεο 

ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο, ξχπαλζε εδάθνπο, αέξα, λεξψλ, 

αιφγηζηεο δαπάλεο, ππεξθαηαλάισζε, * Οηθνινγηθφ,  

ελεξγεηαθφ απνηχπσκα, απνηχπσκα λεξνχ * Ώξρέο θαη 

θηινζνθία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο θαη ηεο 

«Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία» * 

Αηαζεκαηηθφηεηα ζηελ ΠΒ * Βπηινγή, ζρεδηαζκφο, εθαξκνγή 

θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο 

Βθπαίδεπζεο / Βθπαίδεπζεο γηα ΐηψζηκε Ώλάπηπμε  – Δ 

κέζνδνο Project – Πξαθηηθή Βθαξκνγή * Σππηθέο θαη 

Βμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ΠΒ - Πξαθηηθή εθαξκνγή * 

ΠΒ θαη θπζηθέο επηζηήκεο * ΣΠΒ θαη ΠΒ * Παηρλίδη ξφισλ – 

Εζηνξηνγξακκή * Αξαζηεξηφηεηεο Πεδίνπ πεξηβαιινληηθά 

Παηρλίδηα * Παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ – Ώλαθεθαιαίσζε 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Γεσξγφπνπινο, Ώ., Σζαιίθε, Β. (1998). Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε. Αξρέο- Φηινζνθία – Μεζνδνινγία, Παηρλίδηα 

& Αζθήζεηο. Ώζήλα: Gutenberg. (Βχδνμνο:31955) 

ΦινγαΎηε, Β. (2011). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ώζήλα: 

ΠΒΑΕΟ Ώ.Β. (Βχδνμνο:12405074) 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο - πξαθηηθή εμάζθεζε – εθαξκνγή ζην πεδίν. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο – εξγαζίεο πξνζζεηηθέο ή απαιιαθηηθέο. 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ305 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
  

Δμάκελν 3
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, εξγαζηήξην 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία 

θνηηεηή & ζπλεξγαζία κε ηνλ δηδάζθνληα 30 ψξεο, ψξεο 

πξνεηνηκαζίαο γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 35 ψξεο, 

γξαπηέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Νηθφιανο Φαραληίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ηε 

ρξήζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ 

παξνπζίαζεο, ηελ πνξεία εηζαγσγήο ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο 

θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ηηο ζρεηηθέο 

ζεσξίεο κάζεζεο. Βπίζεο, λα αζθεζνχλ ζηελ παξαγσγή 

εθπαηδεπηηθήο παξνπζίαζεο κε ηε ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη ςεθηαθψλ εξγαιείσλ. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Εζηνξηθά ζηνηρεία ηεο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΒ ζηελ 

εθπαίδεπζε, νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη ςεθηαθά εξγαιεία 

παξνπζίαζεο, θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη 

ζρεηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, θαηαζθεπή εθπαηδεπηηθήο 

παξνπζίαζεο. 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία   
Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Θεσξία θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Θεσξία (γξαπηά) θαη εμέηαζε ζην εξγαζηήξην 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

Σίηινο καζήκαηνο Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο  

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ306 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο εηζαγσγηθά θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο ή εκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
  

Δμάκελν 2
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία θνηηεηή & ζπλεξγαζία 

κε ηνλ δηδάζθνληα 39 ψξεο, νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή 

έξεπλαο 40 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 35 ψξεο, 

εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Διέλε Σζαθηξίδνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη: α. ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ 

κε βαζηθέο έλλνηεο έξεπλαο, β. ε απφθηεζε γλψζεσλ γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη ην ζρεδηαζκφ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ 

ηφζν ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πνιηηηθή φζν θαη 

ζέκαηα παηδαγσγηθήο, γ. ε εμνηθείσζε κε ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο θαη ζπγγξαθήο ησλ εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Βηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ζηα ζηάδηα κηαο 

έξεπλαο. Μέζνδνη έξεπλαο. Σξφπνη δεηγκαηνιεςίαο. 

πιινγή δεδνκέλσλ. Βξκελεία απνηειεζκάησλ θαη 

δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σξφπνη παξνπζίαζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ κηαο έξεπλαο. Βθαξκνγέο ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο - παηδαγσγηθήο.  

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Cohen, L. & Manion, L. (1994). Μεζνδνινγία 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Ώζήλα: Μεηαίρκην. 

Verma, G. (2005). Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα. Ώζήλα: Ααξδαλφο 

Javeau, C. (2000). Ζ έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην. Ώζήλα: 

Ααξδαλφο.  

Παππάο, Θ. (2002). Ζ κεζνδνινγία ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Ώζήλα: 

Καξδακίηζαο. 

Γαθεηξφπνπινο, Κ. (2004). Πσο γίλεηαη κηα επηζηεκνληθή 

εξγαζία; Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη ζπγγξαθή εξγαζηώλ.  

Κξηηηθή.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Θεσξεηηθέο δηαιέμεηο – πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βξγαζίεο – γξαπηέο εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο ηαηηζηηθή 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ307 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο εηζαγσγηθά θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο ή εκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
  

Δμάκελν 1
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηηο δηαιέμεηο 36 

ψξεο, εξγαζηήξην Δ/Τ 40 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο 

εμεηάζεηο 32 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Διέλε Σζαθηξίδνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε 

βαζηθέο έλλνηεο ζηαηηζηηθήο θαη κεζφδνπο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ΐαζηθέο έλλνηεο ζηαηηζηηθήο. Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο. 

Κιίκαθεο κέηξεζεο. Πεξηγξαθή πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Καηαλνκέο. Καλνληθή θαηαλνκή. Έιεγρνη 

ππνζέζεσλ. Κξηηήξην x
2
. χγθξηζε κέζσλ φξσλ (t - test – 

ANOVA). Βθαξκνγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα.  

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Ρνχζζνο, Λ. Π. & Σζανχζεο, Γ. (2002). ηαηηζηηθή 

εθαξκνζκέλε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Ώζήλα: 

Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

R. Lyman Ott, Michael T. Longnecker (2001). An 

Introduction to Statistical Methods and Data Analysis 

(5th Ed.).  

Σζνππάθεο, Β. (1996). Δηζαγσγηθά καζήκαηα ζηαηηζηηθήο.  

Θεζζαινλίθε: Ώrt of text.   

Λνπθάο, . (2003). ηαηηζηηθή. Ώζήλα: Κξηηηθή.   

Κνιπβά-Μαραίξα & Φ. Μπφξα-έληα, Β. (1996) 

ηαηηζηηθή, Θεσξία & εθαξκνγέο. Θεζζαινλίθε: Γήηεο.   
Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Θεσξεηηθέο δηαιέμεηο – ρξήζε Δ/Τ 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο Μαζήκαηνο ηνηρεία Αξηζκεηηθήο θαη Θεσξίαο Αξηζκψλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

Κσδηθφο Μαζήκαηνο Τ308 

Δίδνο Μαζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν Μαζήκαηνο  Δηζαγσγηθό  

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
  

Δμάκελν 1
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα 

εμεηάζεηο 50 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο.  

 

Όλνκα Γηδάζθνληα Κσλζηαληίλνο Νηθνιαλησλάθεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Δ παξνπζίαζε θαη ε εκβάζπλζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ νη 

νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ Αεκνηηθνχ 

ρνιείνπ 

Πξναπαηηνχκελα - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Φπζηθνί αξηζκνί, ζχλνια, δηκειείο ζρέζεηο, ζπλαξηήζεηο, 

πιεζάξηζκνο ζπλφινπ. Οη ηέζζεξηο πξάμεηο ζηνπο θπζηθνχο 

αξηζκνχο. πζηήκαηα αξίζκεζεο. ηνηρεία ζεσξίαο αξηζκψλ: 

δηαηξεηφηεηα, θξηηήξηα δηαηξεηφηεηαο, πξψηνη αξηζκνί, 

επθιείδεηα δηαίξεζε, Μέγηζηνο θνηλφο δηαηξέηεο (Μ.Κ.Α.), 

Βιάρηζην θνηλφ πνιιαπιάζην (Β.Κ.Π.). 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Van de Walle, J. A. (2005). Μαζεκαηηθά γηα ην Γεκνηηθό θαη ην 

Γπκλάζην. Μηα εμειηθηηθή δηδαζθαιία, Σξ. Σξηαληαθπιιίδεο 

(επηκ.), Ώ. Ώιεμαλδξνπνχινπ & ΐ. Κνκπνξφδνο (κεη.). 

Ώζήλα: Σππσζήησ-Γ. Ααξδαλφο. 

Λεκνλίδεο, Υ. (2000). ηνηρεία Αξηζκεηηθήο θαη Θεσξίαο 

Αξηζκώλ γηα ην Γάζθαιν. Ώζήλα: Παηάθεο. 

Σξηαληαθπιιίδεο, Σξ. & δξφιηαο, Κ. (2005). Βαζηθέο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Ώζήλα: Σππσζήησ – Γ. Ααξδαλφο. 

Υαιάηζεο, Ώ. (1999). Αξηζκεηηθή. ύλνια – πλαξηήζεηο, 

Θεσξία Αξηζκώλ. Θεζζαινλίθε: Γήηεο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Παξάδνζε ζεσξίαο απφ ην δηδάζθνληα θαη επίιπζε αζθήζεσλ 

απφ ην δηδάζθνληα θαη ηνπο θνηηεηέο ζε θξνληηζηήξην θαη ζην 

ζπίηη. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο Μαζήκαηνο ηνηρεία Γεσκεηξίαο θαη Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ 

Κσδηθφο Μαζήκαηνο Τ309 

Δίδνο Μαζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν Μαζήκαηνο  Δηζαγσγηθά 

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
   

Δμάκελν 2
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα 

εμεηάζεηο 50 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα Γηδάζθνληα Κσλζηαληίλνο Νηθνιαλησλάθεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Δ παξνπζίαζε θαη ε εκβάζπλζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ νη 

νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ Αεκνηηθνχ 

ρνιείνπ 

Πξναπαηηνχκελα - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη: Ώλαινγίεο, 

Κιάζκαηα, Αεθαδηθνί θαη Πνζνζηά. Θεκειίσζε ησλ Ρεηψλ 

αξηζκψλ. Βμηζψζεηο θαη πζηήκαηα. Λχζε Πξνβιεκάησλ. 

Μεηξήζεηο. Βπίπεδα ζρήκαηα θαη ζηεξεά ζψκαηα θαη νη 

ηδηφηεηέο ηνπο. γθνη θαη Βκβαδά. Ππζαγφξεην ζεψξεκα. 

Κχθινη. Γσλίεο. Μεζνθάζεηνο. Οκνηφηεηα θαη Θεψξεκα ηνπ 

Θαιή. Γεσκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Van de Walle, J. A. (2005). Μαζεκαηηθά γηα ην Γεκνηηθό θαη ην 

Γπκλάζην. Μηα εμειηθηηθή δηδαζθαιία, Σξ. 

Σξηαληαθπιιίδεο (επηκ.), Ώ. Ώιεμαλδξνπνχινπ & ΐ. 

Κνκπνξφδνο (κεη.). Ώζήλα: Σππσζήησ-Γ. Ααξδαλφο. 

Κνχξθνπινο, Μ. (1999). ηνηρεία Θεσξίαο Αξηζκώλ. Γηα 

ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδεο. 

Λεκνλίδεο, Υ. (2000). ηνηρεία Αξηζκεηηθήο θαη Θεσξίαο 

Αξηζκώλ γηα ην Γάζθαιν. Ώζήλα: Παηάθεο. 

Σξηαληαθπιιίδεο, Σξ.& δξφιηαο, Κ. (2005). Βαζηθέο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ώζήλα: Σππσζήησ – Γ. 

Ααξδαλφο. 

Υαιάηζεο, Ώζ. (1999). Γεσκεηξία. Θεζζαινλίθε: Γήηεο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Παξάδνζε ζεσξίαο απφ ην δηδάζθνληα θαη επίιπζε αζθήζεσλ 

απφ ην δηδάζθνληα θαη ηνπο θνηηεηέο ζε θξνληηζηήξην θαη ζην 

ζπίηη. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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4.1.4  Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Πξαθηηθή Άζθεζε  (ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.) 

  

Α΄ Φάζε: Δηζαγσγή ζηε ζεσξία θαη πξάμε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο δηδαζθαιίαο  

 

Δ Ώ΄ Φάζε ηεο Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζην 3
ν
 

εμάκελν θαη θαιχπηεη 3 πηζησηηθέο κνλάδεο ή 5 κνλάδεο ECTS.  

 

Οξγάλσζε  

Οη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ ελαιιάμ ζεσξεηηθό κάζεκα ζηε Σρνιή (εηζήγεζε θαη 

ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο) θαη δηδαζθαιία ζηηο ηάμεηο ησλ πεηξακαηηθψλ θπξίσο, αιιά θαη άιισλ 

ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ. Δ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θάζε θνξά 

ζηφρνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθάζηνηε ζέκα ηνπ ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο (βι. Πεξηερφκελν). Οη 

θνηηεηέο ζπκπιεξψλνπλ αληίζηνηρα θύιια παξαηήξεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, κε άμνλεο ηα ζέκαηα 

απηά. Ώθνινπζεί ζπδήηεζε  θαη αλάιπζε ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ 

θνηηεηψλ. Δ ζπδήηεζε γίλεηαη κε ηελ θαζνδήγεζε απνζπαζκέλσλ δαζθάισλ ζε κηθξέο νκάδεο 

(έσο 15 θνηηεηέο), έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ θνηηεηψλ - κειψλ ηεο νκάδαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φηαλ π.ρ. είλαη αδχλαηε γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο ε in vivo παξαθνινχζεζε ζην ζρνιείν, γίλεηαη παξαηήξεζε θαη αλάιπζε 

καγλεηνζθνπεκέλσλ δηδαζθαιηώλ. Δ ζπδήηεζε θαη αλάιπζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο νκάδεο θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ λένπ ζέκαηνο ζηελ νινκέιεηα ηνπ εμακήλνπ δηαξθνχλ ζπλνιηθά ηξεηο ψξεο. Δ 

παξαθνινχζεζε δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δχν δηδαθηηθέο ψξεο.  

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζεκαληηθή ζέζε έρνπλ νη 

«κέληνξεο» ησλ θνηηεηψλ, δειαδή νη απνζπαζκέλνη ζην Σκήκα απφ ηελ Πξσηνβάζκηα 

Βθπαίδεπζε δάζθαινη, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηνπο ππνςήθηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. Ώπφ ηελ παξνπζία ησλ κεληφξσλ ζε φιεο ηεο θάζεηο 

ηεο ΑΕ.ΜΒ.Π.Ώ. θαη απφ ηνπο απαηηεηηθνχο ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ – νξγάλσζε ησλ 

επηζθέςεσλ ησλ θνηηεηψλ ζηα ζρνιεία, επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ θνηηεηψλ, 

αμηνιόγεζε ησλ δηδαθηηθψλ αζθήζεσλ, «εηαηξηθή» ππνζηήξημε ησλ δαζθάισλ πνπ αλνίγνπλ ηηο 

ηάμεηο ηνπο ζηνπο θνηηεηέο θαη ελ γέλεη ζηήξημε όισλ ησλ δξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηε 

ζχδεπμε ζεσξίαο θαη πξάμεο – εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε δηακφξθσζε δχν απαξαίηεησλ γηα 

ηελ άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζπλζεθψλ: 

 ε αξκνληθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα ζρνιεία θαη ζην Σκήκα σο ίδξπκα 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη  

 ε αλάπηπμε ζεσξεηηθήο ππνδνκήο γηα ηε ζεκειίσζε θαη ηελ επηηπρή νξγάλσζε ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

   

Τπνρξεώζεηο ηνπ θνηηεηή  

Ο θνηηεηήο ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δ παξνπζία ηνπ 

είλαη ππνρξεσηηθή. Κάζε εβδνκάδα παξαδίδεη ζπκπιεξσκέλν ην ζρεηηθφ θχιιν παξαηήξεζεο 

ζηνλ απνζπαζκέλν δάζθαιν, ππεχζπλν ηεο νκάδαο ηνπ. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ παξαδίδεη γξαπηή 

εξγαζία (Τπφκλεκα γηα ηελ Ώ΄ Φάζε ηεο ΑΕ.ΜΒ. Π. Ώ.), ηεο νπνίαο ε ζεκαηηθή αλαθέξεηαη ζε έλα 

απφ ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, θαζψο θαη 

ζηελ αληίζηνηρε παξαηήξεζε πνπ έθαλε ν ίδηνο ζε ζπγθεθξηκέλε ηάμε.  

   

Αμηνιόγεζε ηνπ θνηηεηή  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή ζπλεθηηκψληαη ε γξαπηή εξγαζία, ηα ζπκπιεξσκέλα θχιια 

παξαηήξεζεο, ε ζπλέπεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ, θαζψο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ ζην κάζεκα. 

Σελ επζχλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Ώ΄ θάζεο έρεη παηδαγσγφο, κέινο Α.Β.Π., ζε ζπλεξγαζία κε 

απνζπαζκέλνπο δαζθάινπο (κέληνξεο). 
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Σίηινο καζήκαηνο Α΄ Φάζε: Δηζαγσγή ζηε ζεσξία θαη πξάμε ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ηεο δηδαζθαιίαο 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ 401 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
  

Δμάκελν 3
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS  

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο (παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ, 

αλαθνίλσζε ζπκπεξαζκάησλ θαη ζπδήηεζε ζηελ 

νινκέιεηα) 39 ψξεο, παξαθνινχζεζε δηδ/ιηψλ ζηα ζρνιεία 

24 ψξεο, ζπκπιήξσζε Φχιισλ Παξαηήξεζεο 24 ψξεο, 

ζπλεξγαζία κε ηνπο κέληνξεο 5, ζπδήηεζε ζηελ νκάδα 25 

ψξεο, κειέηε, πξνεηνηκαζία θαη ζχληαμε ηειηθήο εξγαζίαο 

30 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Καηεξίλα Γεκεηξηάδνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ, νη  θνηηεηέο/ηξηεο  ζα 

πξέπεη: 

- λα έρνπλ θαηαλνήζεη θαη λα έρνπλ βηψζεη ηε ζχλδεζε ηεο 

ζεσξεηηθήο γλώζεο κε ηε ζρνιηθή εκπεηξία, ππφ ηε κνξθή 

παξαθνινχζεζεο δηδαζθαιηψλ·  

- λα έρνπλ απνθηήζεη εμνηθείσζε κε ηηο δηαδηθαζίεο αγσγήο 

θαη κάζεζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ην γεληθφηεξν ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ παξαηεξεηή θαη 

κειινληηθνχ δαζθάινπ·  

- λα έρνπλ απνθηήζεη ζπζηεκαηηθή επαθή κε ζέκαηα/ 

πξνβιήκαηα ηεο ζεσξίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ ζρνιείνπ. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Βηζαγσγή ζηε ζεκαηηθή θαη ηε θηινζνθία ηνπ καζήκαηνο. 

Θεζκηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο δηδαζθαιίαο. ρνιηθφο ρψξνο 

θαη κέζνδνη παξαηήξεζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Δ ζεσξεηηθή 

βάζε ηεο δηδαζθαιίαο. Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα – 

ΑΒΠΠ. θνπνί, ζηφρνη θαη πεξηερφκελα ηεο δηδαζθαιίαο. 

Μέζνδνη, κνξθέο θαη κέζα δηδαζθαιίαο. Ώμηνιφγεζε θαη 

πεξηβάιινληα κάζεζεο. Βλαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε 

δηδαζθαιία. ΐαζηθέο αξρέο  ζρεδηαζκνχ  ηεο δηδαζθαιίαο. 

Αηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Κιίκα ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο, πεηζαξρία, επηθνηλσλία ιεθηηθή θαη κε 

ιεθηηθή. Σχπνη ζρνιείσλ: Πνιπζέζηα\ Οιηγνζέζηα, 

Δκηεκεξήζηα\ Οινήκεξα, Αηαπνιηηηζκηθά, Βηδηθά ρνιεία. 

Ώμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Ώ΄ Φάζεο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Γθφηνβνο, Ώ. Β. (2001). Ζ ινγηθή ηνπ ππαξθηνύ ζρνιείνπ. 

Ώζήλα: Gutenberg. 

Γθφηνβνο, Ώ. Β. (2001). Παηδαγσγηθή Αιιειεπίδξαζε. 

Δπηθνηλσλία θαη θνηλσληθή κάζεζε ζην ζρνιείν. Ώζήλα: 

Gutenberg. 

Κσλζηαληίλνπ, Υ. (1998). ρνιηθή Πξαγκαηηθόηεηα θαη 

Κνηλσληθνπνίεζε ηνπ καζεηή. θηαγξάθεζε ησλ 

Κνηλσληθνπνηεηηθώλ Μελπκάησλ ηνπ ρνιείνπ θαη ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ. Ώζήλα: Gutenberg. 

Μαηζαγγνχξαο, Δ. (2003). Ζ ρνιηθή Σάμε, Σόκνο Α΄. 
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Υώξνο, Οκάδα, Πεηζαξρία, Μέζνδνο. Ώζήλα: 

απηνέθδνζε 

Παπαδνπνχινπ, ΐ. (1999). Παξαηήξεζε Γηδαζθαιίαο: 

Θεσξεηηθό πιαίζην θαη εθαξκνγέο. Θεζζαινλίθε: 

Κπξηαθίδεο.  

Υαηδεγεσξγίνπ, Γ. (ρ.ρ.). Γλώζη ην Curriculum. Γεληθά θαη 

εηδηθά ζέκαηα Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη 

δηδαθηηθήο. Ώζήλα: Ώηξαπφο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο απνηειεζκάησλ παξαηήξεζεο ησλ 

θνηηεηψλ, workshops. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο πκπιήξσζε Φχιισλ Παξαηήξεζεο, εθηίκεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ θνηηεηή ζε φια ηα ζηάδηα ηεο Ώ΄ Φάζεο 

(ζπλερήο αμηνιφγεζε), αηνκηθή εξγαζία. 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 

 

 

   

Β΄ Φάζε: Γηδαθηηθή ησλ καζεκάησλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ   

 

Δ ΐ΄ Φάζε ηεο Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο νινθιεξψλεηαη – 

ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ – ζε ηέζζεξα εμάκελα: αξρίδεη ζην 4
ν
 θαη 

ηειεηψλεη ζην 7
ν
 εμάκελν. Πεξηιακβάλεη ηε δηδαθηηθή ελλέα (9) ζπλνιηθά καζεκάησλ ηνπ 

Αεκνηηθνχ ρνιείνπ. Ώπφ ηα ελλέα καζήκαηα, ηα ηέζζεξα – Αηδαθηηθή ηεο Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο, Αηδαθηηθή ηεο Εζηνξίαο, Αηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη Αηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ – 

είλαη ππνρξεσηηθά θαη πξνζθέξνληαη απφ ην ηέηαξην (4
ν
) σο ην έβδνκν (7

ν
) εμάκελν. Ώπφ ηα 

ππφινηπα πέληε –  δειαδή Αηδαθηηθή ησλ Θξεζθεπηηθψλ, Αηδαθηηθή ηεο Μειέηεο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, Αηδαθηηθή ησλ Βηθαζηηθψλ, Αηδαθηηθή ηεο Μνπζηθήο θαη Αηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο 

Ώγσγήο – ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα επηιέμεη ηα δύν, ζην πέκπην (5
ν
) θαη έθην (6

ν
) εμάκελν ηα 

ππφινηπα κπνξεί, αλ ζέιεη, λα ηα παξαθνινπζήζεη σο καζήκαηα Βιεχζεξεο Βπηινγήο, φπσο 

νξίδεηαη απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ.   

 Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη 

νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο.  

 ε θάζε Αηδαθηηθή καζήκαηνο αληηζηνηρνχλ ηξεηο πηζησηηθέο κνλάδεο (3ΠΜ) ή 5 ECTS. 

Έηζη, ην ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ηεο δεχηεξεο θάζεο είλαη 6 x 3 ΠΜ = 18 ΠΜ ή 6 Υ 5 = 

30 ECTS.  

Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζηε Αηδαθηηθή ελφο καζήκαηνο είλαη ε 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην αληίζηνηρν Τπνρξεσηηθφ κάζεκα. Βάλ ην Τπνρξεσηηθφ 

κάζεκα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέξε, ηφηε κπνξεί ν θαζεγεηήο λα επηηξέςεη ζην 

θνηηεηή λα παξαθνινπζήζεη παξάιιεια ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ Τπνρξεσηηθνχ καζήκαηνο θαη ηελ 

αληίζηνηρε Αηδαθηηθή. Γεληθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζηε ΐ΄ Φάζε είλαη ε 

νινθιήξσζε ηεο  Ώ΄ Φάζεο ηεο Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

   
ηόρνη  

Δ ΐ΄ Φάζε ηεο Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο απνβιέπεη:  

- ζηε βαζηθή ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ηνπ θνηηεηή ζηε Αηδαθηηθή θάζε καζήκαηνο θαη  

- ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θνηηεηή λα ζρεδηάδεη, λα δηεμάγεη θαη λα 

αμηνινγεί κηα νξγαλσκέλε δηδαζθαιία.  

   
Οξγάλσζε θαη πεξηερόκελα  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ΐ΄Φάζεο ηεο Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

έρνπλ νξηζηεί δχν εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Κάζε Αηδαθηηθή πεξηιακβάλεη δχν κέξε: έλα ζεσξεηηθό, 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ρνιή θαη δηαξθεί ηέζζεξηο εβδνκάδεο (4 εβδνκάδεο x 1 ηξίσξν ηελ 

εβδνκάδα) θαη έλα θπξίσο πξαθηηθό κέξνο, κε δηδαζθαιίεο ηελ θαζνξηζκέλε κέξα ζε Αεκνηηθά 

ρνιεία ηεο πφιεο, θαζψο θαη αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθαιηψλ ηελ επνκέλε.  
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α. Θεσξεηηθφ κέξνο  

Σν ζεσξεηηθφ κέξνο θάζε Αηδαθηηθήο πεξηιακβάλεη:  

 ΐηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε γηα ηε Αηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο.  

 Ώλαγθαηφηεηα θαη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο.  

 Εζηνξηθή εμέιημε ηνπ καζήκαηνο.  

 Φπρνινγηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ καζεηή.  

 Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο, ζηφρνη θαη πεξηερφκελα, ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

θαηά ηάμε.  

 Μέζνδνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο (δηάξζξσζε ηεο δηδαζθαιίαο, κνξθέο 

εξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο).  

 Μέζα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο θαη ρξήζε ηνπο.  

 Σξφπνη αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη έιεγρνο απνηειεζκάησλ ηεο 

δηδαζθαιίαο.  

 Παξαηήξεζε θαη αλάιπζε καγλεηνζθνπεκέλσλ δηδαζθαιηψλ.  

   

β. Πξαθηηθφ κέξνο  

Σν πξαθηηθφ κέξνο θάζε Αηδαθηηθήο πεξηιακβάλεη:  

 Αεηγκαηηθή δηδαζθαιία ηνπ απνζπαζκέλνπ δαζθάινπ ή καγλεηνζθνπεκέλε 

δηδαζθαιία:  

Ο απνζπαζκέλνο δάζθαινο παξνπζηάδεη ζηνπο θνηηεηέο ην ζρεδηαζκφ κηαο δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο, ηνλ νπνίν έρεη εηνηκάζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

έρεη γλσξίζεη ηελ ηάμε, ζηελ νπνία ζα δηδάμεη. ηε ζπλέρεηα δηδάζθεη ηελ ελφηεηα ζην ζρνιείν. Σε 

δηδαζθαιία, ε νπνία καγλεηνζθνπείηαη, παξαθνινπζνχλ νη θνηηεηέο θαη ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο. 

Δ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο γίλεηαη ζηε ρνιή απφ ηνλ απνζπαζκέλν δάζθαιν, 

ηνπο θνηηεηέο θαη ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή.  

 Αηδαζθαιίεο θνηηεηψλ:  

Ο θνηηεηήο ζρεδηάδεη κφλνο ηνπ κηα δηδαθηηθή ελφηεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ θξνληίδεη λα 

επηζθεθηεί πξνεγνπκέλσο ηελ ηάμε ζηελ νπνία ζα δηδάμεη. Έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο καζεηέο, 

γλσξίδεη ην δάζθαιν θαη παξαθνινπζεί ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο απφ ην δά-

ζθαιν. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ (γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ 

έρνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζην κάζεκα απηφ, ζηηι κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, κέζα δηδαζθαιίαο 

ηεο ηάμεο ή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα θ.ά.). Ώθνχ θαζνξηζηεί, ζε ζπλεξγαζία κε 

ην δάζθαιν ηεο ηάμεο, ε ελφηεηα πνπ ζα δηδάμεη, ν θνηηεηήο πξνεηνηκάδεηαη σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο, θάλεη ηηο κεζνδνινγηθέο επηινγέο ηνπ θαη ζρεδηάδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ. 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ν θνηηεηήο ρξεζηκνπνηεί ηηο νδεγίεο θαη ην ππφδεηγκα 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο πνπ δίλεηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Αηδαθηηθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο. Σν ππφδεηγκα ηνπ ζρεδηαζκνχ απνηειεί έλα γεληθφ βνεζεηηθφ δηάγξακκα, πνπ έρεη 

ζθνπφ φρη λα πεξηνξίζεη, αιιά λα βνεζήζεη ην θνηηεηή παξέρνληάο ηνπ θάπνηεο βαζηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ.  Ο θνηηεηήο παξνπζηάδεη ην 

ζρεδηαζκφ ζηνλ απνζπαζκέλν δάζθαιν θαη ηνλ ζπδεηά καδί ηνπ, ελδερνκέλσο ηνλ ηξνπνπνηεί θαη 

ηνλ ζπκπιεξψλεη, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ηε δηδαζθαιία.  

Ο θνηηεηήο δηδάζθεη ηελ ελφηεηά ηνπ ζην ζρνιείν. Σνλ παξαθνινπζνχλ νη ζπκθνηηεηέο ηεο 

νκάδαο ηνπ, ν ππεχζπλνο απνζπαζκέλνο δάζθαινο θαη ν αξκφδηνο θαζεγεηήο. ηαλ θξίλεηαη 

αλαγθαίν, γίλεηαη θαη καγλεηνζθφπεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Δ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ θνηηεηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ρνιή απφ ηνλ ίδην, ηνπο ζπκθνηηεηέο πνπ ηνλ 

παξαθνινχζεζαλ, ηνλ απνζπαζκέλν δάζθαιν θαη ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή. Δ αλάιπζε γίλεηαη 

δηαθνξνπνηεκέλα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν, ηε κέζνδν, ηα κέζα θ.ιπ. Με αθνξκή 

πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη θνηηεηέο θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο, αλαπηχζζνληαη απφ ηνλ θαζεγεηή θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ απνζπαζκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο-κέληνξεο ελδεηθηηθά ζέκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ηφζν ζην πεξηερφκελν φζν θαη 

ζηε κεζνδνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Έηζη, θαιχπηνληαη θάπνηα θελά θαη 

ζπκπιεξψλεηαη ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ζηε Αηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο.  

 Ώμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο:  
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Δ ηειεπηαία ζπλάληεζε ηνπ εμακήλνπ αθηεξψλεηαη ζηελ απνηίκεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

εμακήλνπ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

θαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο θνηηεηέο. Βθθξάδνληαη νη θξηηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηνπο ζηφρνπο, ηα 

πεξηερφκελα θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο, ζπλάγνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη γίλνληαη 

πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο.  

   
Τπνρξεώζεηο ηνπ θνηηεηή  

Ο θνηηεηήο ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Δ παξνπζία ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Βάλ 

απνπζηάζεη πάλσ απφ δχν θνξέο ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ή απφ ηε δεηγκαηηθή δηδαζθαιία ηνπ 

δαζθάινπ (παξνπζίαζε ζρεδηαζκνχ, δηεμαγσγή, αμηνιφγεζε), επαλαιακβάλεη ην κάζεκα. Ο 

θνηηεηή ζρεδηάδεη θαη δηεμάγεη κία ηνπιάρηζηνλ δηδαζθαιία ζε θάζε Αηδαθηηθή καζήκαηνο. ηαλ 

είλαη εθηθηφ, απφ νξγαλσηηθήο πιεπξάο, κπνξεί λα ζρεδηάζεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη κηα δεχηεξε ή θαη πεξηζζφηεξεο δηδαζθαιίεο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε παξαθνινχζεζε απφ ηνλ αξκφδην θαζεγεηή, ηνλ απνζπαζκέλν δάζθαιν ή θαη ηνπο 

ζπκθνηηεηέο ηνπ. Μηα δεχηεξε δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηεί νπσζδήπνηε, φηαλ δελ είλαη είηε ν ίδηνο 

ηθαλνπνηεκέλνο είηε νη ππεχζπλνη ηνπ καζήκαηνο απφ ηελ πξψηε δηδαζθαιία ηνπ.  

Βάλ ν θνηηεηήο δελ παξνπζηάζεη θαη δε ζπδεηήζεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο πνπ 

πξφθεηηαη λα δηδάμεη κε ηνλ ππεχζπλν δάζθαιν, ην αξγφηεξν κία εκέξα πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία 

ηνπ, δελ ηνπ επηηξέπεηαη λα δηδάμεη. Βάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αδπλαηεί λα δηδάμεη, ελεκεξψλεη 

εγθαίξσο ην δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη ηνλ ππεχζπλν απνζπαζκέλν δάζθαιν. Αελ επηηξέπεηαη λα 

θάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία δηδαζθαιίεο ηελ ίδηα κέξα ζηα δηαθνξεηηθά καζήκαηα ηνπ θχθινπ πνπ 

παξαθνινπζεί. Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ παξαδίδεη γξαπηή εξγαζία, ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε αμηνιφγεζή ηεο.  

   
Αμηνιόγεζε ηνπ θνηηεηή  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή ζπλεθηηκψληαη:  

 ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ (θαηνρή αληηθεηκέλνπ, δηαηχπσζε ζηφρσλ, 

κεζνδνινγηθέο επηινγέο θ.ιπ.)  

 ε δηεμαγσγή θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο, φπσο απνηππψλνληαη ζην ζρεηηθφ θχιιν 

αμηνιφγεζεο – εηδηθφ γηα θάζε κάζεκα  

 ε γξαπηή εξγαζία ηνπ 

 ε γξαπηή ή πξνθνξηθή εμέηαζε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο Αηδαθηηθήο ηνπ καζήκαηνο 

θαη  

 ε ππεπζπλφηεηα, ην ελδηαθέξνλ θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ ζην κάζεκα.  

Δ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαζαπηήο δελ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε 

βαζκνιφγεζε ηνπ θνηηεηή, γηαηί ε επηηπρήο δηεμαγσγή ηεο πέξα απφ ην ζρεδηαζκφ εμαξηάηαη θαη 

απφ πνιινχο άιινπο παξάγνληεο, γηα ηνπο νπνίνπο πηζαλψο δελ επζχλεηαη ν θνηηεηήο. Δ 

δηδαζθαιία δελ γίλεηαη γηα λα βαζκνινγεζεί ν θνηηεηήο, αιιά γηα λα δνθηκάζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ, 

λα ζπγθξίλεη ηηο πηζαλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηεμαγσγήο δηδαζθαιίαο, λα 

πξνβιεκαηηζηεί θαη λα ζπδεηήζεη κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ θαη ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ καζήκαηνο 

επηκέξνπο ζέκαηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, λα δηακνξθψζεη θξηηηθή ζπλείδεζε θαη ζηάζε.  

Σελ επζχλε ηεο Αηδαθηηθήο θάζε καζήκαηνο έρεη ν αξκφδηνο θαζεγεηήο Αηδαθηηθήο ζε 

ζπλεξγαζία κε απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. ζα πεξηγξάθνληαη ζην παξαπάλσ ζρήκα 

(Θεσξεηηθφ Μέξνο, Πξαθηηθφ Μέξνο θαη Ώμηνιφγεζε)  είλαη ελδεηθηηθά θαη φρη δεζκεπηηθά θάζε 

δηδαθηηθνιφγνο κπνξεί λα ηα πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθεη 

πξνθξίλνληαο θαη άιιεο κεζνδνινγηθέο επηινγέο, ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 
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Σίηινο καζήκαηνο Β΄ Φάζε: Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο  

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ402 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ  3
ν
   

Δμάκελν  5
ν  

ή 6
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

 5 ECTS 

 3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 30 ψξεο, πξνεηνηκαζία θαη ζπλεξγαζία 

γηα ηηο εξγαζίεο 60 ψξεο, παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ 

(πξαθηηθή) 5 ψξεο, πξνεηνηκαζία δηδαζθαιίαο (πξαθηηθή) 8 

ψξεο, ζπλεξγαζία κε ηνπο κέληνξεο 2 ψξεο, δηδαζθαιία 

(πξαθηηθή) 1 ψξα, πξνεηνηκαζία γηα ηελ ηειηθή εξγαζία 

(έξεπλα ζην δηαδίθηπν) 15 ψξεο, ψξεο πξνεηνηκαζίαο γηα 

ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 21, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα ηαχξνο Κακαξνχδεο/Αγγειηθή αθειιαξίνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Γλψζε ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ηεο γισζζνδηδαθηηθήο, 

νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο κε ζρεηηθή άλεζε, ηφλσζε απηνπεπνίζεζεο 

Πξναπαηηνχκελα  Βιιεληθή γιψζζα - Γξακκαηηθή θαη Αηδαθηηθή Βιιεληθήο 

Γιψζζαο 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Αηδαθηηθή δσληαλψλ γισζζψλ, ζεσξεηηθφ πιαίζην, 

κεζνδνινγία θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ζηηο ηδηαίηεξεο θάζε 

θνξά δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο ηεο ηάμεο. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Υαξαιακπφπνπινο, Ώ. & Υαηδεζαββίδεο, . (1997). Ζ 

ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο. Θεσξία θαη πξαθηηθή 

εθαξκνγή. Θεζζαινλίθε: Κψδηθαο 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο  απφ ηνπο θνηηεηέο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Αηδαζθαιία ζε ηάμεηο – Γξαπηέο εξγαζίεο (Πνξείεο) 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθά 
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Σίηινο καζήκαηνο Β΄ Φάζε: Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ403 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
 ή 4

ν
  

Δμάκελν 4
ν
 ή 7

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 30, πξνεηνηκαζία θαη ζπλεξγαζία γηα ηηο 

εξγαζίεο 60 ψξεο, παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ (πξαθηηθή) 

5 ψξεο, πξνεηνηκαζία δηδαζθαιίαο (πξαθηηθή) 8 ψξεο, 

ζπλεξγαζία κε ηνπο κέληνξεο 2 ψξεο, δηδαζθαιία 

(πξαθηηθή) 1 ψξα, πξνεηνηκαζία γηα ηελ ηειηθή εξγαζία 

(έξεπλα ζην δηαδίθηπν) 15 ψξεο, ψξεο πξνεηνηκαζίαο γηα 

ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 21, εμεηάζεηο 3 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κψζηαο Καζβίθεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζαγάγεη ην θνηηεηή 

ζηελ θξηηηθή ηζηνξηθή εθπαίδεπζε, ζηε δηδαθηηθή ηεο 

Εζηνξίαο ζην Αεκνηηθφ ρνιείν. Παξνπζίαζε λέσλ κνξθψλ 

επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο 

(ηνπηθή ηζηνξία, λέεο ηερλνινγίεο, δξαζηεξηφηεηεο 

ελζπλαίζζεζεο, κνπζεία, πνιιαπιέο αλαγλψζεηο θαη 

εξκελείεο ηνπ παξειζφληνο).     

Πξναπαηηνχκελα  Αχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα καζήκαηα: Εζηνξία: Ώξραηφηεηα 

θαη ΐπδάληην, Βιιεληθή Εζηνξία Ε θαη ΕΕ 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Θεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν 

παξνπζηάδνληαη δεηήκαηα ηζηνξηνγξαθίαο (ε δηάζηαζε 

κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο ζρνιηθήο 

ηζηνξίαο), ε ζπδήηεζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Νέαο 

Εζηνξίαο. Δ ηζηνξία ηνπ καζήκαηνο ηεο Εζηνξίαο ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε έξεπλα γχξσ απφ ηα  

ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο ηζηνξίαο. Νέεο ηάζεηο ζηε Αηδαθηηθή 

ηεο Εζηνξίαο, κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ρξήζε πεγψλ θαη 

επνπηηθψλ κέζσλ. 

Πξαθηηθφ κέξνο :Αηδαζθαιία ησλ θνηηεηψλ ζε ζρνιεία κε 

ηελ ππνζηήξημε ζπλεξγαδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

   

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Ώλδξένπ, Ώ.Π.  (2008) Ζ δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο ζηελ 

Διιάδα θαη ε έξεπλα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 

Μεηαίρκην: Ώζήλα 

Κφθθηλνο, Γ. (2003) Δπηζηήκε, ηδενινγία θαη ηαπηόηεηα. 

Μεηαίρκην: Ώζήλα.  

Κφθθηλνο Γ.- Νάθνπ Β. (επηκ). (2006). Πξνζεγγίδνληαο ηελ 

ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηώλα. Ώζήλα: 

Μεηαίρκην.      

Ληάθνο, Ώ. (2007)  Πώο ην παξειζόλ γίλεηαη ηζηνξία;, 

Βθδφζεηο Πφιηο, Ώζήλα. 

Νάθνπ, Βη. (2000) Σα παηδηά θαη ε ηζηνξία. Ηζηνξηθή ζθέςε, 

γλώζε θαη εξκελεία. Ώζήλα: Μεηαίρκην. 

Ρεπνχζε, Μ. (2004) . Μαζήκαηα ηζηνξίαο. Από ηελ ηζηνξία 

ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε. Ώζήλα: Καζηαληψηεο. 

Barton, K. C. – Levstik, L. S. (2009) Γηδάζθνληαο ηζηνξία 

γηα ην ζπιινγηθό αγαζό (κηθξ. Ώ. Θενδσξαθάθνπ), 
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Μεηαίρκην: Ώζήλα. 

Burke, P. (2004) Απηνςία. Οη ρξήζεηο ησλ εηθόλσλ σο 

ηζηνξηθώλ καξηπξηώλ. (κηθξ. A. Ώλδξένπ), 

Μεηαίρκην: Ώζήλα. 

Husbunds, Ch. (2004) Ση ζεκαίλεη δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο; 

Γιώζζα, ηδέεο θαη λνήκαηα. Μεηαίρκην: Ώζήλα. 

Moniot, H. (2002.) Ζ δηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο. (κηθξ. Έθε 

Κάλλεξ) Μεηαίρκην: Ώζήλα. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο , ζπδήηεζε, δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο, 

κηθξνδηδαζθαιίεο, αζθήζεηο.  

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο, εξγαζίεο θαη δηδαζθαιία 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Β’ Φάζε. Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ  

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ404 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δηζαγσγηθό θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
  

Δμάκελν 5
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  39 ψξεο δηδαζθαιίαο, 50 ψξεο πξνεηνηκαζία γηα ηε 

δηδαζθαιία, 50 ψξεο πξνεηνηκαζία εμεηάζεσλ θαη 

δηφξζσζε εξγαζηψλ, 3 ψξεο εμεηάζεηο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο ζα αζθεζνχλ, ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, λα 

ζρεδηάδνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ δηδαζθαιίεο ζηα 

Μαζεκαηηθά.  

 

Πξναπαηηνχκελα  Μαζεκαηηθά Ε, ΕΕ θαη Αηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ. 

 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

ε έλα πξψην κέξνο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζεσξεηηθά 

καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζχγρξνλε ζεσξία ηεο δηδαθηηθήο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηε δηδαθηηθή θάπνησλ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ. Οη θνηηεηέο ζα αζθεζνχλ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ ζην «ςεθηαθφ εξγαζηήξην ηεο δηδαθηηθήο ησλ 

καζεκαηηθψλ».  

ην δεχηεξν κέξνο νη θνηηεηέο ζα θαζνδεγεζνχλ γηα λα 

ζρεδηάζνπλ κηα δηδαζθαιία ζηα Μαζεκαηηθά ηελ νπνία θαη 

ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηα ζρνιεία. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη 

αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο απηήο.    

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Λεκνλίδεο, Υ. (2003). Μηα λέα πξόηαζε δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ. Βθδφζεηο Παηάθε. Ώζήλα. 

Van de Walle, J. A. (2005). Μαζεκαηηθά γηα ην Γεκνηηθό 

θαη ην Γπκλάζην. Μηα εμειηθηηθή δηδαζθαιία, Σξ. 

Σξηαληαθπιιίδεο (επηκ.), Ώ. Ώιεμαλδξνπνχινπ & ΐ. 

Κνκπνξφδνο (κεη.). Ώζήλα: Σππσζήησ-Γ. Ααξδαλφο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο. Βξγαζηήξην Δ/Τ. Αηδαζθαιία ζηελ ηάμε.  

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Αηδαζθαιία ζηελ ηάμε. Γξαπηή εξγαζία. Πξνθνξηθέο 

εμεηάζεηο.  

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Β΄ Φάζε: Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ  

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ405 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
 ή 4

ν
    

Δμάκελν 4
ν
 ή 7

ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS  

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 30 ψξεο, πξνεηνηκαζία θαη ζπλεξγαζία 

γηα ηηο εξγαζίεο 60 ψξεο, παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ 

(πξαθηηθή) 5 ψξεο, πξνεηνηκαζία δηδαζθαιίαο (πξαθηηθή) 8 

ψξεο, ζπλεξγαζία κε ηνπο κέληνξεο 2 ψξεο, δηδαζθαιία 

(πξαθηηθή) 1 ψξα, πξνεηνηκαζία γηα ηελ ηειηθή εξγαζία 

(έξεπλα ζην δηαδίθηπν) 15 ψξεο, ψξεο πξνεηνηκαζίαο γηα 

ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 21, εμεηάζεηο 3 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Άλλα πχξηνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο λα γλσξίζνπλ ηα θπξηφηεξα δηδαθηηθά 

κνληέια ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ θαη λα κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν γηα λα αλαιχνπλ 

ηα κνληέια απηά. Βπηπιένλ λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ 

δηδαζθαιίεο ησλ ελνηήησλ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο 

Β΄ θαη Σ΄ ηάμεο ηνπ Αεκνηηθνχ κε βάζε απηά ηα 

δηδαθηηθά κνληέια. Να είλαη ηθαλνί/έο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο 

νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ σξηαίν 

δηδαθηηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ θαη ζηε δηδαζθαιία πνπ 

πινπνίεζαλ θαηά ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε. Σέινο, λα 

κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνληέισλ 

σξηαίαο δηδαζθαιίαο πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ 

απφ ηνπο/ηηο ζπκθνηηεηέο/ηξηεο ηνπο. 

 

Πξναπαηηνχκελα   Οη έλλνηεο ηεο Φπζηθήο θαη νη Ώλαπαξαζηάζεηο ηνπο 

 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο  Αηδαθηηθά Μνληέια Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ (Μεηαθνξάο, 

Ώλαθάιπςεο, Βπνηθνδφκεζεο). Βηζαγσγή φξσλ δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο (Μνληέιν Χξηαίαο Αηδαζθαιίαο, Ώξρέο 

Ώληίδξαζεο, ηξαηεγηθέο, Φάζεηο, Αηδαθηηθά Βπεηζφδηα). 

Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ελφο πίλαθα αλάιπζεο Μνληέισλ 

Χξηαίαο Αηδαζθαιίαο (Πίλαθαο Ώλάιπζεο Χξηαίαο 

Αηδαζθαιίαο-Π.Ώ.Χ.Α.).  

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Harlen, W., Elstgeest, J. (2005). Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε 

ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Ώζήλα: Σππσζήησ, Ααξδαλφο. 

Spyrtou, A., Psillos, D., & Kariotoglou, P. (2003). 

Investigating teachers‟ conceptions on science 

teaching: Issues and tools. In D. Krnel, (Eds), 

Proceedings of the sixth Esera (European Science 

Education Research Education) Summer-school. 

Ljubliana. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, Workshops 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, Βξγαζίεο  

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή  
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Σίηινο καζήκαηνο Β΄ Φάζε: Γηδαθηηθή ηεο Mειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ431 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ ππνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
    

Δμάκελν 5
ν
, 6

ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε θαη ηηο δηδαζθαιίεο 50 ψξεο, παξαθνινχζεζε 

δηδαζθαιηψλ 10 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 40 

ψξεο, εμεηάζεηο 1 ψξα. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο  

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

νξγαλψζνπλ κηα δηδαζθαιία ζην κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ΑΒΠΠ θαη ΏΠ – Γλσξηκία κε ην κάζεκα „Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο * ΐαζηθέο αξρέο επηθνδνκηζκνχ θαη 

θνηλνληθν-πνιηηηζκηθήο ζεσξίαο * Πνξεία – θάζεηο 

κνλφσξεο δηδαζθαιίαο * χγρξνλνη κέζνδνη δηδαζθαιίαο * 

Αξαζηεξηφηεηεο επέιηθηεο δψλεο * Πξαθηηθή άζθεζε * 

Ώμηνιφγεζε δηδαζθαιηψλ. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Σαξαηφξε Βιέλε (2007). Ζ Μέζνδνο Project ζηε Θεσξία 

θαη Πξάμε. Θεζζαινλίθε: Ώθνί Κπξηαθίδε. 

(Βχδνμνο:6392) 

Κνχζνπιαο Φψηεο (2004). ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή 

δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Κντηζάλνο Ώλδξέαο. 

(Βχδνμνο:17733) 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο – Αηδαζθαιίεο  - Πξαθηηθή εθακνγή 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Πιάλα δηδαζθαιηψλ - Ώπνκαγλεηνθψλεζε θαη αλάιπζε 

δηδαζθαιηψλ – Πξσηφθνιια παξαθνινχζεζεο. 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Β΄ Φάζε: Γηδαθηηθή ησλ Θξεζθεπηηθψλ  

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ432 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ ππνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 3ν
 
 

Δμάκελν 5
ν
 & 6

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ην 

κάζεκα (κειέηε άξζξσλ/βηβιίσλ, πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ) 

39 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα δηδαζθαιία 14 ψξεο, δηεμαγσγή 

δηδαζθαιίαο 1 ψξα, αμηνιφγεζε δηδαζθαιίαο 21 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία γηα εμεηάζεηο 30 ψξεο, γξαπηή εμέηαζε 3 

ψξεο.   

 

Όλνκα δηδάζθνληα π. Δηξελαίνο Υαηδεεθξαηκίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε βαζηθή ζεσξεηηθή 

θαηάξηηζε ηνπ θνηηεηή ζηε Αηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ θαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα 

ζρεδηάδεη, λα δηεμάγεη θαη λα αμηνινγεί κηα νξγαλσκέλε 

δηδαζθαιία. 

 

Πξναπαηηνχκελα  Οξζνδνμία θαη πνιηηηζκφο ζηελ Βθπαίδεπζε  

 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο To M.Θ. ζηελ Βθπαίδεπζε. Κχξηνη παξάγνληεο ζην Μ.Θ. 

Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. Ο ζθνπφο ηνπ Μ.Θ. Σν 

πεξηερφκελν ηνπ Μ.Θ. Οη βαζηθφηεξεο αξρέο ζην Μ.Θ. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ζην Μ.Θ. Μνξθέο δηδαζθαιίαο ζην 

Μ.Θ. Δ ηερλνινγία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην Μ.Θ. 

ρεδηαζκφο, δηάξζξσζε θαη δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ  

Μ.Θ. Αηδαθηέα χιε ηνπ Μ.Θ. Ώμηνιφγεζε θαη κέηξεζε ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζην Μ.Θ. Ώμηνιφγεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζην Μ.Θ. Παξαηήξεζε θαη αλάιπζε 

καγλεηνζθνπεκέλσλ δηδαζθαιηψλ. Αεηγκαηηθή δηδαζθαιία 

ηνπ απνζπαζκέλνπ δαζθάινπ θαη αμηνιφγεζή ηεο. 

Αηδαζθαιίεο θνηηεηψλ θαη αμηνιφγεζή ηνπο. Ώμηνιφγεζε 

ηνπ καζήκαηνο γεληθψο.  

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία ΐαζηιφπνπινο, Υξ. (2002). Γηδαθηηθή ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

(3
ε
 έθδ). Θεζζαινλίθε. 

Αειεθσζηαληήο, Κ. (1996). ρνιηθή ζξεζθεπηηθή αγσγή 

θαη θξηηηθή ζξεζθεπηηθφηεηα, ην Αγσγή ειεπζεξίαο: 

Ζ πξόηαζε ηεο Οξζόδνμεο αγσγήο ζηνλ ζύγρξνλν 

θόζκν. Ώζήλα: Ώξκφο. 

Κνγθνχιεο, Ε. (2003). Γηδαθηηθή ησλ Θξεζθεπηηθώλ ζηελ 

Α΄ζκηα θαη Β΄ζκηα εθπαίδεπζε. Θεζζαινλίθε: 

Κπξηαθίδεο. 

Πλεπκαηηθφο, Α. (1998). Ζ αλάπηπμε ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ζθέςεο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Θεζζαινλίθε. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, εξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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 Σίηινο καζήκαηνο Β΄ Φάζε: Γηδαθηηθή ησλ Δηθαζηηθψλ 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 433 

Δίδνο καζήκαηνο Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Βκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2ν ή 4ν    

Δμάκελν 4ν ή 7ν   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS  

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο 26ψξεο, πξνεηνηκαζία θαη 

ζπλεξγαζία γηα ηηο εξγαζίεο 60 ψξεο, παξαθνινχζεζε 

δηδαζθαιηψλ (πξαθηηθή) 5 ψξεο, πξνεηνηκαζία δηδαζθαιίαο 

(πξαθηηθή) 8 ψξεο, ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή 2 ψξεο, 

δηδαζθαιία (πξαθηηθή) 1 ψξα, έξεπλα ζην δηαδίθηπν 15 

ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 30, εμεηάζεηο 3 ψξεο.  

  

Όλνκα δηδάζθνληα Γεκήηξεο Μπέζζαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο λα γλσξίζνπλ ηα θπξηφηεξα δηδαθηηθά κνληέια 

ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη λα κπνξνχλ λα ηα εθαξκφδνπλ 

ελαιιαθηηθά ζηε ζρνιηθή ηάμε. Να κπνξνχλ λα 

νξγαλψλνπλ δηδαζθαιίεο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ παηδαγσγηθή θαηαιιειφηεηα. Να 

ζπλδένπλ ηηο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα άιια 

καζήκαηα θαη δεκηνπξγνχλ ελδηαθέξνληα δηαζεκαηηθά 

projects αιιά θαη απηφλνκεο δξάζεηο.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Σν Βληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Βηθαζηηθήο 

Ώγσγήο. Αηδαθηηθά κνληέια ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. 

Ώπηφλνκν θαη δηαζεκαηηθφ παηδηθφ δεκηνχξγεκα. Οη 

αηνκηθέο θαη νη νκαδηθέο εξγαζίεο. Δ παξαγνληνπνίεζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ε γξακκηθή δηδαζθαιία. Σξηκεξηζκφο ηεο 

δηδαθηηθήο πνξείαο (παξαηήξεζε θχζεο, εηθαζηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε, κνπζεηαθή πηζηνπνίεζε). Σα φξηα ηεο 

εκπινθήο ηνπ δηδάζθνληα. Ώηζζεηηθή αλάιπζε θαη 

αμηνιφγεζε. Σα παηδαγσγηθά εηθαζηηθά ηζνδχλακα. Σα 

πιηθά νη ηερληθέο θαη νη θίλδπλνη. Κξηηηθή, απηνθξηηηθή θαη 

εηεξν-θξηηηθή. Σν παηδηθφ έξγν ηέρλεο σο έθζεκα ηάμεο. 

Λνγηθή αλάιπζε θαη απφιαπζε. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Chapman, Laura. Γηδαθηηθή ηεο ηέρλεο (πξνζεγγίζεηο ζηελ 

θαιιηηερληθή αγσγή) .Ώζήλα Νεθέιε 1993   

Ardouin, Isabelle.  Ζ θαιιηηερληθή αγσγή ζην ζρνιείν. 

Ώζήλα ,Νεθέιε, 2000.   

Atkinson, Dennis.Art in education identity and practice  

Boston Kluwer Academic Publishers 2002   

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, Workshops 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, Βξγαζίεο  

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή  
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Σίηινο καζήκαηνο Β΄ Φάζε: Γηδαθηηθή ηεο Μνπζηθήο 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ434 

Δίδνο καζήκαηνο Καη΄ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Βαζηθήο θαηάξηηζεο θαη εκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
 & 4

ν
  

Δμάκελν 5
ν
, 6

ν
, 7

ν
, 8

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  39 ψξεο γηα ζεσξεηηθά- εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, 14 ψξεο 

γηα  αμηνιφγεζε, 30 ψξεο γηα  πξνεηνηκαζία ζρεδηαζκνχ 

θαη εθκάζεζε ζε κεισδηθφ φξγαλν θαζψο θαη θσλεηηθή 

απφδνζε ηξαγνπδηψλ, 6 ψξεο γηα παξαθνινχζεζε 

πξναηξεηηθψλ θξνληηζηεξίσλ θαη 3 ψξεο γηα  ηαθηηθέο 

ζπλεξγαζίεο κε ην δηδάζθνληα θαη ηνλ απνζπαζκέλν 

εθπαηδεπηηθφ. Βπίζεο 1 ψξα εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

κνπζηθήο ζε ηάμε γηα θάζε θνηηεηή ην εμάκελν θαη 12 ψξεο  

παξαθνινχζεζε άιισλ δηδαζθαιηψλ, 35 ψξεο γηα 

πξνεηνηκαζία γξαπηήο ηειηθήο εξγαζίαο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Νίθνο Θενδσξίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Ώπνζθνπεί  ζηελ εκπέδσζε ησλ πξνεγνχκελσλ κνπζηθψλ 

θαη κνπζηθνπαηδαγσγηθψλ  γλψζεσλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη 

θπξίσο ζηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα νξγάλσζε 

δεκηνπξγηθψλ πξνγξακκάησλ κνπζηθήο αγσγήο ζην 

ζρνιείν. Αίδεηαη έκθαζε ζε κνπζηθέο θαη δηαζεκαηηθέο  

εθαξκνγέο ζηηο κηθξέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Πξναπαηηνχκελα  Μνπζηθή ζεσξία θαη πξάμε 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα γίλεηαη αλαθεθαιαίσζε θαη 

ζπκπιήξσζε ζε Μνπζηθνπαηδαγσγηθά ζέκαηα, κε έκθαζε 

ζηε δηδαθηηθή ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ησλ κνπζηθψλ ελλνηψλ, 

κε δεκηνπξγηθέο θαη δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο. Βπίζεο 

δίλνληαη θαηεπζχλζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ εκεξήζηνπ 

καζήκαηνο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Μεηά ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο αθνινπζεί 

γξαπηή θαη πξνθνξηθή αμηνιφγεζε θαη ηέινο γξαπηή ηειηθή 

εξγαζία.   

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Ώλδξνχηζνο, Π. Π. (1995). Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο ηεο 

Μνπζηθήο - Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή ζεώξεζε ησλ 

κεζόδσλ Orff θαη Dalcroze. Ώζήλα: Orpheus, . θαη Μ. 

ΝηθνιαΎδε. 

Γθαλά, Γ., Γεζνπνχινπ Β., Θενδσξίδεο, Ν., Καξαράιηνπ, 

Κ., Κνθθίδνπ, Μ., & Υαηδεθακάξε, Π. (2004). Σν 

ζρνιείν - εξγαζηήξη ηέρλεο θαη δεκηνπξγίαο, 3
ε
 έθδ.  

Θεζζαινλίθε: Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ 

ΏΠΘ (Ίδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε). 

Ληάηζνπ-Καξαδήκνπ, Π. (2003). Ζ κνπζηθνπαηδαγσγηθή 

ηνλ 20ό αηώλα. Ώζήλα: Orpheus 

Ληάηζνπ-Καξαδήκνπ, Π. (2001). Ώπφ ηελ αθνή ζηελ 

αθξφαζε. Ώζήλα: Orpheus 

Παπαδαξήο, Ώ. Υ. (1991). Ζ κνπζηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηα-

δηθαζία - Θέκαηα παηδαγσγηθήο ηεο κνπζηθήο, δηδαθηη-

θήο θαη κάζεζεο. Καηεξίλε: Σέξηηνο. 
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Σζαθηαξίδεο, Ν. (1995).  Απηνζρέδηα Μνπζηθά Όξγαλα, 

Καηαζθεπέο. Ώζήλα: Orpheus, . θαη Μ. ΝηθνιαΎδε. 

Storms, G. (1989). 100 Μνπζηθά Παηρλίδηα (ηίηινο 

πξσηνηχπνπ Handbook of Music Games, 1979), επηκ.-

κηθξ. Μ. Σφκπιεξ. Ώζήλα: ΝηθνιαΎδεο.  

Wheway David- Thomson Shelagh (2002). Δμεξεπλώληαο ηε 

Μνπζηθή (επηκ. Ν. Σζαθηαξίδεο, κεηθ. Έθε 

Μαθξνπνχινπ). Ώζήλα: Νήζνο. 

εκεηψζεηο ησλ καζεκάησλ κνπζηθήο ησλ πξνεγνχκελσλ 

εμακήλσλ.  

ΦΒΚ 303, 304/13-3-2003 , ΑΒΠΠ. 

ΦΒΚ 1376/ 18-10-2001, η. 2, άξζξν 6, Γηαζεκαηηθό Δληαίν 

Πιαίζην ζπνπδώλ. 

 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο πλδπαζκφο Θεσξίαο θαη πξάμεο ζηα ζεσξεηηθά 

καζήκαηα. Πξνεηνηκαζία, ζπλεξγαζία θαη έιεγρνο πιάλνπ 

δηδαζθαιίαο απφ ην δηδάζθνληα θαη ηνλ απνζπαζκέλν 

εθπαηδεπηηθφ, δηεμαγσγή, ζπκπιήξσζε θχιινπ 

αμηνιφγεζεο απφ θάζε θνηηεηή θαη πξνθνξηθή αμηνιφγεζε 

ησλ δηδαζθαιηψλ. Παξάδνζε γξαπηήο ζπλνιηθήο εξγαζίαο 

απφ ην θνηηεηή. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ΐαζκνιφγεζε ηνπ ζηαδίνπ  πξνεηνηκαζίαο θαη ησλ θχιισλ 

αμηνιφγεζεο θαη πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηεο 

γξαπηήο  εξγαζίαο θάζε θνηηεηή/ ηξηαο. 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Β΄ Φάζε: Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ435 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ επηινγή ππνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ καζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
 

Δμάκελν 5
ν 
& 6

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS 

3 ΠΜ  

Φφξηνο εξγαζίαο ξεο δηδαζθαιίαο 6, ψξεο γπκλαζηεξίνπ 30, ψξεο 

πξνεηνηκαζίαο γηα ην κάζεκα 36, ψξεο ζπλεξγαζίαο 6, 

εθπφλεζε εξγαζίαο- πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαθηηθή ζην 

ζρνιείν 20 ψξεο, ψξεο παξαθνινχζεζεο δηδαθηηθψλ 12, 

αμηνιφγεζε δηδαζθαιίαο 21 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κιενλίθε έκνγινπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Μεηά ην πέξαο ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο νη 

θνηηεηέο/ηξηεο λα είλαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζνπλ, λα 

νξγαλψζνπλ θαη λα δηδάμνπλ έλα κάζεκα Φ.Ώ. ζηηο πξψηεο 

ηάμεηο ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ.  

Πξναπαηηνχκελα Φπζηθή Ώγσγή Ε 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

σκαηηθή, ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε. Ώληηιεπηηθν-θηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο. Δ δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ. Δ 

νξγάλσζε ελφο καζήκαηνο Φ.Ώ. ΐαζηθή νξνινγία. θνπνί θαη 

ζηφρνη ηεο Φ.Ώ. ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αηαζεκαηηθή 

δηδαζθαιία. Πξνγξακκαηηζκφο. Παηδαγσγηθά παηρλίδηα: ε 

δηδαζθαιία θαη ε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ. Μέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Βίδε παηρληδηψλ.  Ώζθήζεηο κχεζεο ζηελ ηερληθή ησλ 

αζινπαηδηψλ θαη ηνπ ζηίβνπ. Πξνεηνηκαζία εκεξήζηνπ 

καζήκαηνο δηδαζθαιίαο Φ.Ώ. Αηδαζθαιία ζην ζρνιείν. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Αέξξε ΐ. (2007). Ζ θπζηθή αγσγή ζηελ αξρή ηνπ 21
νπ

 αηώλα 

(πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε). Θεζζαινλίθε: Βθδφζεηο 

Υξηζηνδνπιίδε. 

Αηγγειίδεο, Ν., Παπατσάλλνπ, Ώ. (2002). Γηα έλα ελδηαθέξνλ 

κάζεκα θπζηθήο αγσγήο. Θεζζαινλίθε: Υξηζηνδνπιίδεο. 

Pangrazi R. (1999). Γηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Θεζζαινλίθε: University 

Studio Press. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, πξαθηηθή άζθεζε, κηθξνδηδαζθαιίεο,  δηδαζθαιίεο 

ησλ θνηηεηψλ 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βθπφλεζε εξγαζίαο - αμηνιφγεζε δηδαζθαιίαο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Γ΄ Φάζε: Αλάιεςε παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε ζρνιηθή ηάμε επί ηξεηο 

εβδνκάδεο κε ζεσξεηηθή πξνεηνηκαζία θαη αλαηξνθνδφηεζε  

   
Δ Γ΄ Φάζε ηεο Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζην 8

ν
 

εμάκελν.  

Δ θάζε απηή πεξηιακβάλεη:  

 ζεσξεηηθή ελεκέξσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ ζηε ρνιή,  

 πξαθηηθή άζθεζε ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο θαη ησλ θνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο, 

κηάκηζε (1,5)  εβδνκάδα ζε πνιπζέζην θαη κηάκηζε (1,5) εβδνκάδα ζε νιηγνζέζην 

ζρνιείν (γλσξηκία κε ηελ ηάμε, βαζκηαία έληαμε ζην εκεξήζην πξφγξακκα 

εξγαζίαο, αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο ηάμεο θαη δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ 

εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο),  

 ζπλαληήζεηο ζηε ρνιή γηα ζπδήηεζε ησλ εκπεηξηψλ απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη 

αλάιπζε παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηζαλ νη 

θνηηεηέο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο.  

Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζηελ ηξίηε θάζε είλαη ε νινθιήξσζε ηεο ΐ΄ 

Φάζεο.  

ηελ ηξίηε θάζε ηεο Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο αληηζηνηρνχλ έμη 

πηζησηηθέο κνλάδεο (6 ΠΜ).  

   

ηόρνη  

ηφρνη ηεο ηξίηεο θάζεο είλαη:  

 λα απνθηήζεη ν θνηηεηήο άκεζε εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο θαη δσήο ζην 

ζρνιείν  

 λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο θάησ απφ πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, αμηνπνηψληαο γλψζεηο απφ ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο ηεο 

Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο, απφ ηα ππφινηπα καζήκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία θαη θαηάξηηζή ηνπ  

 λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο κε 

κεζνδηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά θαη επειημία  

 λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα παηδαγσγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο  

 λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο αληηκεηψπηζεο παηδηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κάζεζεο ή ζπκπεξηθνξάο  

 λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα απηναμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ  

 λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε κεγάιε παηδαγσγηθή επζχλε ηνπ δαζθάινπ απέλαληη ζην 

παηδί, ηηο δπζθνιίεο αιιά θαη ηηο επράξηζηεο πιεπξέο ηνπ έξγνπ ηνπ  

 λα δηεπξχλεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ νξίδνληα θαηαλφεζεο ηεο παηδαγσγηθήο θαη 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο  

   

Οξγάλσζε  

Οη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηξίηε θάζε ηεο Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο ησλ 20 - 25 αηφκσλ. Σν πξφγξακκα θάζε νκάδαο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα (γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο θαη 

δηδαθηηθνχο) θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

α. πλαληήζεηο ζηε ρνιή.  

Ώξρηθά πξαγκαηνπνηνχληαη δχν ηξίσξεο ζπλαληήζεηο ζηε ρνιή. Οη ππεχζπλνη θαζεγεηέο 

θαη νη απνζπαζκέλνη δάζθαινη παξνπζηάδνπλ ην πξφγξακκα ηεο ηξίηεο θάζεο. Βλεκεξψλνπλ ηνπο 

θνηηεηέο ζρεηηθά κε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (δηεχζπλζε, 

ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, ππεξεζηαθά θαζήθνληα, ζρέζε κε ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν, ζρέζε κε ηε 

Αηεχζπλζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ζρέζε κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζρέζε κε ηνπο 

γνλείο, ην σξνιφγην πξφγξακκα θ.ά.). Τπελζπκίδνπλ ηνπο ηξφπνπο ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηάμε σο νκάδα, αιιά θαη γηα θάζε παηδί αηνκηθά (παξαηήξεζε, ζπλνκηιία κε 

ην δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη κε ην παηδί, «έιεγρνο πξνφδνπ» θάζε παηδηνχ, παίδνληαο κε ηα παηδηά 
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ζην δηάιεηκκα θ.ά.). Βλεκεξψλνπλ ηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο 

ζε καθξνεπίπεδν (εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο, ηξηκεληαίνο πξνγξακκαηηζκφο). ηα πιαίζηα ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ζηελ θαηάξηηζε κφλνλ εβδνκαδηαίνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ο πξνγξακκαηηζκφο απηφο κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη εθηφο ησλ άιισλ θαη ηε 

δηνξγάλσζε ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ, φπσο ι.ρ. ηελ επίζθεςε ζε έλα κνπζείν, ζε κηα έθζεζε, ζην 

εξγαζηήξην ελφο θαιιηηέρλε, ζε κηα βηνηερλία ή ζε έλα εξγνζηάζην, ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο 

θ.ιπ. Καηά ηελ πξψηε ζπλάληεζε γίλεηαη επίζεο θαη ε θιήξσζε ησλ ηάμεσλ ζηηο νπνίεο ζα δηδάμεη 

θάζε θνηηεηήο θαη νξηζηηθνπνηείηαη ην πξφγξακκα. Ώκνηβαίεο αιιαγέο επηηξέπνληαη, κφλνλ εθφζνλ 

δελ δεκηνπξγνχλ νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα.  

β. Γλσξηκία κε ηελ ηάμε.  

Ο θνηηεηήο επηζθέπηεηαη ηελ ηάμε ηνπ πνιπζέζηνπ ζρνιείνπ ζηελ νπνία ζα δηδάμεη θαη 

επηδηψθεη ηελ βαζκηαία έληαμή ηνπ ζην ζρνιηθφ εκεξήζην πξφγξακκα εξγαζίαο. Σελ πξψηε κέξα 

παξαθνινπζεί ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ απφ ην δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη ζπγθεληξψλεη 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπ ρξεηαζηνχλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ.  

Σε δεχηεξε κέξα δηδάζθεη, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο, κία ελφηεηα 

ελφο καζήκαηνο ηεο επηινγήο ηνπ, παξαθνινπζεί ηα ππφινηπα καζήκαηα θαη ζε νξηζκέλεο θάζεηο 

ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί – αθνχ έρεη ζπλελλνεζεί κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο – λα 

ζπκκεηέρεη ζε απηήλ. ηαλ ηα παηδηά εξγάδνληαη αηνκηθά, κπνξεί λα θαζίζεη δίπια ζε έλαλ 

αδχλαην καζεηή θαη λα ηνλ βνεζά, π.ρ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ «ζθέθηνκαη θαη γξάθσ» ή ζηελ 

επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ζηα Μαζεκαηηθά. ηαλ ηα παηδηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο, κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη δηαθξηηηθά ζηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο σο κέινο ηεο.  

Σελ ηξίηε κέξα δηδάζθεη δχν καζήκαηα ηεο επηινγήο ηνπ θαη ηηο ππφινηπεο ψξεο 

παξαθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη φπσο ηελ πξνεγνχκελε εκέξα.  

γ. Αλάιεςε δηδαθηηθνύ έξγνπ γηα κηάκηζε εβδνκάδα ζε πνιπζέζην ζρνιείν.  

Ο θνηηεηήο θαηαξηίδεη ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα (ελφηεηεο πνπ ζα δηδάμεη ζε θάζε κάζεκα 

θαη ινηπέο ζρνιηθέο εθδειψζεηο). Με βάζε απηφ ζρεδηάδεη, πξαγκαηνπνηεί θαη αμηνινγεί ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θάζε εκέξαο.  

δ. πλαληήζεηο ζηε ρνιή.  

Ώθνινπζνχλ δχν ηξίσξεο ζπλαληήζεηο ζηε ρνιή. Φνηηεηέο, απνζπαζκέλνη δάζθαινη θαη 

παηδαγσγνί θαζεγεηέο ζπδεηνχλ ηηο εκπεηξίεο ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην 

πνιπζέζην ζρνιείν, αλαθνηλψλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη αλαιχνπλ ηα παηδαγσγηθά θαη 

δηδαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ δηδαζθαιία. Βπίζεο γίλεηαη ε ελεκέξσζε ησλ 

θνηηεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ θαη δίλνληαη νδεγίεο 

γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε απηά.  

ε. Γλσξηκία κε ηηο ηάμεηο ηνπ νιηγνζέζηνπ ζρνιείνπ ζηηο νπνίεο ζα δηδάμεη ν θνηηεηήο θαη 

βαζκηαία έληαμή ηνπ ζην εκεξήζην πξόγξακκα εξγαζίαο.  

Ώθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία φπσο θαη ζην πνιπζέζην ζρνιείν.  

ζη. Αλάιεςε ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ επί κηάκηζε εβδνκάδα ζε νιηγνζέζην ζρνιείν.  

Ώθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία φπσο θαη ζην πνιπζέζην ζρνιείν.  

δ. πλαληήζεηο ζηε ρνιή.  

Ώθνινπζνχλ δχν ηξίσξεο ζπλαληήζεηο ζηε ρνιή. πδεηηνχληαη νη εκπεηξίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην νιηγνζέζην ζρνιείν. ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε 

θαινχληαη γηα ζπκκεηνρή ζηε ζπδήηεζε θαη νη δάζθαινη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ. Σν 

πξφγξακκα ηεο ηξίηεο θάζεο δηαξθεί γηα θάζε νκάδα θνηηεηψλ ηξεηο έσο ηέζζεξηο εβδνκάδεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο νη θνηηεηέο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ζηε ρνιή. Οη ππεχζπλνη θαζεγεηέο θαη νη απνζπαζκέλνη 

δάζθαινη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο επηζθέπηνληαη ηηο ηάμεηο, ζηηο 

νπνίεο αζθνχληαη νη θνηηεηέο, παξαθνινπζνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, ζπδεηνχλ ζηα δηαιείκκαηα ηα 

δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο, ηνπο ζπκβνπιεχνπλ θαη ηνπο 

ζπκπαξίζηαληαη. Βπίζεο δηαπηζηψλνπλ ηπρφλ ειιείςεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ κε ζθνπφ 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο, αιιά θαη άιισλ 

καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Κάζε θνηηεηήο παξαθνινπζείηαη κηα κέξα ηνπιάρηζηνλ 

ζην πνιπζέζην θαη κηα κέξα ζην νιηγνζέζην ζρνιείν απφ – άιινλ θάζε θνξά – απνζπαζκέλν 

δάζθαιν. Ο απνζπαζκέλνο δάζθαινο παξακέλεη ζηελ ηάμε ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή θαη 

πξνζθέξεη ηε βνήζεηά ηνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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Τπνρξεώζεηο ηνπ θνηηεηή  

Ο θνηηεηήο ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σεξεί εκεξνιφγην 

Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ζην νπνίν θαηαγξάθεη ζεκεηψζεηο απφ ηηο 

ζπλαληήζεηο ζηε ρνιή, παξαηεξήζεηο θαη πιεξνθνξίεο απφ ηηο εκέξεο παξαθνινχζεζεο θαη 

γλσξηκίαο κε ηελ ηάμε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ (ζρεδηαζκφο δηδαζθαιίαο 

ησλ καζεκάησλ κηαο εκέξαο, εβδνκαδηαίνο πξνγξακκαηηζκφο) θαη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε άκεζε ή 

έκκεζε κε ηελ ηξίηε θάζε ηεο Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Παξαδίδεη 

γξαπηή εξγαζία (φρη ην εκεξνιφγην!), ε νπνία πεξηιακβάλεη: 1. έλαλ εβδνκαδηαίν 

πξνγξακκαηηζκφ, 2. ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηξηψλ δηδαζθαιηψλ (κηαο απφ θάζε θχθιν 

καζεκάησλ), 3. ηηο εκπεηξίεο απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη 4. θξηηηθέο παξαηεξήζεηο θαη 

πξνηάζεηο γηα ηε Γ΄ Φάζε ηεο Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

   
Αμηνιόγεζε ηνπ θνηηεηή  

Δ αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή γίλεηαη κε βάζε: ηε δηδαζθαιία ζηε ζρνιηθή ηάμε (ζρεδηαζκφο 

θαη δηεμαγσγή), ηε γξαπηή εξγαζία, θαζψο θαη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο 

ζπλαληήζεηο ζηε ρνιή. Σελ επζχλε ηεο ηξίηεο θάζεο έρνπλ παηδαγσγνί θαζεγεηέο ζε  

ζπλεξγαζία κε απνζπαζκέλνπο δαζθάινπο.    
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Σίηινο καζήκαηνο ΓΗ.ΜΔ.Π.Α. Γ΄ Φάζε  

Κσδηθφο καζήκαηνο Τ406 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 4
ν
  

Δμάκελν 8
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

6 ECTS 

6 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Βηζεγήζεηο 6 ψξεο, νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο, 

αλαηξνθνδφηεζε 9 ψξεο, πξνεηνηκαζία ηνπ θνηηεηή γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ δηδαζθαιηψλ 50 ψξεο, παξαθνινχζεζε θαη 

δηεμαγσγή δηδαζθαιηψλ ζε πνιπζέζηα θαη νιηγνζέζηα  

ζρνιεία 90 ψξεο, ζπλεξγαζία κε ηε δηδάζθνπζα θαη ηνπο 

απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο 12 ψξεο, εθπφλεζε ηειηθήο 

γξαπηήο εξγαζίαο 13 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Βαζηιηθή Παπαδνπνχινπ 

& Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Μεηά  ηελ  Γ΄Φάζε ηεο  ΑΕ.ΜΒ.Π.Ώ. νη θνηηεηέο ζα πξέπεη: 

-λα έρνπλ απνθηήζεη άκεζε εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλήο 

εξγαζίαο θαη δσήο ζην ζρνιείν  

-λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα  ζρεδηάδνπλ ηε δηδαζθαιία 

θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

-λα εθαξκφδνπλ ην ζρεδηαζκφ δηδαζθαιίαο κε 

κεζνδηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επειημία 

-λα αληηκεησπίδνπλ κε παηδαγσγηθφ ηξφπν ηα  πξνβιήκαηα  

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

-λα αληηκεησπίδνπλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα 

εμαηνκηθεπκέλα πξνβιήκαηα κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο 

-λα είλαη ζε ζέζε λα απηναμηνινγνχλ ην έξγν ηνπο 

-λα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε κεγάιε παηδαγσγηθή επζχλε 

ηνπ δαζθάινπ απέλαληη ζην παηδί   

-λα έρνπλ δηεπξχλεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο νξίδνληα 

θαηαλφεζεο ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηαθαζίαο. 

         

Πξναπαηηνχκελα  ΑΕ.ΜΒ.Π.Ώ. Ώ΄ θαη ΐ΄  Φάζε  

 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Σν πξφγξακκα ηεο Γ΄ Φάζεο ηεο ΑΕ.ΜΒ.Π.Ώ. δηαξζξψλεηαη 

σο εμήο: 

Α. πλαληήζεηο ζηε ρνιή  

Ώξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη  κία ηξίσξε  ζπλάληεζε ζηε 

ρνιή. Δ ππεχζπλε δηδάζθνπζα θαη νη απνζπαζκέλνη 

δάζθαινη παξνπζηάδνπλ ην πξφγξακκα ηεο ηξίηεο Φάζεο, 

ελεκεξψλνπλ ηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ζέκαηα δηνίθεζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ππελζπκίδνπλ 

ηνπο ηξφπνπο ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

ηάμε. Βλεκεξψλνπλ ηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη γίλεηαη θιήξσζε ησλ 

ηάμεσλ ζηηο νπνίεο ζα δηδάμνπλ νη θνηηεηέο θαη νη 

θνηηήηξηεο. 

Β. Γλσξηκία κε ηηο  ηάμεηο ηνπ πνιπζέζηνπ ζρνιείνπ  

Ο θνηηεηήο επηζθέπηεηαη ηελ ηάμε ηνπ πνιπζέζηνπ 

ζρνιείνπ επηδηψθνληαο ηε βαζκηαία έληαμή ηνπ ζην 

ζρνιηθφ πξφγξακκα εξγαζίαο. Σελ πξψηε κέξα 
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παξαθνινπζεί ηε δηδαζθαιία θαη ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία 

θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπ ρξεηαζηνχλ γηα ην ζρεδηαζκφ 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

Σε δεχηεξε κέξα δηδάζθεη, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ 

δάζθαιν ηεο ηάμεο, κία ελφηεηα ελφο καζήκαηνο ηεο 

επηινγήο ηνπ, παξαθνινπζεί ηα ππφινηπα καζήκαηα θαη ζε 

νξηζκέλεο θάζεηο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί - αθνχ 

έρεη ζπλελλνεζεί κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο - λα ζπκκεηέρεη 

ζε απηήλ.          

Σελ ηξίηε κέξα δηδάζθεη δχν καζήκαηα ηεο επηινγήο ηνπ 

θαη ηηο ππφινηπεο ψξεο παξαθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη φπσο 

ηελ πξνεγνχκελε εκέξα.  

Γ. Αλάιεςε δηδαθηηθνύ έξγνπ γηα κηάκηζε εβδνκάδα ζε 

πνιπζέζην ζρνιείν.  

Ο θνηηεηήο θαηαξηίδεη ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα 

(ελφηεηεο πνπ ζα δηδάμεη ζε θάζε κάζεκα θαη ινηπέο 

ζρνιηθέο εθδειψζεηο). Με βάζε απηφ ζρεδηάδεη, πξαγκα-

ηνπνηεί θαη αμηνινγεί ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θάζε 

εκέξαο.  

Γ. πλαληήζεηο ζηε ρνιή.  

Ώθνινπζεί  κία  ηξίσξε ζπλάληεζε  ζηε ρνιή. Φνηηεηέο, 

απνζπαζκέλνη δάζθαινη θαη παηδαγσγνί θαζεγεηέο 

ζπδεηνχλ ηηο εκπεηξίεο ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε ζην πνιπζέζην ζρνιείν, αλαθνηλψλνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο θαη αλαιχνπλ ηα παηδαγσγηθά θαη 

δηδαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

δηδαζθαιία. Βπίζεο γίλεηαη ε ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα 

ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ νιηγνζέζησλ 

ζρνιείσλ. 

Δ. Γλσξηκία κε ηηο ηάμεηο ηνπ νιηγνζέζηνπ ζρνιείνπ 

Ώθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία φπσο θαη ζην πνιπζέζην 

ζρνιείν.  

Σ. Αλάιεςε ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ επί κηάκηζε εβδνκάδα ζε 

νιηγνζέζην ζρνιείν.  

Ώθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία φπσο θαη ζην πνιπζέζην 

ζρνιείν.  

Ε. πλαληήζεηο ζηε ρνιή.  

Ώθνινπζεί  κία ηξίσξε ζπλάληεζε  ζηε ρνιή. 

πδεηηνχληαη νη εκπεηξίεο θαη ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε ζην νιηγνζέζην ζρνιείν. ηελ ηειεπηαία 

ζπλάληεζε θαινχληαη γηα ζπκκεηνρή ζηε ζπδήηεζε θαη νη 

δάζθαινη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ.  

Σν πξφγξακκα ηεο ηξίηεο θάζεο δηαξθεί γηα θάζε νκάδα 

θνηηεηψλ ηξεηο έσο ηέζζεξηο εβδνκάδεο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο νη θνηηεηέο 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ 

ζηε ρνιή. Οη ππεχζπλνη θαζεγεηέο θαη νη απνζπαζκέλνη 

δάζθαινη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ 

δηδαζθαιίαο επηζθέπηνληαη ηηο ηάμεηο, ζηηο νπνίεο 

αζθνχληαη νη θνηηεηέο, παξαθνινπζνχλ ηε δηδαζθαιία 

ηνπο, ζπδεηνχλ ζηα δηαιείκκαηα ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο, ηνπο ζπκβνπιεχνπλ θαη 

ηνπο ζπκπαξίζηαληαη. Βπίζεο δηαπηζηψλνπλ ηπρφλ 

ειιείςεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ κε ζθνπφ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο Αηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη 
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Πξαθηηθήο Άζθεζεο, αιιά θαη άιισλ καζεκάησλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Κάζε θνηηεηήο παξαθνινπζείηαη 

κηα κέξα ηνπιάρηζηνλ ζην πνιπζέζην θαη κηα κέξα ζην 

νιηγνζέζην ζρνιείν απφ - άιινλ θάζε θνξά - απνζπαζκέλν 

δάζθαιν. Ο απνζπαζκέλνο δάζθαινο παξακέλεη ζηελ ηάμε 

ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή θαη πξνζθέξεη ηε βνήζεηά ηνπ 

θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο.  

      

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Κνζζπβάθε, Φ. (1998). Κξηηηθή επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία. 

Κξηηηθή Πξνζέγγηζε ηεο Γηδαθηηθήο Πξάμεο. Ώζήλα: 

Gutenberg 

Κνζζπβάθε, Φ. (2003). Δλαιιαθηηθή Γηδαθηηθή. Πξνηάζεηο 

γηα κεηάβαζε από ηε Γηδαθηηθή ηνπ Αληηθεηκέλνπ ζηε 

Γηδαθηηθή ηνπ Δλεξγνύ Τπνθεηκέλνπ. Ώζήλα: Gutenberg 

Μαηζαγγνχξαο, Δ. (2001). Θεσξία θαη Πξάμε ηεο 

Γηδαζθαιίαο, ηόκνο. Β΄, ηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο. Ζ 

Κξηηηθή θέςε ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε. Ώζήλα: 

Gutenberg 

Νεκά, Β. & Καςάιεο, Ώ. (2002). ύγρξνλε Γηδαθηηθή. 

Θεζζαινλίθε: Βθδ. Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Ξσρέιιεο, Π. Α. (2003). ρνιηθή Παηδαγσγηθή. 

Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδεο 

Πεγηάθε, Π. (1998). Πξνεηνηκαζία, ρεδηαζκόο θαη 

Αμηνιόγεζε ηεο Γηδαζθαιίαο. Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία. 

Ώζήλα: Γξεγφξεο 

Φινπξήο, Γ. (1995). Ζ Αξρηηεθηνληθή ηεο Γηδαζθαιίαο θαη ε 

Γηαδηθαζία ηεο Μάζεζεο. Ώζήλα: Γξεγφξεο 

Υαηδεγεσξγίνπ, Γ.(ρ.ρ.) Γλώζη ην Curriculum. Γεληθά θαη 

εηδηθά ζέκαηα Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη 

Γηδαθηηθήο. Ώζήλα: Ώηξαπφο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Βηζεγήζεηο, νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο, 

παξαηήξεζε δηδαζθαιίαο   

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Φχιιν παξαηήξεζεο δηδαζθαιίαο, ηήξεζε  εκεξνινγίνπ,  

ηειηθή γξαπηή εξγαζία 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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4.1.5 Ξέλε Γιψζζα 

 

Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηελ αγγιηθή εθπαηδεπηηθή νξνινγία 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΞΏΓ Ε 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό 

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
  

Δμάκελν 1
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

0 ΠΜ/ECTS 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία θνηηεηψλ 20, 

εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 20, επίβιεςε-αμηνιφγεζε 

17, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 10. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Διέλε Γξίβα 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηελ αγγιηθή 

εθπαηδεπηηθή νξνινγία, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλννχλ αγγιηθά θείκελα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 

Πξναπαηηνχκελα  -   

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Καηαλφεζε, επεμεξγαζία θαη ζρνιηαζκφο απινπνηεκέλσλ 

θεηκέλσλ παηδαγσγηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ιφγνπ θαη 

ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθχπηνπλ ζην πιαίζην ησλ επηζηεκνληθψλ 

ελδηαθεξφλησλ. ην ζηάδην απηφ επηδηψθεηαη ε θαιιηέξγεηα 

ησλ ηεζζάξσλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ-αθξφαζεο, νκηιίαο, 

αλάγλσζεο, γξαθήο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δεμηφηεηα ηεο 

αλάγλσζεο, κέζα απφ ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ 

ησλ Βπηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία εκεηψζεηο καζήκαηνο κε ζπιινγή αγγιηθψλ θεηκέλσλ ησλ 

επηζηεκψλ ηεο αγσγήο 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, δξαζηεξηφηεηεο ζε νκάδεο, workshops 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Ώγγιηθή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 104 

Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηε γαιιηθή/γεξκαληθή εθπαηδεπηηθή νξνινγία 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΞΓΓ 1 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό 

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
  

Δμάκελν 1
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

0 ΠΜ/ECTS 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία θνηηεηψλ 20, 

εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 24, επίβιεςε-αμηνιφγεζε 20, 

πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 10. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Απνζπαζκέλνο Δθπαηδεπηηθφο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα ησλ ηεζζάξσλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ψζηε λα κεηέρνπλ νη θνηηεηέο 

επηηπρψο ζε θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο πνπ αλαθχπηνπλ ζηε 

ζχγρξνλε δσή θαη ζην πιαίζην ησλ επηζηεκνληθψλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπο. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Σαρχξπζκε επαλάιεςε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο 

ππάξρνπζαο γλψζεο ησλ θνηηεηψλ ζηε γαιιηθή/γεξκαληθή 

γιψζζα, κε γλψκνλα ηελ αλαγθαηφηεηα επξχηεξεο 

θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

Βπεμεξγαζία απζεληηθψλ θεηκέλσλ θαη γισζζηθέο αζθήζεηο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία πιινγή γαιιηθψλ/γεξκαληθψλ απζεληηθψλ θεηκέλσλ 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, δξαζηεξηφηεηεο ζε νκάδεο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Γαιιηθή/Γεξκαληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δπεμεξγαζία αγγιηθψλ θεηκέλσλ ησλ Δπηζηεκψλ ηεο 

Αγσγήο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΞΏΓ ΕΕ 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
  

Δμάκελν 2
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

0 ΠΜ/ECTS 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία θνηηεηψλ 20, 

εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 24, επίβιεςε-αμηνιφγεζε 

17, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 10. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Απνζπαζκέλε εθπαηδεπηηθφο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα βνεζεζνχλ νη θνηηεηέο: λα 

κειεηνχλ αγγιηθά απζεληηθά θείκελα ζρεηηθά κε ηα 

επηζηεκνληθά ηνπο ελδηαθέξνληα, ψζηε λα κάζνπλ λα 

αλαηξέρνπλ κφλνη ηνπο ζε αγγιφθσλεο πεγέο.  

Πξναπαηηνχκελα  Βηζαγσγή ζηελ αγγιηθή εθπαηδεπηηθή νξνινγία. 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Βπηδίσμε ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ θαη 

ηερληθψλ αλάγλσζεο θαη επεμεξγαζίαο εηδηθψλ 

επηζηεκνληθψλ απζεληηθψλ θεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ρψξν ησλ Βπηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο. Σππνινγία θαη δνκή ηεο 

αγγιφθσλεο επηζηεκνληθήο αξζξνγξαθίαο. Σαμηλφκεζε 

ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θεηκέλσλ. Ώλάιπζε ηεο δνκήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία εκεηψζεηο καζήκαηνο κε ζπιινγή αγγιηθψλ απζεληηθψλ 

θεηκέλσλ ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, δξαζηεξηφηεηεο ζε νκάδεο, workshops 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Ώγγιηθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δπεμεξγαζία γαιιηθψλ/γεξκαληθψλ θεηκέλσλ ησλ 

Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΞΓΓ ΕΕ 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
  

Δμάκελν 2
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

0 ΠΜ/ECTS 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία θνηηεηψλ 20, 

εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 24, επίβιεςε-αμηνιφγεζε 

20, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 10. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Απνζπαζκέλνο Δθπαηδεπηηθφο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε γαιιηθή 

εθπαηδεπηηθή νξνινγία, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλννχλ γαιιηθά απινπνηεκέλα θείκελα ηεο εηδηθφηεηάο 

ηνπο. 

Πξναπαηηνχκελα  Βηζαγσγή ζηε γαιιηθή/γεξκαληθή εθπαηδεπηηθή νξνινγία. 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Βμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

νξνινγία. Εδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάγλσζε, ηελ 

θαηαλφεζε θαη ην ζρνιηαζκφ απινπνηεκέλσλ θεηκέλσλ 

παηδαγσγηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ιφγνπ. Βπηπιένλ 

επηδηψθεηαη ε θαιιηέξγεηα ησλ ηεζζάξσλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ – γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο έθθξαζεο, 

αλάγλσζεο θαη αθξφαζεο – κέζα απφ ηε κειέηε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο ηνκέα.  

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία εκεηψζεηο καζήκαηνο κε ζπιινγή γαιιηθψλ θεηκέλσλ ησλ 

Βπηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, δξαζηεξηφηεηεο ζε νκάδεο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Γαιιηθή/Γεξκαληθή 
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4.2  Μαζήκαηα επηινγήο Υεηκεξηλνχ εμακήλνπ 

4.2.1 Μαζήκαηα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο 

 

 

 

Σίηινο καζήκαηνο Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 131 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ΒCTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Παξαθνινχζεζε εηζεγήζεσλ 12 ψξεο, πξνεηνηκαζία 

εξγαζηψλ, αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο, έξεπλα, ζχληαμε 

εξγαζηψλ 70 ψξεο, παξνπζίαζε εξγαζηψλ 24 ψξεο, 

ζπλεξγαζία κε ηε δηδάζθνπζα 4 ψξεο, αλαηξνθνδφηεζε, 

ηειηθή ζχληαμε ηεο εξγαζίαο 10 ψξεο.   

  

Όλνκα δηδάζθνληα Βαζηιηθή Παπαδνπνχινπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο, αθνχ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα, ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 

- λα γλσξίδνπλ ηνπο νξηζκνχο γχξσ απφ ην Ώλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα  θαη ηα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία, 

- λα αλαθέξνπλ ηα είδε ηνπ Ώ.Π. 

- λα δηαθξίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ «θξπθνχ» αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ηελ αλαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαδεηγκάησλ 

- λα αλαθέξνπλ ηα κνληέια ζρεδηαζκνχ ησλ Ώ.Π. 

- λα ζπζρεηίδνπλ ηα Ώ.Π. κε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα  

- λα γλσξίδνπλ  ην λέν ΑΒΠΠ  θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθξίλνπλ απφ ηα πξνεγνχκελα 

Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα.  

Πξναπαηηνχκελα  Παηδαγσγηθή 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Οξηζκφο Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Μνξθέο 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δ ιεηηνπξγία ηνπ «θξπθνχ» 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο . Μνληέια ζρεδηαζκνχ θαη 

αλάπηπμεο Ώ.Π. Σν πξφβιεκα ηεο εγθπξφηεηαο θαη 

λνκηκφηεηαο. Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα. Σν λέν Αηαζεκαηηθφ Βληαίν Πιαίζην 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΑΒΠΠ) γηα ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε: θξηηηθή παξνπζίαζε       

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία ΐξεηηφο, Ε. & Καςάιεο, Ώ. (1990). Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα. Θεσξία θαη ηερλνγλσζία ζρεδηαζκνύ 

θαη αλακόξθσζεο. Θεζζαινλίθε 

Υαηδεγεσξγίνπ, Γ. (ρ.ρ.) Γλώζη ην Curriculum. Γεληθά θαη 

εηδηθά ζέκαηα Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη 

Γηδαθηηθήο. Ώζήλα: Ώηξαπφο 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Βηζεγήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ   

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εξγαζίεο αηνκηθέο  

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Γηδαθηηθή ηεο Πξψηεο Αλάγλσζεο θαη Γξαθήο  

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 132 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
   

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο (παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, 

workshops, παξνπζίαζε εξγαζηψλ) 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία 

εξγαζηψλ, ζπιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ (βηβιηνγξαθίαο 

– πεδίνπ) 45 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα γξαπηή εμέηαζε 30 

ψξεο, ζπλεξγαζία κε ηε δηδάζθνπζα 1 ψξα, γξαπηή 

εμέηαζε 3 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Καηεξίλα Γεκεηξηάδνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ, νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα 

πξέπεη: 

- λα έρνπλ απνθηήζεη εμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη 

ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ θαζνξίδνπλ (ζε επίπεδν 

θσλνινγηθφ, κνξθνινγηθφ, ζπληαθηηθφ θαη 

ζεκαζηνινγηθφ)·  

- λα κπνξνχλ λα δηακνξθψλνπλ πεξηζηάζεηο γισζζηθήο 

επηθνηλσλίαο πνπ επλννχλ ηνλ αλαδπφκελν γξακκαηηζκφ·  

- λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχζζνπλ ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο·  

- λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε ηα 

δεδνκέλα ηεο λεόηεξεο παηδαγσγηθήο έξεπλαο πνπ 

αζρνιείηαη κε ηε γισζζηθή δηδαζθαιία ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Δ γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ: θσλνινγηθή, 

ζπληαθηηθή, ζεκαζηνινγηθή. Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηε ζπληαθηηθή θαη ζεκαζηνινγηθή γισζζηθή αλάπηπμε. 

Βξκελεία ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο. Δ ζεσξία ηνπ 

Bernstein. χγθξηζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ. Ο 

αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Πξνβιήκαηα ζηελ θαηάθηεζε ηνπ αιθαβεηηζκνχ. Έλλνηα 

θαη νξηζκνί ηεο αλάγλσζεο. Δ ιεηηνπξγία θαη ε αλάπηπμή 

ηεο. Αεμηφηεηεο γηα ηελ θαηάθηεζή ηεο. Φσλνινγηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε θαη αλάγλσζε. Γξάκκαηα, ιέμεηο, ζηίμε. 

Δ δηαδηθαζία εθκάζεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο γξαθήο. Ο 

δάζθαινο σο γξαθέαο-κνληέιν. Παξαδνζηαθέο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο ηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο: 

αιθαβεηηθή, θσλεηηθή, θσλνκηκεηηθή, νιηθή-αλαιπηηθή, 

αλαιπηηθνζπλζεηηθή, κέζνδνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ελζηηηνχηνπ, κέζνδνο Montessori. χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο 

ζηε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο: νιηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο, δηδαζθαιία νιφθιεξσλ ιέμεσλ, 

δνκεηηθή πξνζέγγηζε, ζεσξία ηεο «γλσζηηθήο 

θαζαξφηεηαο». 
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Οηθνγελεηαθέο πξαθηηθέο γηα ηε ζρνιηθή ππνζηήξημε ηεο 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο. Σα θνηλσληθά γξαπηά. 

Αηδαθηηθέο εθαξκνγέο: ηζηνξίεο, πνηήκαηα, ηξαγνχδηα, 

ιεθηηθά παηρλίδηα. Παξνρή επθαηξηψλ αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο: θαζεκεξηλέο πξάμεηο, ζπκβνιηθφ παηρλίδη, 

ινγνηερλία. Γξαθή θαη αλάγλσζε ζηελ επνρή ηεο 

Πιεξνθνξηθήο 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Γηαλληθνπνχινπ, Ώ.Ώ. (1998). Από ηελ πξναλάγλσζε ζηελ 

αλάγλσζε. Οδεγόο γηα γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο. 

Ώζήλα: Καζηαληψηεο.  

Αεξβίζεο, . (2002). Γηδαθηηθή ηεο Πξώηεο Αλάγλσζεο θαη 

Γξαθήο. Νέν Γηδαθηηθό Μνληέιν Πξώηεο Γξαθήο. 

Ώζήλα: Gutenberg. 

Κνπηζνπβάλνπ, Βπ. (2001). Πξώηε αλάγλσζε θαη γξαθή. 

ηξαηεγηθέο δηδαθηηθήο. Ώζήλα: Οδπζζέαο 

Μνχζηνπ-Μπισλά, . (2004). Γισζζνπαηδαγσγηθή θαη 

Γηδαζθαιία ηεο Πξώηεο Αλάγλσζεο θαη Γξαθήο. Σάζεηο 

θαη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Θεζαινλίθε: 

ηακνχιεο. 

Riley, J. (2002). The Teaching of Reading. The 

Development of Literacy in the Early Years of School.  

London: Paul Chapman Publishing. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο εκηλάξηα, workshops, έξεπλα βηβιηνγξαθηθή θαη πεδίνπ, 

παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Ώηνκηθέο ή νκαδηθέο εξγαζίεο  (ζπλερήο αμηνιφγεζε), 

γξαπηή εμέηαζε 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Παηδαγσγηθή ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 133 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
   

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ην 

κάζεκα (κειέηε άξζξσλ/ βηβιίσλ) 26 ψξεο, 

δηεμαγσγή νκαδηθήο έξεπλαο (πξνεηνηκαζία θαη ζπιινγή 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ) 13 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα 

εμεηάζεηο 30 ψξεο, γξαπηή εμέηαζε 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Ησάλλεο Γ. Θσίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

βαζηθψλ ελλνηψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ ηεο Παηδαγσγηθήο 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη ε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε 

επηκέξνπο πηπρψλ ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ ζην 

ζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ ρψξν.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Υξφλνο – ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε – ρξνληθά ζπζηήκαηα 

Βιεχζεξνο ρξφλνο – ηζηνξηθή εμέιημε – ν ειεχζεξνο ρξφλνο 

ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Παηδαγσγηθή ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ – ηζηνξηθή εμέιημε – ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. 

Αηδαθηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ – εκςχρσζε 

– εκςπρσηηθή δηδαθηηθή – εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Βιεχζεξνο ρξφλνο θαη παηδηθή ειηθία – 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ παηδηθή ειηθία. ρνιείν θαη 

ειεχζεξνο ρξφλνο – ζρνιηθφο θαη εμσζρνιηθφο ειεχζεξνο 

ρξφλνο – ην Οινήκεξν ζρνιείν σο ζρνιείν ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. Βθπαηδεπηηθφο θαη ειεχζεξνο ρξφλνο. Βθπαίδεπζε 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ – άηππε κάζεζε – δπλακηθνπνίεζε ησλ 

ρψξσλ θαη ησλ κνξθψλ κάζεζεο, επειημία ησλ ρξφλσλ 

κάζεζεο. Απλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο ηεο άηππεο κάζεζεο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ εμσζρνιηθνχ ειεχζεξνπ ρξφλνπ – 

βησκαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλνη ρψξνη κάζεζεο. 

Παηδαγσγηθή έξεπλα ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Θσίδεο Ε. (2000). ρνιείν θαη ειεύζεξνο ρξόλνο. πκβνιή 

ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ζηα πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Αηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Φιψξηλα. 

Θσίδεο, Ε. (2003). Δ «επαλαζχλδεζε» ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

κε ηελ θνηλσλία ησλ ελειίθσλ: ν θαηαιπηηθφο ξφινο 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Κίλεηξν, 5, 35-44. 

Κνξσλαίνπ, Ώ. (2001). Δθπαηδεύνληαο εθηόο ζρνιείνπ. 

Ώζήλα: Μεηαίρκην. 

Κνξσλαίνπ, Ώ. (1996). Κνηλσληνινγία ηνπ ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ. Ώζήλα: Νήζνο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο εκηλάξηα  

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηή εμέηαζε,  αμηνιφγεζε αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ 

εξγαζηψλ (έξεπλα βηβιηνγξαθηθή θαη πεδίνπ) 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ρνιηθήο Μνλάδαο  

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 134 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο    

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
,  4

ν
  

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία θνηηεηή 18 ψξεο, 

ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ κε ην δηδάζθνληα θαη 

πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ 12 ψξεο, αηνκηθή ή νκαδηθή 

εξγαζία / έξεπλα/ κειέηε ηνπ θνηηεηή 25 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία ηνπ θνηηεηή γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 23 

ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Γεψξγηνο Ηνξδαλίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εκβάζπλζε ζε δεηήκαηα 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα κέζσ ηεο 

εμέηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο αιιά 

θαη εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ θαη ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο.   

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Δ ζρνιηθή κνλάδα σο δεκφζηνο νξγαληζκφο, ν ζεζκφο ηνπ 

δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, ν ζεζκφο θαη ν ξφινο ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ε ζρνιηθή επηηξνπή θαη ην ζρνιηθφ 

ζπκβνχιην.  

Γεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δηαρείξηζεο 

πιηθψλ πφξσλ, επαθήο θαη δηαρείξηζεο ζρέζεσλ κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ.   

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Dubrin, A.J. (1998). ‘Βαζηθέο Αξρέο Μάλαηδκελη / επηκ. 

αξξήο Νίθνο‟. Ώζήλα : ΒΛΛΔΝ. 

Aλδξένπ, Ώ. & Παπαθσλζηαληίλνπ, Γ. (1990). Οξγάλσζε 

θαη δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Ώζήλα 

: εθδ. Βμάληαο. 

Ώλδξένπ, Ώ. θαη Παπαθσλζηαληίλνπ, Γ. (1994). Δμνπζία 

θαη νξγάλσζε - δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Ώζήλα : εθδ. Νέα χλνξα - Ώ.Ώ. 

Ληβάλε. 

Ώλδξένπ, Ώ. (1998). Εεηήκαηα Γηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ώζήλα : ΐηβιηνγνλία. 

Γαβιαλφο, Μ. (1984). Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε. ηφκνο Ώ‟, 

Ώζήλα : εθδ. Έιιελ. 

Γαβιαλφο, Μ. (1987). Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε.  ηφκνο ΐ‟, 

Ώζήλα : εθδ. Έιιελ. 

Ενξδαλίδεο, Γ. (2002). Ο ξόινο ηνπ Πξντζηακέλνπ 

Γηεύζπλζεο θαη Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο. 

Θεζζαινλίθε : Κπξηαθίδεο. 

Κσηζίθεο, Β. (1993). Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ώζήλα : εθδ. Έιιελ. 
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Κσηζίθεο, Β. (2001). Δθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα-Οξγάλσζε 

θαη Γηνίθεζε. Ώζήλα : Έιιελ. 

Μηρφπνπινο, ΐ.Ώ. (1993). Ζ εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο 

νξγαλσηηθήο ζεσξίαο. Ώζήλα : Ώπηνέθδνζε. 

Μηρφπνπινο, ΐ.Ώ. (1994). Ννκηθό πιαίζην θαη ζεζκνί ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ώζήλα : Ώπηνέθδνζε. 

Μηρφπνπινο, ΐ.Ώ. (2002). Δθπαηδεπηηθό Γίθαην. Ώζήλα : 

Ώπηνέθδνζε. 

Παζηαξδήο, Π. (2004). Δθπαηδεπηηθή εγεζία. Ώζήλα : 

Μεηαίρκην. 

ατηεο, Υ. (2005). Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο  

εθπαίδεπζεο. Ώζήλα : Ώηξαπφο. 

αΎηεο, Υ. (2002). Ο δηεπζπληήο ζην ζύγρξνλν ζρνιείν. 

Ώζήλα : Ώηξαπφο. 

αΎηεο, Υ. (2005). Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ. Ώζήλα : Ώηξαπφο. 

Υαηδεπαλαγηψηνπ, Π. (2003). Ζ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. Θεζζαινλίθε : Κπξηαθίδεο.  

 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, εξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Iζηνξία ηεο Αγσγήο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 135  

Δίδνο καζήκαηνο Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Βηζαγσγηθφ θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
 (πξνζθέξεηαη θαη σο Τπνρξεσηηθφ γηα ηνπο θνηηεηέο 

παιαηνηέξσλ εηψλ πνπ ην νθείινπλ) 

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
    

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία θνηηεηή 18 ψξεο, 

ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ κε ην δηδάζθνληα θαη 

πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ 12 ψξεο, αηνκηθή ή νκαδηθή 

εξγαζία / έξεπλα/ κειέηε ηνπ θνηηεηή 25 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία ηνπ θνηηεηή γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 23 

ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα νθία Ζιηάδνπ-Σάρνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα εμνηθεηψζεη ηνπο ζπνπδαζηέο 

κε ηα  αξραία, ηα βπδαληηλά θαη ηα δπηηθά παηδαγσγηθά 

ξεχκαηα ζηνλ επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Σν κάζεκα είλαη κηα εηζαγσγή ζηηο ζεσξίεο ηεο αγσγήο θαη 

παξάιιεια απνζθνπεί ζε κηα ηζηνξηθή-δηαρξνληθή 

ζεψξεζε ησλ θπξηφηεξσλ παηδαγσγηθψλ κνληέισλ πνπ 

επηθξάηεζαλ ηφζν ζην επίπεδν ηεο ζεσξίαο, φζν θαη ζε 

απηφ  ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ΐαζκνινγία εξγαζηψλ & εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δλλνηνινγηθή Αλάπηπμε 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 136 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 5
ν 
, 7

ν
    

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία 39 

ψξεο, πξνεηνηκαζία θαη ζπγγξαθή εξγαζίαο 30 ψξεο, 

εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Γεκήηξεο Πλεπκαηηθφο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ 

ηηο ζεσξίεο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε, νξγάλσζε θαη 

αλαδηνξγάλσζε ησλ γλψζεσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

πεξηγξάςνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ηελ κάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Δ γλψζε θαη πψο αλαπαξίζηαηαη. Οξγάλσζε ησλ γλψζεσλ. 

Δ κάζεζε σο αιιαγή ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ. Θεσξίεο θαη κεραληζκνί αλαδηνξγάλσζεο ησλ 

γλψζεσλ. Μεξηθή θαη ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ γλψζεσλ. 

Ώλαινγηθή αλαπαξάζηαζε θαη λνεηηθά κνληέια. 

Βλλνηνινγηθή αιιαγή. Θεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο. Ο ξφινο ησλ 

νληνινγηθψλ θαη ησλ  επηζηεκνινγηθψλ πξνυπνζέζεσλ. 

Βλλνηνινγηθή αιιαγή ζηηο έλλνηεο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο 

Φπζηθήο, ηεο Ώζηξνλνκίαο, ηεο ΐηνινγίαο θαη ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ.     

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

ΐνζληάδνπ, . (1998). Γλσζηαθή Φπρνινγία: Φπρνινγηθέο 

κειέηεο θαη δνθίκηα. Ώζήλα: Gutenberg. 

Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, Ώ. (2002). Ζ δηακόξθσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηώλ: Φπρνινγηθή πξνζέγγηζε. 

Ώζήλα: Γξεγφξεο.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο & ζεκηλάξηα 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο πλερήο αμηνιφγεζε θαη ζπγγξαθή εξγαζίαο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Αμηνιφγεζε θαη Αληηκεηψπηζε Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

θαη Πξνβιεκάησλ πκπεξηθνξάο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 137 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν 
, 4

ν
 

Δμάκελν 5
ν 
, 7ν 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS   

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 30, workshops 9 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα 

ηε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο 13 ψξεο, ζπιινγή 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 12 ψξεο,  ζπγγξαθή εξγαζίαο 25 

ψξεο, ζπλεξγαζία κε δηδάζθνληα 2 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα 

εμέηαζε 20 ψξεο, εμέηαζε 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Γεκήηξηνο Αλαζηαζίνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ 

πιεπξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζχλζεην έξγν ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο παηδηψλ ζρνιηθήο 

ειηθίαο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή/θαη πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Μέζνδνη θαη ηερληθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Σερληθά 

πξναπαηηνχκελα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο. Ώμηνιφγεζε ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ. 

Κιίκαθεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Πιενλεθηήκαηα 

θαη πεξηνξηζκνί ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ κέηξεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο. Κέληξα θαη Τπεξεζίεο Αηάγλσζεο, 

Ώμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο. Οη ζπλέπεηεο ηεο 

δηάγλσζεο. Ννκηθά θαη εζηθά δεηήκαηα. Αηάγλσζε θαη 

παξέκβαζε. ηξαηεγηθέο θαη κέζνδνη παξέκβαζεο. 

Βμαηνκηθεπκέλα Βθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα. Αηδαζθαιία 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.  

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Ώλαζηαζίνπ, Α. (1998). Γπζιεμία: Θεσξία θαη έξεπλα, 

όςεηο πξαθηηθήο. Σόκνο 1: Θεσξεηηθά, δηαγλσζηηθά θαη 

εξεπλεηηθά δεηήκαηα. Ώζήλα: Ώηξαπφο. 

Παληειηάδνπ, . (2000). Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. Ση θαη γηαηί. Ώζήλα: Βιιεληθά 

Γξάκκαηα. 

Μαξθνβίηεο, Μ. & Σδνπξηάδνπ, Μ. (1991). Μαζεζηαθέο 

Απζθνιίεο: Θεσξία θαη Πξάμε. Θεζζαινλίθε: 

Πξνκεζεχο.   

McLoughlin, J.A., & Lewis, R.B. (2001). Assessing 

Students with Special Needs (5th ed.). Colombus, Ohio: 

Merrill Publishing Co.   

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, Workshops 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, Βξγαζία 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Θεσξία ηνπ ρνιείνπ 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 138  

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό   

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν 
, 4

ν
 

Δμάκελν 5
ν 
, 7ν 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ 24 ψξεο, πξνεηνηκαζία ησλ 

νκαδηθψλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ 40 ψξεο, δηεμαγσγή 

ησλ νκαδηθψλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ 12 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 37 ψξεο, ζπλεξγαζία κε ηε 

δηδάζθνπζα 4 ψξεο, γξαπηή εμέηαζε 3 ψξεο 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο, αθνχ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα, ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: λα αλαγλσξίδνπλ ζην ζρνιείν έλαλ 

ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ζεζκφ, λα γλσξίδνπλ θαη λα 

αλαθέξνπλ ηηο βαζηθέο παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηα δηάθνξα 

ζεσξεηηθά ζρήκαηα, λα γλσξίδνπλ ηα θνηλσληθά δεδνκέλα 

πνπ νδήγεζαλ ζηε ζεζκνζέηεζε θνξέσλ αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο, λα γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζεκεία θξηηηθήο πνπ 

δέρζεθε ν ζρνιηθφο ζεζκφο, λα θαηαλννχλ ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν ζηε βάζε ησλ αιιαγψλ 

πνπ ζπληεινχληαη σο πξνο ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγίεο ηνπ, λα 

αλάγνπλ θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο 

επηθαηξφηεηαο ζε ζεσξεηηθά εξκελεπηηθά ζρήκαηα κε βάζε 

ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ απέθηεζαλ.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Σν ζρνιείν σο θνηλσληθφο ζεζκφο. Πξνέιεπζε θαη ηζηνξηθή 

εμέιημε ηνπ ζεζκνχ. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζεζκνχ ζχκθσλα 

κε δηάθνξα ζεσξεηηθά ζρήκαηα θαη θαηεπζχλζεηο ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο. Δ θξηηηθή πνπ δέρζεθε ν 

ζρνιηθφο ζεζκφο: απφ ηηο ζπληεξεηηθέο επηθξίζεηο γηα 

πηψζε ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ ζηηο ξηδνζπαζηηθέο πξνηάζεηο 

γηα πιήξε «απνζρνιεηνπνίεζε». Μειέηε πεξηπηψζεσλ απφ 

ηε ζρνιηθή επηθαηξφηεηα –θαηλφκελα ηεο ζρνιηθήο δσήο  

αιιά θαη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο –κε ηε βνήζεηα  ησλ 

ζεσξεηηθψλ  εξκελεπηηθψλ  ζρεκάησλ   πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηε ζεσξία.            

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Γθφηνβνο, Ώ. (2000). Ζ ινγηθή ηνπ ππαξθηνύ ζρνιείνπ.  

Ώζήλα: Gutenberg.  

Κσλζηαληίλνπ Ε. Υ.(1997). ρνιηθή Πξαγκαηηθόηεηα θαη 

Κνηλσληθνπνίεζε ηνπ καζεηή. Ώζήλα: Gutenberg. 

Ξσρέιιεο, Π. (2003). ρνιηθή Παηδαγσγηθή .  

Θεζζαινλίθε: Ώθνί Κπξηαθίδε.   

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Βηζεγήζεηο,  νκαδηθέο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, κειέηε 

πεξηπηψζεσλ       

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Σειηθέο εμεηάζεηο, ζπκκεηνρή ζηηο νκαδηθέο εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Καη’ νίθνλ εξγαζίεο: Θεσξία θαη πξάμε 

Κσδηθφο καζήκαηνο YE 149 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
   

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3 ΑΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 36 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ην κάζεκα 

(κειέηε άξζξσλ/ βηβιίσλ) 26 ψξεο, 

δηεμαγσγή νκαδηθήο έξεπλαο (πξνεηνηκαζία θαη ζπιινγή 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ) 13 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα εμεηάζεηο 30 

ψξεο, γξαπηή εμέηαζε 3 ψξεο. 

Όλνκα δηδάζθνληα Εσάλλεο Α. Θσίδεο 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε βαζηθψλ 

ελλνηψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ ζρεηηθψλ κε ηηο θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο, 

θαζψο θαη ε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε επηκέξνπο πηπρψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε απηέο. Ώπψηεξνο ζθνπφο είλαη ε απφθηεζε 

δεμηνηήησλ γηα ηνλ θαιχηεξν ρεηξηζκφ ησλ θαη‟ νίθνλ εξγαζηψλ απφ 

ηνπο κειινληηθνχο δαζθάινπο. 

Πξναπαηηνχκελα   

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Εζηνξηθή επηζθφπεζε – ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο. 

Λεηηνπξγίεο ησλ θαη‟ νίθνλ εξγαζηψλ. 

Αηδαθηηθέο – κεζνδνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Παηδαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Καη‟ νίθνλ εξγαζίεο θαη επίδνζε. 

Μνληέια ζχλδεζεο ησλ θαη‟ νίθνλ εξγαζηψλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο. 

Βξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηηο θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο. 

Δ ζθνπηά ησλ καζεηψλ. 

Δ ζθνπηά ησλ γνλέσλ – γνλετθή εκπινθή. 

Δ ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο ζην νινήκεξν ζρνιείν. 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 
Θσίδεο, Ε., & Υαλησηάθεο, Ν. (2007). Ώληηιήςεηο Γνλέσλ γηα ηηο 

θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο: Δ πεξίπησζε ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ. 

Βπηζηεκνληθή Βπεηεξίδα ηεο Φπρνινγηθήο Βηαηξείαο ΐνξείνπ 

Βιιάδνο. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα, 97-135. 

Υαλησηάθεο, Ν., & Θσίδεο, Ε. (2007). Οη θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο ζην 

νινήκεξν ζρνιείν: αληηιήςεηο καζεηψλ. ηα πξαθηηθά ηνπ Β΄ 

Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Βηαηξείαο Βιιάδνο κε 

ζέκα Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα, 57-65.  

Υαηδεδήκνπ Α., ηξαβάθνπ, Π., Κνπγηνπξνχθε Μ. (2007). Οη θαη' 

νίθνλ εξγαζίεο κέζα από ηελ αλίρλεπζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνύο 

εκπεηξίαο. Έλα πνιπδηάζηαην παηδαγσγηθό δήηεκα, ηνκ. 48. Θεζ/λίθε: 

Κπξηαθίδεο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο εκηλάξηα  

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηή εμέηαζε,  αμηνιφγεζε αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ εξγαζηψλ 

(έξεπλα βηβιηνγξαθηθή θαη πεδίνπ). 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά  

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 154 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο    

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
,  4

ν
  

Δμάκελν 6
ν
, 8

ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία θνηηεηή 18 ψξεο, 

ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ κε ην δηδάζθνληα θαη 

πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ 12 ψξεο, αηνκηθή ή νκαδηθή 

εξγαζία / έξεπλα/ κειέηε ηνπ θνηηεηή 25 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία ηνπ θνηηεηή γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 23 

ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Γεψξγηνο Ηνξδαλίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εκβάζπλζε ζε δεηήκαηα 

νξγάλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Βιιάδα.    

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Δ ζρνιηθή κνλάδα σο νξγαληζκφο, ε ζπκπεξνθνξά ζην 

πιαίζην ηεο νξγάλσζεο, ζπγθξνχζεηο, παξνρή θηλήηξσλ, 

επηθνηλσλία, θνπιηνχξα   

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Ώζαλαζνχια-Ρέππα, Ώ. (2008). Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη 

Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά. Ώζήλα: Ίσλ 

Γαβιαλφο, Μ. (2002). Οξγαλσηηθή πκπεξηθνξά. Ώζήλα: 

ηακνχιεο. 

αΎηεο, Υ. (2002). Ο δηεπζπληήο ζην ζύγρξνλν ζρνιείν. 

Ώζήλα : Ώηξαπφο. 

Robbins, S. & Judge, T. (2011). Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά 

(κηθξ. Πιαηάθε Άλλα). Ώζήλα: Κξηηηθή. 

 

 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, εξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Μαζήκαηα Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

 

Σίηινο καζήκαηνο O  Διιεληζκφο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο πξψελ νβηεηηθήο 

Έλσζεο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 231 

Δίδνο καζήκαηνο Καη Δπηινγήλ ππνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθά θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 5
ν 
, 7

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  39  ψξεο δηδαζθαιίαο, 45 ψξεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

ηζηνξηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, 20 ψξεο πξνεηνηκαζίαο 

γηα ηηο εμεηάζεηο, 3 ψξεο εμεηάζεηο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κσλζηαληίλνο Φσηηάδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα εμνηθεηψζεη ηνπο  θνηηεηέο κε 

ηελ ηζηνξία  ησλ Βιιήλσλ ηεο Ρσζίαο 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Σν κάζεκα επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

Βιιεληζκνχ ηεο  Ρσζίαο  

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Φσηηάδεο, Κ. (2001).  Ο Διιεληζκόο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο 

πξώελ νβηεηηθήο Έλσζεο. Θεζζαινλίθε: Δξφδνηνο 

1999. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ΐαζκνινγία εξγαζηψλ & εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Νενειιεληθή Πνίεζε-Παηδηθή Πνίεζε 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 232 

Δίδνο καζήκαηνο  Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS  

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ην κάζεκα 39 

ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 24 ψξεο, εμεηάζεηο 3 

ψξεο, 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Αιέμαλδξνο Ν. Αθξηηφπνπινο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Να είλαη ζε ζέζε νη θνηηεηέο λα γλσξίδνπλ ηελ ηζηνξία ηεο 

λενειιεληθήο πνίεζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο παηδηθήο πνίεζεο. 

Να γλσξίδνπλ ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ηεο πνίεζεο, ι.ρ. 

ζηηρνπξγηθή, ζεκαηηθή αλάιπζε, θιπ. θαη λα 

παξαθνινπζνχλ ηα ξεχκαηα θαη ηηο ηερλνηξνπίεο ηεο 

πνίεζεο θαη κάιηζηα ηεο παηδηθήο πνίεζεο. Να κάζνπλ λα 

εξεπλνχλ βηβιηνγξαθηθά  ην έξγν ελφο πνηεηή θαη λα ην 

παξνπζηάδνπλ ζε κηα επηζηεκνληθή εξγαζία, δίλνληαο 

έκθαζε θαη ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Σν κάζεκα νξγαλψλεηαη ζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή βάζε. 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο κε δηαιέμεηο θαη εηζεγήζεηο εθηίζεηαη 

ε ηζηνξία, ε ζεσξία θαη θξηηηθή ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο 

θαη εηδηθφηεξα ηεο παηδηθήο πνίεζεο. Ώλαπηχζζεηαη 

δηάινγνο ζε ζέκαηα αλάιπζεο θαη εξκελείαο,  φπσο ε 

παξαδνζηαθή θαη ε λεσηεξηθή πνίεζε, ηα πνηεηηθά 

ξεχκαηα, νη ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο πνίεζεο γηα παηδηά θαη 

λένπο. 

ην πξαθηηθφ κέξνο παξνπζηάδνληαη πνηήκαηα δηαθφξσλ 

πνηεηψλ ηεο ζχγρξνλεο θπξίσο πνίεζεο θαη ηεο παηδηθήο 

πνίεζεο εηδηθφηεξα, φπσο ζνλέηα, ιεξνινγήκαηα, 

αθεγεκαηηθά θαη ιπξηθά πνηήκαηα. Ώλαιχνληαη 

κνξθνινγηθά θαη ζεκαζηνινγηθά, εξκελεπηηθά θαη 

πξνηείλνληαη ζχγρξνλνη ηξφπνη δηδαζθαιίαο ηνπο ζην 

ζρνιείν. Δ παξνπζίαζε ζπλδέεηαη θαη κε ηελ εθπφλεζε 

εξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ.  

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Ώθξηηφπνπινο, Ώ. Ν. (1993). Ζ πνίεζε γηα παηδηά θαη λένπο. 

Θεζζαινλίθε: Δξφδνηνο. 

Καξαθίηζηνο, Ώ. (2002). Ζ  ζύγρξνλε παηδηθή πνίεζε. 

Ώζήλα: χγρξνλνη Οξίδνληεο. 

Πνιίηεο, Λ. (1989). Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. 

Ώζήλα: ΜΕΒΣ. 

Ζ ειιεληθή πνίεζε, Αλζνινγία, Γξακκαηνινγία, νθφιεο, 

1990. 

ΐξεηηάθνο, Ν. (1980). Αλζνινγία γηα παηδηά θαη λένπο.  

Ώζήλα. 

Κνθθίλεο, . (1986). Πνηεηηθή αλζνινγία εηξήλεο. Ώζήλα:  

Gutenberg. 
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Gouvard, G.-N. (2001). L’analyse de la poesie. Que sais-

je? Paris: PUF.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηάιεμε-Φξνληηζηήξην 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βθπφλεζε θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε eξγαζίαο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε θαη Νέεο Σερλνινγίεο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 234  

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
,  4

ν
  

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

 4  ECTS 

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, εξγαζηήξην 16 ψξεο, πξνεηνηκαζία 

γηα ηε δηδαζθαιία 30 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 

30 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Αλδξέαο Π. Αλδξένπ θαη Νηθφιανο Φαραληίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Μνπζείν θαη Νέα  Μνπζεηνινγία. Βηζαγσγή ζηελ ηζηνξία 

θαη ηελ εμέιημε ησλ κνπζείσλ (παξαδείγκαηα 

παξαδνζηαθψλ, παιαηνχ ηχπνπ, «κνληέξλσλ» θαη 

«κεηακνληέξλσλ» κνπζείσλ). Μνπζεία ζηελ Βιιάδα. 

Μνληέια επηθνηλσλίαο. Βθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο  (ε ζεσξία 

ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ε ζεσξία ησλ πνιιαπιψλ 

επθπτψλ). Μνπζεία, πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη λέεο 

ηερλνινγίεο. Υξήζε ησλ Νέεσλ Σερλνινγηψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Αηαδηθηχνπ.   

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

ηνηρεία κνπζεηαθήο αγσγήο. Βθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα 

κνπζείσλ γηα ηα ζρνιεία. Βθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζρνιείσλ γηα ηα κνπζεία. Μνπζεηαθέο επηζθέςεηο –

αζθήζεηο ζε δηαζχλδεζε κε ην κάζεκα ηεο Εζηνξίαο, ηεο 

Ώηζζεηηθήο Παηδείαο θαη ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ.  

    

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Κφθθηλνο, Γ.-  Ώιεμάθε,  Β. (επηκ). (2002). Γηεπηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηε  κνπζεηαθή αγσγή. Ώζήλα: Μεηαίρκην.      

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο , ζπδήηεζε, αζθήζεηο, επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη 

ηζηνξηθνχο ρψξνπο, εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ.  

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο, εξγαζίεο, δεκηνπξγία κηθξψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 

 

 

 

 

 

 

 

  



 123 

Σίηινο καζήκαηνο Σν Γεκνηηθφ Σξαγνχδη. Μηα πξνζπάζεηα κειέηεο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 235 

Δίδνο καζήκαηνο  Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό – Βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν  

, 4
ν
  

Δμάκελν 5
ν 
, 7

ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα δηδαζθαιία 19 ψξεο, αηνκηθή 

ή νκαδηθή εξγαζία / έξεπλα/ κειέηε ηνπ θνηηεηή 25 ψξεο, ζπλεξγαζία 

ηνπ δηδάζθνληα κε θνηηεηέο θαη πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ, δηδαζθαιηψλ 

2 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 26 ψξεο, 

εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κνληαμήο Κσλζηαληίλνο  

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο ην ζεκαληηθφ 

απηφ είδνο ηεο πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο ζηε δηδαζθαιία ηνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν  

ηνπ καζήκαηνο 

Δ έλλνηα ηνπ Αεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, ε επνρή ηεο αθκήο ηνπ, ε αμία 

ηνπ, ε ηερληθή ηνπ, νη ζπιινγέο ηνπ, νη θαηεγνξίεο ηνπ, ε αλάιπζε 

αληηπξνζσπεπηηθψλ θεηκέλσλ ηνπ θαη ε δηδαζθαιία ηνπ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε. Δ ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ κε ην 

δηδάζθνληα ζηελ θαηαγξαθή θαηεγνξηψλ – εηδψλ ηνπ Αεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ θαη ζηε ζχληαμε ζρεηηθψλ κειεηψλ. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Αακηαλάθνο. . (1987). Παξάδνζε αληαξζίαο θαη ιατθόο πνιηηηζκόο, 

Μειέηεο. Ώζήλα: Πιέζξνλ.   

Fauriel C. (1999). Διιεληθά Γεκνηηθά ηξαγνύδηα, ηφκνο Ώ΄, ΐ΄, επηκ.  

Ώ. Πνιίηεο. Δξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Κξήηεο.  

Καςσκέλνο, Β. Γ. (1996). Γεκνηηθό ηξαγνύδη, Μηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε. Ώζήλα: Παηάθεο.  

Κνληαμήο, Κψζηαο Α. (2007). Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη. Μηα πξνζπάζεηα 

κειέηεο. Ώγξίλην. Παζρέληεο   

Κνληνγηψξγεο, Γ. (1979). Ζ ειιαδηθή ιατθή ηδενινγία. 

Πνιηηηθνθνηλσληθή κειέηε ηνπ Γεκνηηθνύ Σξαγνπδηνύ. Ώζήλα: Νέα 

χλνξα. 

Μεξαθιήο, Γ. Μ. (1993). Έληερλνο ιατθόο ιόγνο. Ώζήλα: Καξδακίηζα.  

Πνιίηεο, Ν. Γ. (1990).Δθινγή από ηα ηξαγνύδηα ηνπ Διιεληθνύ ιανύ. 

Ώζήλα: Γξάκκαηα.   

Ρσκαίνο, Κ. (1979). Γεκνηηθό Σξαγνύδη, ηφκνο 1
νο

. Ώζήλα. 

           , (1968). Ζ πνίεζε ελόο ιανύ. Ώζήλα: Αεκνζηεχκαηα 

Λανγξαθηθνχ Ελζηηηνχηνπ. 

εθάθεο, Γ. (1988). Γηα κηα πνηεηηθή ηνπ ειιεληθνύ δεκνηηθνύ 

ηξαγνπδηνύ. Δξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Κξήηεο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, εξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Σν δψξν. Μνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο αληαιιαγήο  

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 236 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο εηζαγσγηθό  βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα δηδαζθαιία 19 ψξεο, 

αηνκηθή ή νκαδηθή εξγαζία / έξεπλα/ κειέηε ηνπ θνηηεηή 25 ψξεο, 

ζπλεξγαζία ηνπ δηδάζθνληα κε θνηηεηέο θαη πξνεηνηκαζία 

εξγαζηψλ, δηδαζθαιηψλ 2 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ζπκκεηνρή ζηηο 

εμεηάζεηο 26 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κνληαμήο Κσλζηαληίλνο  

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δψξνπ ζηηο παξαδνζηαθέο θαη ηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο θαη λα δηαπηζηψζνπλ πσο ε θαηαλφεζε απηή ζα βνεζήζεη 

ζηε κειέηε ηεο νιηθήο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, νιάθεξεο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο θαη πσο ε ζπγθεθξηκέλε απηή έξεπλα νδεγεί φρη 

κφλν ζε κηα επηζηήκε ησλ εζίκσλ, κηα κεξηθή θνηλσληθή επηζηήκε, 

αιιά θαη ζε εζηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ «αγσγή ηνπ 

πνιίηε», φπσο ζα ιέγακε ζήκεξα. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν  

ηνπ καζήκαηνο 

Δ έλλνηα ηνπ δψξνπ, εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο Κνηλσληθήο 

Ώλζξσπνινγίαο, Σν Αψξν θαη ε επηζηήκε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Ώλζξσπνινγίαο θαη ε αληαιιαγή δψξσλ ζε κηα παξαδνζηαθή 

θνηλσλία. Βπίζεο ε ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ κε ην δηδάζθνληα ζηε 

ζχληαμε κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά θαη ηελ αληαπφδνζε 

δψξσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Ώιεμάθεο, Β. Π. (1980). Ζ εμαγνξά ηεο λύθεο. πκβνιή ζηε κειέηε 

ησλ γακήιησλ ζεζκώλ ζηε λεόηεξε Διιάδα. Ώζήλα. 

Αεπηεξαίνο, Ώ. Ν. (1977). Σν ςσκί σο Αψξν ζηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ηνπ Βιιεληθνχ ιανχ. Δπεηεξίδα ηνπ Κέληξνπ Δξεύλεο 

ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο, 25, 136-149. 

Αεκεηξίνπ. . (1999). Πξνιεγόκελα ζην έξγν ηνπ Μαξζέι Μσο, Σν 

Γώξν. Μνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο αληαιιαγήο, ζ. 11-59. Ώζήλα: 

Καζηαληψηεο. 

Αεκεηξίνπ. . (1991). Δ ζέζε ηεο Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο ζην 

πιαίζην ηεο Γεληθήο Ώλζξσπνινγίαο. Γηαβάδσ 277, 13-18. 

Godelier, Μ. (2003/1996) Σν αίληγκα ηνπ δώξνπ. Ώζήλα: Gutenberg. 

Evans, P.Β.Β. (1987). Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, κηθξ. Ώ. Παξίζε. 

Ώζήλα: Καξδακίηζαο. 

Κνληαμήο, Κ. Α. (2006). Σν Γώξν ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία ηνπ 

Διιεληθνύ Πόληνπ. Θεζζαινλίθε: Ώθνί Κπξηαθίδε. 

Μαξζέι, Μ. (1992). Σν Αψξν. Μνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο 

Ώληαιιαγήο ζηηο αξρατθέο θνηλσλίεο, Ώζήλα: Καζηαληψηεο. 

Μεξαθιήο, Γ. Μ. (1981). Δ αγνξά ηεο λχθεο θαη ε Πξνίθα ζηνλ 

κεξν. Νέα Παηδεία 17, 21-28. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, εξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Θξεζθεηνινγία 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 237  

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ ππνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό-βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
 & 8

ν
    

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ην 

κάζεκα (κειέηε άξζξσλ / βηβιίσλ, πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ) 

18 ψξεο, ζπλεξγαζία ηνπ δηδάζθνληα κε θνηηεηέο 2 ψξεο, 

ζπιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 25 ψξεο, πξνεηνηκαζία 

γηα εμεηάζεηο 26 ψξεο, γξαπηή εμέηαζε 3 ψξεο.    

 

Όλνκα δηδάζθνληα π. Δηξελαίνο Υαηδεεθξαηκίδεο   

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή γλψζεσλ ζρεηηθψλ 

κε ηα πέληε κεγάια ζξεζθεχκαηα, ήηνη: ΐνπδηζκφ, 

Ελδνπηζκφ, Ενπδατζκφ, Μνπζνπικαληζκφ, Υξηζηηαληζκφ. 

Βπίζεο, επηδηψθεηαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε 

βαζηθνχο φξνπο ησλ ζξεζθεηψλ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή 

ε κεηάδνζή ηνπο ζηνπο καζεηέο ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείν, νη 

νπνίνη ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ηα μέλα ζξεζθεχκαηα, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

γλσξίδνπλ – φρη σο θαηήρεζε – ην Υξηζηηαληζκφ. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Δ αλαδήηεζε ηνπ ζείνπ θαη ε γέλεζε ησλ ζξεζθεηψλ. 

Έλλνηα θαη πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «ζξεζθεία». Tα είδε ησλ 

ζξεζθεηψλ. Δ ζξεζθεηνινγία σο επηζηήκε. Δ ζξεζθεία ησλ 

αξραίσλ Βιιήλσλ. Ο φξνο «ζξεζθεία», νξηζκφο ηεο 

ζξεζθείαο, νπζία ηεο ζξεζθείαο, θαηαβνιέο ηεο ζξεζθείαο. 

ΐνπδηζκφο. Ελδνπηζκφο. Ενπδατζκφο. Μνπζνπικαληζκφο. 

Υξηζηηαληζκφο. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Γηαλλνπιάηνο, Ώ. (2003). Ηζιάκ: Θξεζθεηνινγηθή 

επηζθόπεζηο. Ώζήλα: Πνξεπζέληεο 

Γηάθαο, Γ. (2000). Ηζηνξία ησλ ζξεζθεπκάησλ Β΄, Σν Ηζιάκ. 

Θεζζαινλίθε: Πνπξλαξάο. 

Γηάθαο, Γ. (2003). Ηζηνξία ησλ ζξεζθεπκάησλ Α΄, Σα Ηλδηθά 

ζξεζθεύκαηα. Θεζζαινλίθε: Πνπξλαξάο. 

McAfee, W. (1997). Σα πέληε κεγάια ζξεζθεύκαηα. Ώζήλα:  

Άξηνο Γσήο. 

Weber, M. (2002). Θεσξία ηεο ζξεζθεπηηθήο αξλεζηθν-

ζκίαο.  Ώζήλα:  αββάιαο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, εξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Αλαηνκία, Τγηεηλή, Πξψηεο Βνήζεηεο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 238 

Δίδνο καζήκαηνο Δπηινγήο 

Δπίπεδν ηνπ 

καζήκαηνο 

Βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
   

Δμάκελν 5
ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ  

Φφξηνο εξγαζίαο ξεο δηδαζθαιίαο 18, ψξεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηε πξαθηηθή 

άζθεζε 36, πξαθηηθή άζθεζε 18, ψξεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο 

εμεηάζεηο 24, εθπφλεζε εξγαζίαο 12 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κ. έκνγινπ θαη απνζπαζκέλνο εθπαηδεπηηθφο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο  λα 

γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ησλ πξψησλ βνεζεηψλ θαη λα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξψηεο βνήζεηεο ζε 

πηζαλά πεξηζηαηηθά ζην πεξηβάιινλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Πξναπαηηνχκελα - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Σν αλαπλεπζηηθφ χζηεκα. Σν αίκα. Οη αξζξψζεηο. Δ πγηεηλή 

ησλ νζηψλ. Μπτθφ ζχζηεκα. Δ θαξδηά. Λεπθψκαηα, Λίπε, 

Τδαηάλζξαθεο. Οη ζεξκίδεο. Πξψηεο ΐνήζεηεο ( Θιάζε, 

Σξαχκαηα, Αηάζεηζε, Αηαζηξέκκαηα, Βμαξζξήκαηα, 

Καηάγκαηα, Αήγκαηα θηδηψλ, Ληπνζπκία, Ώζθπμία, Σερλεηή 

Ώλαπλνή, Αειεηεξηάζεηο, Μπτθφο ζπαζκφο ). 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Μαιαθηψζεο, Ξ. (1966). Ζ Αλαπλνή. Ώζήλα. 

Μπέιινο, Ώ. (1972). Τγηεηλή. Ώζήλα. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, πξαθηηθή άζθεζε 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο – αμηνιφγεζε πξαθηηθήο  

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Παξαδνζηαθνί ρνξνί 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 239 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ επηινγή ππνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ καζήκαηνο Βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
 , 4

ν
  

Δμάκελν 5
ν
 , 7

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ  

Φφξηνο εξγαζίαο ξεο δηδαζθαιίαο 6, ψξεο γπκλαζηεξίνπ 30, ψξεο 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηε δηδαζθαιία 24, ψξεο ζπλεξγαζίαο 3, 

ψξεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο εμεηάζεηο 24, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κιενλίθε έκνγινπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο απνθηνχλ ζηνηρεηψζεηο γλψζεηο ηεο 

κνπζηθνρνξεπηηθήο ειιεληθήο παξάδνζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, ρνξεχνπλ ηνπο ρνξνχο πνπ 

δηδάζθνληαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, θαζψο θαη ηνπηθνχο ρνξνχο.  

Πξναπαηηνχκελα - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Ση είλαη ρνξφο. Δ δηδαθηηθή ησλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ. 

Καιακαηηαλφο, Σνπηθφο ρνξφο, Καξαγθνχλα, Σζάκηθνο, 

πξηφο ζηα ηξία, Γξήγνξν ραζάπηθν, Παιακάθηα, Πνδαξάθη, 

πξηφο λεζηψηηθνο, Σζαθψληθνο, Γσλαξάδηθνο, Πεληνδάιεο, 

Λπηφο, Γάξακν,  Έληεθα, Ώισληψηηθνο.  

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Πξαληζίδεο Γ. (2006). Ο ρνξόο ζηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη ε 

δηδαζθαιία ηνπ. Θεζζαινλίθε: άιην. 

Ράθηεο, Ώ. (1995). Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Διιεληθνύ Υνξνύ. 

Ώζήλα: Σξφπνο Γσήο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, πξαθηηθή άζθεζε 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο – αμηνιφγεζε πξαθηηθήο  

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Μέηξεζε θαη αμηνιφγεζε αληηιεπηηθν-θηλεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 240  

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Eπηινγήλ ππνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ καζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
 

Δμάκελν 5
ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο εξγαζίαο ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία 39 

ψξεο, ζπλεξγαζία κε ηε δηδάζθνπζα 3 ψξεο, ζπιινγή 

δεδνκέλσλ-ζπγγξαθή εξγαζίαο 24 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κιενλίθε έκνγινπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηα ζχγρξνλα κέζα 

θαηαγξαθήο, κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ αληηιεπηηθν-

θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ζα γλσξίδνπλ ηνλ 

ηξφπν πνπ δηελεξγείηαη κία πεηξακαηηθή έξεπλα. 

Πξναπαηηνχκελα - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Ώληηιεπηηθνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο. Δ θχζε θαη  

αλάπηπμή ηνπο. Ώλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο. Μεραλέο 

αλαδήηεζεο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ ζην δίθηπν. Δ ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο. Βξεπλεηηθέο 

κέζνδνη. Πεξηγξαθηθέο κέζνδνη θαη πεηξάκαηα. 

Πνηνηηθέο/πνζνηηθέο κεηξήζεηο. Ώηνκηθέο δηαθνξέο. 

Πιεπξίσζε. Πξνηίκεζε ρεξηνχ-πνδηνχ-καηηνχ. 

Βξσηεκαηνιφγηα θαη κεηξήζεηο εθηέιεζεο. Πξνζνρή. Μλήκε. 

Γξαθνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο. Ώλαηξνθνδφηεζε. Υξφλνο 

αληίδξαζεο. πγγξαθή εξγαζίαο. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Gallahue, D. (2002). Αλαπηπμηαθή θπζηθή αγσγή γηα ηα 

ζεκεξηλά παηδηά. Θεζζαινλίθε: University Studio Press. 

ΐιάρνο, Φ. (1998). Αξηζηεξνρεηξία: κύζνη θαη πξαγκαηηθόηεηα. 

Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Αξάθνο, Γ. & Μπηληάο Ν. (2005). Φπρνθηλεηηθή αγσγή. Ώζήλα: 

Παηάθεο. 

Σξαπιφο, Ώ. (1998). Φπρνθηλεηηθή αλάπηπμε παηδηώλ ειηθίαο. 

Ώζήλα: αββάιαο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο θαη εξγαζηήξηα 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο πγγξαθή θαη παξνπζίαζε εξγαζίαο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο Μαζήκαηνο Ηζηνξία ηεο Σέρλεο  

Κσδηθφο Μαζήκαηνο ΤΒ 241  

Δίδνο Μαζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
 4

ν
  

Δμάκελν 5
ν
 7

ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία 39 

ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 24 ψξεο, εμεηάζεηο 3 

ψξεο 

 

Όλνκα Γηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο  

Πξναπαηηνχκελα - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

ηαζκνί Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο. Αηακφξθσζε ησλ αηζζεηηθψλ 

ζεσξηψλ. Μεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ ηέρλεο θαη 

αηζζεηηθή αλάιπζε. Δ ηέρλε ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. 

χγρξνλε ηέρλε θαη παηδηθή ηέρλε θαη ε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε. χγρξνλα εηθαζηηθά θηλήκαηα, παηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε. 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Οξγάλσζε θαη Γηεχζπλζε, παηδηθήο Υνξσδίαο, 

Οξρήζηξαο, κηθξψλ νξγαληθψλ ζπλφισλ 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 251 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
       

Δμάκελν 6
ν
, 8

ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS  

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο (δηαιέμεηο, αλαιπηηθή παξνπζίαζε  

ερνγξαθεκέλσλ θαη βηληενζθνπεκέλσλ παξαδεηγκάησλ, 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο δηδαρζείζεο χιεο θαη  

παξνπζίαζε εξγαζηψλ) 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία θνηηεηή 18 

ψξεο, πξνεηνηκαζία αηνκηθήο ή νκαδηθήο εξγαζίαο 26 

ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 28 ψξεο, 

ζπλεξγαζία κε ηε δηδάζθνπζα 2 ψξεο, γξαπηή θαη 

πξνθνξηθή εμέηαζε 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο  Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ, νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη επαξθείο γλψζεηο γηα ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο δηεχζπλζεο ρνξσδίαο θαη νξγαληθψλ 

ζπλφισλ, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κνπζηθψλ έξγσλ ζε κηα 

ζρνιηθή ρνξσδία ή ζε νξγαληθφ ζχλνιν (Οξρήζηξα ή κηθξφ 

ζχλνιν), ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλζξψπηλε θσλή, ηε 

βαζηθή ρνξσδηαθή ζεσξία θαη πξάμε (είδε ρνξσδηψλ, 

ηξφπνη νξγάλσζεο θ.η.ι.), ηνπ θαηάιιεινπ ξεπεξηνξίνπ 

ζρνιηθψλ ηξαγνπδηψλ, ηνπ ηξφπνπ ηεο κνπζηθήο 

πξνεηνηκαζίαο κηαο ζρνιηθήο γηνξηήο (κνπζηθή επέλδπζε 

γηνξηήο θ.η.ι.), ηα κνπζηθά φξγαλα θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ζπλδπαζκνχ ηνπο κε ην ρνξσδηαθφ ηξαγνχδη. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Υαξαθηεξηζηηθά θαη θαηεγνξίεο ρνξσδηψλ. Εζηνξηθή 

εμέιημε ηεο ρνξσδίαο. Αηδαζθαιία παηδηθήο ρνξσδίαο. 

(κέζνδνη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ρνξσδίαο θαη ηελ εθκάζεζε 

ησλ ηξαγνπδηψλ). ΐαζηθά ζηνηρεία δηεχζπλζεο ρνξσδίαο 

θαη νξρήζηξαο (ζεσξία θαη πξαθηηθή). Γεληθφ ξεπεξηφξην 

παηδηθψλ ρνξσδηαθψλ έξγσλ (ειιεληθά θαη μέλα ρνξσδηαθά 

ηξαγνχδηα). Σξαγνχδηα γηα ζρνιηθέο γηνξηέο. Μνπζηθή 

επέλδπζε ζρνιηθήο γηνξηήο (π.ρ. κνπζηθή ππφθξνπζε γηα 

ζεαηξηθφ έξγν θ.η.ι.). Κνηλσληνινγηθέο πηπρέο ηεο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Κνηλσληνινγηθέο πηπρέο ηεο 

ρνξσδηαθήο κνπζηθήο. ΐαζηθά ζηνηρεία εξκελείαο 

(θξάζεηο, δπλακηθέο θ.η.ι). Υαξαθηεξηζηηθά θαη θαηεγνξίεο 

κνπζηθψλ νξγάλσλ (ιατθψλ θαη θιαζηθψλ) 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Γξεγνξίνπ, Μ. (1992). Μνπζηθή γηα παηδηά θαη γηα έμππλνπο 

κεγάινπο. Ώζήλα: Νεθέιε.  

Machlis J., Forney K. Ζ απόιαπζε ηεο κνπζηθήο. Fagotto.  

Headigton Ch. Εζηνξία ηεο Γπηηθήο κνπζηθήο, 2η.. Ώζήλα: 

Gutenberg.  

Κφπιαλη, Ά. (1980). Μνπζηθή θαη θαληαζία, (κεη. Μ. 

Γξεγνξίνπ). Ώζήλα: Νεθέιε. 



 131 

Adolf R. Ση πξέπεη λα μέξσ γηα ηε θσλή κνπ. Μνπζηθέο 

Βθδφζεηο Παπαγξεγνξίνπ - Νάθαο 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, workshops, πξνβνιέο DVD, αθνπζηηθά 

παξαδείγκαηα. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Ώηνκηθέο ή νκαδηθέο εξγαζίεο, γξαπηή θαη πξνθνξηθή 

εμέηαζε 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 

 

 

 

  



 132 

Σίηινο καζήκαηνο ηξαηεγηθέο γισζζηθήο εθκάζεζεο  θαη επηθνηλσλίαο  

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 256 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ επηινγήλ Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δηζαγσγηθό  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
       

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS  

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 36, πξνεηνηκαζία θνηηεηψλ 20, 

εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 24, επίβιεςε-αμηνιφγεζε 

10, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 20. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Διέλε Γξίβα 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Να εηζάγεη ζηνπο θνηηεηέο  βαζηθέο αξρέο εθκάζεζεο ησλ 

γισζζψλ θαη λα ηνπο εμνηθεηψζεη κε ηηο ηερληθέο αλάπηπμεο 

γισζζηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ψζηε λα ηηο εθαξκφζνπλ ζηελ 

ηάμε.  

Πξναπαηηνχκελα  -  
Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Θεσξίεο θαη αξρέο εθκάζεζεο ησλ γισζζψλ. 

Βλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ γισζζηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ γισζζηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

Σαμηλνκίεο ησλ ζηξαηεγηθψλ γισζζηθήο εθκάζεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο. 

Σαμηλνκία ηεο Oxford: Άκεζεο θαη έκκεζεο ζηξαηεγηθέο γηα 

ηελ παξαγσγή θαη πξφζιεςε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ 

ιφγνπ. 

Αηδαθηηθέο ηερληθέο ελδπλάκσζεο ησλ γισζζηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ. 

Πξαθηηθή εμάζθεζε. 

 
Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

-εκεηψζεηο ηεο δηδάζθνπζα. 

-Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies: What 

Every Teacher should know. New York: Newbury House 

Publishers.  

-O‟Malley, J.M. and Chamot, A.U. (1990), Learning 

Strategies in Second Language Acquisition, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 

 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, workshops 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο ,  Βξγαζίεο (αηνκηθέο ή νκαδηθέο) 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηε δηγισζζία – Γηγισζζία θαη εθπαίδεπζε  

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 257 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ επηινγήλ Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δηζαγσγηθό  

Έηνο ζπνπδψλ 2
o
, 3

ν
, 4

ν
       

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν 
,  8

ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS  

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 36, πξνεηνηκαζία θνηηεηψλ 20, 

εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 24, επίβιεςε-αμηνιφγεζε 

10, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 20. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Διέλε Γξίβα 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Να ελεκεξσζνχλ νη θνηηεηέο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην 

πξνθίι ηνπ δίγισζζνπ καζεηή ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εθαξκφζνπλ ηηο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο ηερληθέο ζε 

αιιφγισζζνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Πξναπαηηνχκελα  -  
Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Βλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο δηγισζζίαο.Κνηλσληθή 

θαη αηνκηθή δηγισζζία. Σχπνη παηδηθήο δηγισζζίαο 

(ηαπηφρξνλε – δηαδνρηθή δηγισζζία). Ο δίγισζζνο 

καζεηήο. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ιφγνπ ηνπ  δίγισζζνπ 

καζεηή: Παξεκβνιή, ελαιιαγή γισζζηθψλ θσδίθσλ, 

γισζζηθά δάλεηα. Σν γισζζηθφ πξνθίι ηνπ δίγισζζνπ 

καζεηή. Ο αιιφγισζζνο καζεηήο θαη ζρνιηθή «απνηπρία». 

Αηδαθηηθέο αξρέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ δίγισζζνπ/ αιιφγισζζνπ 

καζεηή.  

 
Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Baker, C. (2001). Δηζαγσγή ζηε Γηγισζζία θαη ηε Γίγισζζε 

Δθπαίδεπζε. Ώζήλα: Gutenberg.  

Cummins, J. (1999). Σαπηόηεηεο ππό Γηαπξαγκάηεπζε – 

Δθπαίδεπζε κε ζθνπό ηελ Δλδπλάκσζε ζε κηα Κνηλσλία ηεο 

Δηεξόηεηαο, (επηκ. θνχξηνπ, Β, κηθξ. Ώξγχξε, .). Ώζήλα: 

Gutenberg.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, workshops 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο ,  Βξγαζίεο (αηνκηθέο ή νκαδηθέο) 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δλαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ  

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 258 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ επηινγήλ Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δηζαγσγηθό  

Έηνο ζπνπδψλ 2
o
, 3

ν
, 4

ν
       

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
,   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS  

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 36, πξνεηνηκαζία θνηηεηψλ 20, 

εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 24, επίβιεςε-αμηνιφγεζε 

10, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 20. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Διέλε Γξίβα 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Να εηζάγεη ζηνπο θνηηεηέο  βαζηθέο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

αμηνιφγεζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα ηηο εθαξκφζνπλ ζηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή 

Πξναπαηηνχκελα  -  
Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Μνξθέο αμηνιφγεζεο.  

Σππηθέο κνξθέο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ θαη πξνζιεπηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Βλλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο ελαιιαθηηθήο αμηνιφγεζεο 

Βλαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο πνπ νδεγνχλ ζηε 

κάζεζε ε νπνία εζηηάδεηαη ζηε δηαδηθαζία γισζζηθήο 

αλάπηπμεο (process-oriented language learning). 

- portfolio γιψζζαο 

- Βπξσπαηθφ portfolio γισζζψλ 

- Δκεξνιφγηα 

- Αξακαηνπνίεζε – αθήγεζε ηζηνξηψλ 

- Πξσηφθνιια 

- Πξνθνξηθέο εμσηεξηθεχζεηο (think-aloud process) 

Ο ξφινο ηνπ καζεηή θαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ. 

Πιενλεθηήκαηα.  

 
Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

- εκεηψζεηο ηεο δηδάζθνπζαο 

- πιινγή απφ άξζξα ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή ηνπ 

καζήκαηνο 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, workshops 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο ,  Βξγαζίεο (αηνκηθέο ή νκαδηθέο) 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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4.2.3 Μαζήκαηα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

Σίηινο καζήκαηνο Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηα Μαζεκαηηθά κε 

ρξήζε ησλ TΠE   

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 331 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
 4

ν
  

Δμάκελν 7
ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΑΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  36 ψξεο δηδαζθαιίαο, 40 ψξεο πξνεηνηκαζία γηα ηε 

δηδαζθαιία, 40 ψξεο ζπλεξγαζίαο, θαζνδήγεζεο εξγαζηψλ 

θαη δηφξζσζε εξγαζηψλ. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο ζα είλαη ηθαλνί λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα 

ηξνπνπνηνχλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ζηε 

δηδαθηηθή ηνπο πξάμε.  

 

Πξναπαηηνχκελα  Αηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ. ΐ‟ θάζε πξαθηηθή άζθεζε ζηα 

Μαζεκαηηθά.  

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζα είλαη λα αζθήζεη ηνπο 

θνηηεηέο ζηελ θαηαζθεπή δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

γεληθφηεξα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηα καζεκαηηθά κε ηε 

βνήζεηα ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Σν κάζεκα ζα πεξηιακβάλεη 

έλα ζεσξεηηθφ κέξνο ην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα 

δξαζηεξηνηήησλ θαη δηδαθηηθήο ζηα καζεκαηηθά θαη έλα 

εκπεηξηθφ κέξνο ζην νπνίν νη θνηηεηέο ζα αζθνχληαη ζηελ 

θαηαζθεπή δξαζηεξηφηεησλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σα 

πξνγξάκκαηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο είλαη ην ζρεδηαζηηθφ ηνπ word, ην CorelDrow, 

ην πνιπκεζηθφ πξφγξακκα Mediator, ην Director, θηι.   

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Streefland, L. (1991). Ρεαιηζηηθά Μαζεκαηηθά ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, Βηζαγσγή-Βπηκέιεηα Β. Κνιέδα, 

Βθδφζεηο Leader Books, Ώζήλα. 

Van de Walle J. (2005). Μαζεκαηηθά γηα ην Γεκνηηθό θαη ην 

Γπκλάζην. Μηα εμειηθηηθή δηδαζθαιία. Βπηκειεηήο: 

Σξηαληαθπιιίδεο Σξηαληάθπιινο. Βθδφζεηο: Σππσζήησ. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο. Βξγαζηήξην Δ/Τ. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο Μαζήκαηνο Δπηζηεκνινγία 

Κσδηθφο Μαζήκαηνο ΤΒ 332 

Δίδνο Μαζήκαηνο Καη’ Δπηινγή Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθά  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
   

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία 24 ψξεο, ζπλεξγαζία κε 

ηνλ δηδάζθνληα 14, ζπγγξαθή εξγαζίαο 36 ψξεο. 

 

Όλνκα Γηδάζθνληα Κσλζηαληίλνο Νηθνιαλησλάθεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Δ παξνπζίαζε ελλνηψλ απφ ηελ Εζηνξία ησλ Βπηζηεκψλ θαη ηεο 

Σερλνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλλνηεο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηεο Εζηνξίαο, ηεο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ. 

Πξναπαηηνχκελα - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ απφ ηελ Εζηνξία ησλ Βπηζηεκψλ θαη ηεο 

Σερλνινγίαο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ηηο κέξεο καο. Θα 

γίλνπλ ηδηαίηεξεο αλαθνξέο ζηε ζπκβνιή ησλ νπκέξησλ, 

Ώηγππηίσλ θαη ηνπ Ώξραίνπ Βιιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Δ ζπκβνιή 

ησλ Ώξάβσλ θαη ησλ Κηλέδσλ. Δ ηερλνινγία ηνπ Μεζαίσλα. Δ 

Πεξίνδνο ηεο επηζηεκνληθήο επαλάζηαζεο. Δ βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε. Δ επνρή ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

θαη ησλ κεηαθνξψλ. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Bruno, J. (1992). πλνπηηθή Ηζηνξία ησλ Σερληθώλ. Ώζήλα: 

Ίδξπκα ΒΣΐΏ. 

Daumas, Μ. (1962). Histoire Generale des Techniques, Vol. I, 

II, III, IV, V. Paris: PUF. 

Taton, R. (1965). Histoire Generale des Sciences, Vol. I, II, III, 

IV, V. Paris: PUF. 

http://www.fordham.edu/Halsall/science/sciencesbook.html 

http://www2.lib.udel.edu/subj/hsci/internet.htm 

McNeil, Ian, ed. An Encyclopaedia of the History of 

Technology. New York: Routledge, 1990. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηδαζθαιία 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο πγγξαθή εξγαζίαο θαη εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 333 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Βαζηθήο θαηάξηηζεο θαη εκβάζπλζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 3ν, 4ν   

Δμάκελν 5ν, 7ν  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS  

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηηο δηαιέμεηο 25 

ψξεο, εξγαζηήξην Δ/Τ 25 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο 

εμεηάζεηο 25 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

Όλνκα δηδάζθνληα Διέλε Σζαθηξίδνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ 

κεζφδσλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ γηα ηε δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζε έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε 

Πξναπαηηνχκελα  ηαηηζηηθή, Μεζνδνινγία Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία. Έιεγρνη ππνζέζεσλ. 

Βθαξκνγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Ρνχζζνο, Λ. Π. & Σζανχζεο, Γ. (2002). ηαηηζηηθή 

εθαξκνζκέλε  θνηλσληθέο επηζηήκεο. Ώζήλα: Βιιεληθά 

Γξάκκαηα. 

 R. Lyman Ott, Michael T. Longnecker (2001). An 

Introduction to Statistical Methods and Data Analysis 5th 

Edition.  

Λνπθάο, . (2003). ηαηηζηηθή, Ώζήλα: Κξηηηθή.  

Κνιπβά-Μαραίξα, Φ. & Μπφξα-έληα, Β. (1996). 

ηαηηζηηθή, Θεσξία & εθαξκνγέο. Θεζζαινλίθε: εθδ.  

Γήηε.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Βξγαζηεξηαθά καζήκαηα – πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βξγαζίεο – γξαπηέο εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθά 
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Σίηινο καζήκαηνο Αγσγή Τγείαο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 334 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ ππνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Βαζηθήο Καηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν 
, 4

ν 

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηηο δηαιέμεηο θαη ηα 

workshops 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 30 

ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαθέξνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Ώγσγήο Τγείαο.  Βπίζεο, ζα κπνξνχλ λα 

ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ έλα πξφγξακκα Ώγσγήο 

Τγείαο ζε κία απφ ηηο βαζηθέο ζεκαηηθέο ηεο.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Βλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο, ζηφρνη θαη κέζνδνη ηεο 

Ώγσγήο Τγείαο – ρνιεία πνπ πξνάγνπλ ηελ Τγεία - Δ 

Ώγσγή Τγείαο ζηα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ 

Αεκνηηθνχ ρνιείνπ - Βπηινγή, ζρεδηαζκφο, εθαξκνγή θαη 

αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ Ώγσγήο Τγείαο - Αηδαθηηθέο 

παξάκεηξνη θαη δηδαθηηθή κεζνδνινγία - Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηε ρνιηθή Ώγσγή Τγείαο - Βηδηθά ζέκαηα  

Ώγσγήο Τγείαο: απηνεθηίκεζε, απηνπεπνίζεζε, 

ζεμνπαιηθή αγσγή, δηαηξνθή, ζσκαηηθή άζθεζε, ρξήζε 

θαη θαηάρξεζε νπζηψλ, ζσκαηηθή πγηεηλή, πγηεηλή ρψξσλ 

θ.ά. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Γθνχβξα, Μ., Κπξίδεο, Ώ., Μαπξηθάθε, Β. (2001). Αγσγή 

Τγείαο θαη ρνιείν – Βηνινγηθή θαη Παηδαγσγηθή 

Πξνζέγγηζε. Ώζήλα: Σππσζήησ – Γ. Ααξδαλφο.  

Ώζαλαζίνπ, Κ. (1994). Αγσγή Τγείαο γηα Παηδαγσγνύο. 

Θεζζαινλίθε. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, workshops 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 335 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, εξγαζηήξην 30 ψξεο, ζπλεξγαζία κε 

ην δηδάζθνληα 9 ψξεο, εξγαζία 30 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Νηθφιανο Φαραληίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Να είλαη ηθαλνί νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε νκάδα ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπλ θαη λα 

αλαπηχζζνπλ νη ίδηνη ινγηζκηθφ θαη λα νξγαλψλνπλ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (π.ρ. ειεθηξνληθά βηβιία) κε βαζηθά 

εξγαιεία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Ώξρέο ζρεδίαζεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, αλάπηπμε 

ινγηζκηθνχ κε ηε ρξήζε βαζηθψλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο, 

θαλφλεο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, νξγάλσζε 

εθπαηδεπηηθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

(ειεθηξνληθά βηβιία). 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Θεσξία θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βξγαζία - project 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη 

Σειεθπαίδεπζε 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 336 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν 

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, εξγαζηήξην 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία 

γηα ηηο εμεηάζεηο 30 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Να είλαη ηθαλνί νη θνηηεηέο λα αμηνπνηνχλ ηα εξγαιεία 

(έξεπλαο, πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο) ηνπ δηαδηθηχνπ, 

θαζψο επίζεο θαη σο κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί λα 

ζρεδηάδνπλ,  λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηειεθπαίδεπζεο θαη εμ 

απνζηάζεσο ζπλεξγαζίαο.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Ώξρέο ιεηηνπξγίαο Αηαδηθηχνπ, ππεξεζίεο Αηαδηθηχνπ, 

αξρέο ηειεθπαίδεπζεο, ζπλεξγαζία καζεηψλ-δηδαζθφλησλ 

εμ απνζηάζεσο, νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε εηθνληθήο ηάμεο.  

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Θεσξία θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Θεσξία (γξαπηά) θαη εμέηαζε ζην εξγαζηήξην 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηε Βηνινγία 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 343 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
 3

ν
, 4

ν 

Δμάκελν 4
ν
,
 
6

ν
, 8

ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηηο δηαιέμεηο 39 

ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 30 ψξεο, εμεηάζεηο 3 

ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα είλαη ζε ζέζε: λα αλαθέξνπλ ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο θαη ηνπο λφκνπο πνπ 

ηε δηέπνπλ θαζψο θαη  λα πεξηγξάθνπλ ηε δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ.   
Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Δ δσή πάλσ ζηε Γε – ΐαζηθέο ηδηφηεηεο ηεο δσήο - Υεκηθή 

βάζε ηεο δσήο - Κπηηαξηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία – Ενί - 

Κπηηαξηθή κεκβξάλε: δνκή θαη ιεηηνπξγία – 

Μεηαβνιηζκφο – Φσηνζχλζεζε - Κπηηαξηθή αλαπλνή - 

DNA: ην κφξην ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο - ΐηνζχλζεζε DNA, 

RNA θαη πξσηετλψλ - ΐαζηθέο έλλνηεο γελεηηθήο – 

Μεηαιιάμεηο - Κπηηαξηθή δηαίξεζε - Βμέιημε.  

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Μαηζφπνπινο, Α. (2005). Γεληθέο Αξρέο Βηνινγίαο. Ώζήλα: 

Σππσζήησ – Γηψξγνο Ααξδαλφο.  

Υξηζηνδνπιάθεο, Ν. (1994). ύγρξνλε Βηνινγία. Ώζήλα: 

Παηάθεο.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο - εξγαζηήξηα 
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Μαζήκαηα επηινγήο Δαξηλνχ εμακήλνπ 

 

 

4.3.2 Μαζήκαηα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο 

 

Σίηινο καζήκαηνο Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε  

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 140 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
, 8

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Παξαθνινχζεζε εηζεγήζεσλ 10 ψξεο, πξνεηνηκαζία 

εξγαζηψλ, αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο, έξεπλα θαη ζχληαμε 

ησλ εξγαζηψλ 70 ψξεο, παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ 10 ψξεο,  

ζπκκεηνρή ζην βησκαηηθφ εξγαζηήξην 6 ψξεο, ζπλεξγαζία 

κε ηε δηδάζθνπζα 4 ψξεο, αλαηξνθνδφηεζε θαη ηειηθή 

ζχληαμε ηεο εξγαζίαο 10 ψξεο.   

 

Όλνκα δηδάζθνληα Βαζηιηθή Παπαδνπνχινπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο, αθνχ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα, ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 

- λα ελλνηνινγνχλ ηνπο φξνπο: Αηαπνιηηηζκηθή 

Παηδαγσγηθή, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, δηαπνιηηηζκηθή 

αγσγή, κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε, δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

/πνιππνιηηηζκηθφηεηα· 

- λα δηαθξίλνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηα κνληέια 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

εηεξφηεηαο (αθνκνησηηθφ, ελζσκάησζεο, πνιππνιηηηζκηθφ, 

αληηξαηζηζηηθφ, δηαπνιηηηζκηθφ)· 

- λα γλσξίδνπλ ηηο θαηεγνξίεο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο 

ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (κεηνλνηηθή 

εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε ηζηγγαλνπαίδσλ, εθπαίδεπζε 

αιινδαπψλ θαη παιιηλνζηνχλησλ)· 

- λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ εζλνθεληξηζκφ ζηηο δηάθνξεο 

ζρνιηθέο εθθάλζεηο ηνπ (ζρνιηθά εγρεηξίδηα). 

 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Βλλνηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ φξσλ (Αηαπνιηηηζκηθή 

Παηδαγσγηθή, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, δηαπνιηηηζκηθή 

αγσγή, κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε, δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

/πνιππνιηηηζκηθφηεηα). Μεηαλάζηεπζε, κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή θαη κεηνλφηεηεο ζηελ Βιιάδα. Μνληέια 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

εηεξφηεηαο (αθνκνησηηθφ, ελζσκάησζεο, πνιππνιηηηζκηθφ, 

αληηξαηζηζηηθφ, δηαπνιηηηζκηθφ). Καηεγνξίεο θαη 

δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε 

ηζηγγαλνπαίδσλ, εθπαίδεπζε αιινδαπψλ θαη 

παιιηλνζηνχλησλ). Βζλνθεληξηζκφο, μελνθνβία, ξαηζηζκφο 

θαη εθπαίδεπζε. Δ εηθφλα ηνπ εζληθνχ εαπηνχ θαη ηνπ 
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«άιινπ» ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα.              

Δ εθπαίδεπζε ηνπ παξνηθηαθνχ ειιεληζκνχ: ηζηνξία, 

πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο. Ώπφ ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε ζηε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε: βησκαηηθφ 

εξγαζηήξην γηα  ηελ αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

δεμηφηεηαο. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Γεσξγνγηάλλεο, Π. (1999). Εεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο. Ώζήλα: Gutenberg. 

Γθφβαξεο, Υ. (2001). Δηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε. Ώζήλα: Ώηξαπφο. 

Γθφηνβνο, Ώ. (2002). Δθπαίδεπζε θαη Δηεξόηεηα. Εεηήκαηα 

Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο. Ώζήλα: Μεηαίρκην. 

Αακαλάθεο Μ. (επηκ.) (2001). Ζ Δθπαίδεπζε ησλ 

Παιηλλνζηνύλησλ θαη Αιινδαπώλ Μαζεηώλ ζηελ 

Διιάδα. Γηαπνιηηηζκηθή Πξνζέγγηζε. Ώζήλα: Gutenberg. 

Καλαθίδνπ, (1994). Δ Βθπαίδεπζε ζηε κνπζνπικαληθή 

κεηνλφηεηα ηεο Απηηθήο Θξάθεο., Ώζήλα: Βιιεληθά 

Γξάκκαηα. 

Καςάιεο, Ώ., Μπνλίδεο, Κ. & ηπεηάλνπ, Ώ. (2000). Ζ 

εηθόλα ηνπ «άιινπ»/γείηνλα ζηα βηβιία ησλ βαιθαληθώλ 

ρσξώλ. Πξαθηηθά Γηεζλνύο πλεδξίνπ. Θεζζαινλίθε 

16-18 Οθησβξίνπ 1998. Ώζήλα: Σππσζήησ - Γ.  

Ααξδαλφο 

Μάξθνπ, Γ. (1997). Δηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε. Διιεληθή θαη Γηεζλήο Δκπεηξία. Ώζήλα: 

Διεθηξνληθέο Βθδφζεηο (απηνέθδνζε) 

Σζηάθαινο, Γ. (2000). Οδεγόο Αληηξαηζηζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα 

Νηθνιάνπ, Γ. (2000). Έληαμε θαη Δθπαίδεπζε ησλ 

Αιινδαπώλ Μαζεηώλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν. Από ηελ 

«νκνηνγέλεηα» ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα. Ώζήλα: 

Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Φξαγθνπδάθε, Ώ. & Αξαγψλα, Θ. (επηκ.) (1997). «Ση είλ’ ε 

παηξίδα καο;». Δζλνθεληξηζκόο ζηελ Δθπαίδεπζε. 

Ώζήλα: Ώιεμάλδξεηα. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Βηζεγήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ, ζπκκεηνρή ζην 

βησκαηηθφ εξγαζηήξην 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηή εξγαζία, ζπκκεηνρή ζην βησκαηηθφ εξγαζηήξην 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή  
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Σίηινο καζήκαηνο χγρξνλεο Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηε 

Γηδαζθαιία 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 141 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

ν
, 4

ν
       

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
, 8

ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS  

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο (δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, workshops, 

παξνπζίαζε εξγαζηψλ) 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ 

θαη ζπιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ (βηβιηνγξαθίαο – 

πεδίνπ) 45 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα γξαπηή εμέηαζε 30 

ψξεο, ζπλεξγαζία κε ηε δηδάζθνπζα 1 ψξα, γξαπηή 

εμέηαζε 3 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Καηεξίλα Γεκεηξηάδνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ, νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα 

πξέπεη:  

- λα έρνπλ απνθηήζεη εμνηθείσζε κε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

πνπ αθνινπζνχλ αξρέο επέιηθησλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ, 

φπσο βησκαηηθφηεηα, δηαζεκαηηθφηεηα, ζπλεξγαηηθή 

έξεπλα, δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ππφδπζε ξφισλ, 

αλαθαιππηηθή κάζεζε θ.ιπ.·  

- λα κπνξνχλ λα εθαξκόδνπλ ζηελ πξάμε απηέο ηηο 

κεζφδνπο, κε παξάιιειε αλαγσγή ηνπο ζηελ αληίζηνηρε 

παηδαγσγηθή ζεσξία·   

- λα έρνπλ ελδπλακψζεη ηηο δηδαθηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο, ψζηε 

λα βνεζήζνπλ ηνπο κειινληηθνχο καζεηέο ηνπο λα κάζνπλ 

πψο λα απνθηνχλ πιεξνθνξίεο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηδέεο, 

αμίεο θαη  δεμηόηεηεο, θαζψο θαη  ηξφπνπο ζθέςεο, 

απηνέθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ηφζν ζε κνλνπνιηηηζκηθά, 

φζν θαη ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη 

δηδαζθαιίαο.   

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαλεσηεξηθήο επνρήο θαη ζχγρξνλεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Εζηνξηθνεπηζηεκνληθή ηαπηφηεηα 

ηεο Αηδαθηηθήο. Μεζνδνινγηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ηεο 

χγρξνλεο Αηδαθηηθήο.  Σα ηξία θπξίαξρα δηδαθηηθά–

καζεζηαθά παξαδείγκαηα (πκπεξηθνξηζκφο, Μνληέιν 

κάζεζεο – επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, 

Κνλζηξνπθηηβηζκφο). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – 

εξεπλεηή. Βθαξκνγέο ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 

ζηε λενειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα: Οκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία. Βξεπλεηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο. 

Αξακαηνπνίεζε – παίμηκν ξφισλ. ρέδηα ζπλεξγαηηθήο 

έξεπλαο. Μέζνδνο Project. Αηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

ΐησκαηηθή κάζεζε. Μάζεζε απφ παξνπζηάζεηο. 

Πξνθαηαβνιηθνί νξγαλσηέο. Αηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ΝΣ. 

Αηδαζθαιία επηθεληξσκέλε ζηε δεκηνπξγηθή ζθέςε: 

Synectics. 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Ώγγειάθνο, Κ. (2006). Γηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

γλώζεο ζην ειιεληθό ζρνιείν. Ώζήλα: Μεηαίρκην 
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ΐατλά, Μ. (1996). Μέζνδνο project: Μηα πξφθιεζε γηα ην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, Νέα Παηδεία 80, 77-

88. 

Αεκεηξηάδνπ, Ώηθ. (2004). Αηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

«θνπιηνχξα» ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ Τπνρξεσηηθή 

Βθπαίδεπζε: ε πεξίπησζε ηνπ Αηαζεκαηηθνχ Βληαίνπ 

Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. Μαθεδλόλ 12, 93-

103. 

Κακαξηλνχ, Α. (2000). Βησκαηηθή Μάζεζε ζην ρνιείν. 

Ξπιφθαζηξν (ρ.ν.). 

Κέληξν Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (1998). Μάζεζε θαη 

δηδαζθαιία: ύγρξνλεο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

πκπόζην – Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην, 18-20 Γεθεκβξίνπ 

1998, Δπξσπατθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γειθώλ. Ώζήλα: 

ΚΒΒ.  

Joyce, B. & Weil, M. (1986). Models of Teaching. London: 

Prentice-Hall. 

De Vecchi, G. (2003) Γηδάζθνληαο Μαδί, Μαζαίλνληαο 

Μαδί /κηθ. Ε. Καινγλψκεο. Ώζήλα:  αββάιαο 

ΤΠΒΠΘ, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ (2002-04). εηξά Κιεηδηά 

θαη Αληηθιείδηα <www.kleidiakaiantikleidia.net>. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο εκηλάξηα, workshops, έξεπλα βηβιηνγξαθηθή θαη πεδίνπ, 

παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Ώηνκηθέο ή νκαδηθέο εξγαζίεο  (ζπλερήο αμηνιφγεζε), 

γξαπηή εμέηαζε 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Οινήκεξν ζρνιείν. Θεσξία θαη πξάμε 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 142 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

ν 
, 4

ν
  

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
, 8

ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ην 

κάζεκα (κειέηε άξζξσλ/ βηβιίσλ, πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ) 

26 ψξεο, επηζθέςεηο ζε νινήκεξα ζρνιεία θαη ζπιινγή 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 13 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα 

εμεηάζεηο 30 ψξεο, γξαπηή εμέηαζε 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Ησάλλεο Γ. Θσίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη 

θνηηεηέο/ηξηεο θαη απξηαλνί εθπαηδεπηηθνί ην νινήκεξν 

ζρνιείν θαη ηελ νινήκεξε εθπαίδεπζε ηφζν ζε ζεσξεηηθφ 

φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κάζεκα απνζθνπεί α) ζηελ 

θξηηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ (αξρέο, 

ζθνπνχο, θηινζνθία) ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, β) ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη γ) 

ζηελ παξνπζίαζε θαη απνηίκεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ 

εθαξκνγήο, φπσο απηή πξνθχπηεη κέζα απφ ζρεηηθέο 

κειέηεο θαη έξεπλεο. 

Παξάιιεια κε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε επηδηψθεηαη – 

φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ – ε έκπξαθηε «ζπλάληεζε» ηνπ 

θνηηεηή κε ην νινήκεξν ζρνιείν θαη κε πξνγξάκκαηα 

νινήκεξεο εθπαίδεπζεο κέζα απφ επηηφπνπ επηζθέςεηο ζε 

νινήκεξα ζρνιεία, παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ, 

ζπδεηήζεηο κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ρνιηθφ χκβνπιν, 

καζεηέο θ.ά., θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε επηκέξνπο ζεκάησλ 

πνπ άπηνληαη ηεο εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ 

ζεζκνχ. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Οινήκεξε εθπαίδεπζε. 

Οινήκεξν ρνιείν:  

Εζηνξηθή επηζθφπεζε ζηελ Βιιάδα θαη ζηελ Βπξψπε 

Παηδαγσγηθή θαη θνηλσληνινγηθή ζεκειίσζε   

Σχπνη θαη κνληέια νινήκεξεο εθπαίδεπζεο θαη νινήκεξσλ 

ζρνιείσλ ζηελ Βπξψπε θαη ζηελ Βιιάδα (Πηινηηθά 

Οινήκεξα, Σκήκαηα Αηεπξπκέλνπ Χξαξίνπ, Σκήκαηα 

Αεκηνπξγηθήο Ώπαζρφιεζεο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ) 

Αηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο θαηλνηνκίεο (ζρέδηα εξγαζίαο, 

θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο, δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, 

κεζεκεξηαλφ γεχκα, λέα γλσζηηθά αληηθείκελα)  

Υσξηθέο δηεπζεηήζεηο   

Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ   

Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο 

Βκπεηξηθή δηεξεχλεζε επηκέξνπο ζεκάησλ ηνπ νινήκεξνπ 

ζρνιείνπ. 
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Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Θσίδεο, Ε. (2000). Οινήκεξν ρνιείν: ρνιεηνπνίεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ ή ζρνιείν ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ; ην Ώ. Παππάο θ.ά. (επηκ. έθδ.), Πξαθηηθά 2
νπ

 

Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο 

Διιάδν, ηόκνο  Α΄,104-116. Ώζήλα:  Ώηξαπφο. 

Θσίδεο, Ε. (2005). Δ κεηάβαζε απφ ην «παξαδνζηαθφ 

νινήκεξν ζρνιείν» ζην εκηεκεξήζην ζρνιείν. Ο 

δεκφζηνο δηάινγνο ηεο πεξηφδνπ 1950-1970. ην Ζ 

ειιεληθή παηδεία από ηνλ 18
ν
 σο ηνλ 20

ν
 αη. Δξεπλεηηθέο 

ζπληζηώζεο. Πξαθηηθά Βπηζηεκνληθνχ ζπκπνζίνπ, 373-

383. Φιψξηλα: Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο.  

Υαλησηάθεο, Ν. & Θσίδεο, Ε. (2002). Αηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζην νινήκεξν 

ζρνιείν. Δπηζεώξεζε Δθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ, 6, 239-

271. 

Κπξίδεο, Ώ., Σζαθηξίδνπ, Β. & Ώξβαλίηε, Ε. (επηκ.) (2006). 

Σν νινήκεξν δεκνηηθό ζρνιείν ζηελ Διιάδα.. Ώζήλα: 

Σππσζήησ – Γ. Ααξδαλφο. 

Ππξγησηάθεο, Ε.Β. επηκ. (2002). Οινήκεξν ζρνιείν: 

Λεηηνπξγία θαη Πξννπηηθέο. Ώζήλα: Π.Ε., Ο.Β.Α.ΐ. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο εκηλάξηα  

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηή εμέηαζε, αμηνιφγεζε αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ 

εξγαζηψλ (έξεπλα βηβιηνγξαθηθή θαη πεδίνπ) 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Μ.Μ.Δ.   

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 143 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο    

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
, 8

ν
 
 
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο  39, πξνεηνηκαζία θνηηεηή 18 ψξεο, 

ζπλεξγαζία κε δηδάζθνληα θαη πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ 12 

ψξεο, αηνκηθή ή νκαδηθή εξγαζία / έξεπλα/ κειέηε ηνπ 

θνηηεηή 22 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ζπκκεηνρή ζηηο 

εμεηάζεηο 26 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο.   

 

Όλνκα δηδάζθνληα Γεψξγηνο Ηνξδαλίδεο  

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εκβάζπλζε ησλ θνηηεηψλ θαη 

ησλ θνηηεηξηψλ ζε δεηήκαηα κεζνδνινγίαο θαη νξηνζέ-

ηεζεο ελλνηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο νξγαλψζεηο ησλ Μ.Μ.Β. θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα αληηιεθζνχλ έγθαηξα θαη έγθπξα 

ην ξφιν ησλ ζχγρξνλσλ Μ.Μ.Β. σο νξγαλψζεσλ θαη ηε 

ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο αιιά θαη κε ην 

νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.    

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Μνξθέο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαλψζεσλ, αηηηνινγηθή 

ζεκειίσζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηνπ ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο 

ησλ Μ.Μ.Β. θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ην πιαίζην γέλλεζεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο ζχγρξνλεο νξγάλσζεο ησλ Μ.Μ.Β., λνκηθφ 

θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο, αλάιπζε δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ νξγαλψζεσλ ησλ Μ.Μ.Β. θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ηα 

Μ.Μ.Β. σο δηακνξθσηηθνί πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο  ηεο 

ζρνιηθήο δσήο, ε εθπαίδεπζε θαη νη λέεο ηερλνινγίεο.    

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

ΐξχδαο, Κ. (1997). Μέζα επηθνηλσλίαο θαη παηδηθή ειηθία. 

Θεζζαινλίθε: ΐάληαο.  

Ανπιθέξε, Σ. (1997). Ζ εηθόλα ηνπ παηδηνύ ζηελ ειιεληθή 

ηειεόξαζε θαη ζηνλ ειιεληθό επαξρηαθό ηύπν. Ώζήλα: 

Gutenberg.  

Κακαξηαλφο, Ε. (2002). Δμνπζία, εθπαίδεπζε θαη Μ.Μ.Δ. 

Ώζήλα: Gutenberg.  

Μαθξάθεο, ΐ. (2000). Τπεξκέζα ζηελ εθπαίδεπζε: κία 

θνηλσληθν-επνηθνδνκεζηηθή πξνζέγγηζε. Ώζήλα: 

Μεηαίρκην.  

Μπίθνο, Κ. (1995). Δθπαηδεπηηθνί θαη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο. Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδεο.  

Παπαζαλαζφπνπινο, . (1997). Ζ δύλακε ηεο ηειεόξαζεο. 

Ώζήλα: Καζηαληψηεο.  

Πιεηφο, Γ. (2001). Ο ιόγνο ηεο εηθόλαο: ηδενινγία θαη 

πνιηηηθή. Ώζήλα: Παπαδήζεο.  

νινκσλίδνπ, Υ. (2001). ύγρξνλε εθπαηδεπηηθή 

ηερλνινγία.. Θεζζαινλίθε: Κψδηθαο.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, εξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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 Σίηινο καζήκαηνο Iζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο ζηε Μαθεδνλία 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 144 

Δίδνο καζήκαηνο Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Βηζαγσγηθφ θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

o
, 4

ν
 

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
, 8

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  39  ψξεο δηδαζθαιίαο, 39 ψξεο πξνεηνηκαζίαο, 10 ψξεο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 4 ψξεο επνπηείαο θαη αμηνιφγεζεο, 

24 ψξεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο εμεηάζεηο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα νθία Ζιηάδνπ-Σάρνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα εμνηθεηψζεη ηνπο ζπνπδαζηέο  

κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ επξχηεξνπ 

καθεδνληθνχ ρψξνπ ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαλνθξαηίαο.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Σν κάζεκα είλαη κηα πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ επξχηεξνπ 

καθεδνληθνχ ρψξνπ ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαλνθξαηίαο.  

Ώπνπεηξάηαη αθφκα λα θαηαγξάςεη ηηο δηαδηθαζίεο 

πξνζαξκνγήο ησλ δνκψλ ηεο εθπαίδεπζεο απηήο ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

. Διηάδνπ-Σάρνπ (2000). Ζ εθπαίδεπζε ζηε Γπηηθή θαη 

Βόξεηα Μαθεδνλία (1840-1914). Θεζζαινλίθε: 

Δξφδνηνο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ΐαζκνινγία εξγαζηψλ & εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Ζζηθή θαη πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 145 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
, 8

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία 24 

ψξεο, δηεμαγσγή έξεπλαο 24 ψξεο, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

& ζπγγξαθή εξγαζίαο 30 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Γεκήηξεο Πλεπκαηηθφο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηεο εζηθήο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αλάπηπμεο πνπ έρνπλ κειεηεζεί ζην παξειζφλ, ψζηε λα 

ρεηξίδνληαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εζηθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ησλ παηδηψλ.  

Πξναπαηηνχκελα  Βμειηθηηθή Φπρνινγία 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Ώλαπηχζζνληαη νη ζεσξίεο πνπ πξνηάζεθαλ γηα λα 

εξκελεχζνπλ ηελ εζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη 

πεξηγξάθνληαη νη παξάγνληεο (αηνκηθνί, θνηλσληθνί, 

πνιηηηζκηθνί, θηι.) πνπ αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζε 

απηή. πγθεθξηκέλα, ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηηνχληαη ζε θάζε 

πεξηνρή είλαη ηα εμήο:  

Ζζηθή αλάπηπμε: νη ζεσξίεο ηνπ Piaget θαη ηνπ Kohlberg 

γηα ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζεί ε εζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

θαη ηνπ εθήβνπ, ηξφπνη εμέηαζεο ηεο εζηθήο αλάπηπμεο, ε 

ζεσξία ηεο ελζπλαίζζεζεο ηνπ Δνffman, αλάπηπμε ηεο 

αιηξνπηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. πδεηηνχληαη, αθφκε, 

ζχγρξνλνη πξνβιεκαηηζκνί φπσο είλαη ε έλλνηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ε εθπαίδεπζε γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα εζηθψλ ελλνηψλ φπσο ε βηνεζηθή, ε 

αληηξαηζηζηηθή θαη δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, ε 

αλεθηηθφηεηα, ε ζπγρσξεηηθφηεηα, θ.ά. πλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε: ε θχζε, ε γέλεζε θαη ε αλάπηπμε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, βαζηθά θαη ζχλζεηα ζπλαηζζήκαηα (π.ρ., 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο, ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θφβνπ), 

πψο ηα ζπλαηζζήκαηα αιιειεπηδξνχλ κε άιιεο 

ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο, φπσο ε ζθέςε, ε πξνζσπηθφηεηα, 

ε ζπκπεξηθνξά. Σέινο, πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηελ εζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Damon, W. (1995). Ο θνηλσληθόο θόζκνο ηνπ παηδηνύ. 

Ώζήλα: Gutenberg. 

Goleman, D. (1996). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. Ώζήλα: 

Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Gottman, J. (2000). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ησλ 

παηδηώλ: Πώο λα κεγαιώζνπκε παηδηά κε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. Ώζήλα: Βιιεληθά 

Γξάκκαηα. 

Kαθαβνχιεο, Ώ. (1990). Φπρνπαηδαγσγηθή Α΄: 

πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη αγσγή. Ώζήλα: 
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Ώπηνέθδνζε. 

Kαθαβνχιεο, Ώ. (1994). Φπρνπαηδαγσγηθά Β΄: Ζζηθή 

αλάπηπμε θαη αγσγή. Ώζήλα: Ώπηνέθδνζε. 

Kαθαβνχιεο, Ώ. (1999). Παηδηθόο αιηξνπηζκόο: Πώο ηα 

παηδηά εθδειώλνπλ ηελ αγάπε ηνπο. Ώζήλα: 

Ώπηνέθδνζε. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο εκηλάξηα 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βθπφλεζε εξεπλεηηθή εξγαζίαο – Αξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

εζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ  

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο  

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 146 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
 

Δμάκελν 6
ν
, 8

ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS  

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 30, workshops 9 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα 

ηε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο 13 ψξεο, ζπιινγή 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 12 ψξεο,  ζπγγξαθή εξγαζίαο 25 

ψξεο, ζπλεξγαζία κε δηδάζθνληα 2 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα 

εμέηαζε 20ψξεο, εμέηαζε 3 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Γεκήηξηνο Αλαζηαζίνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο 1) Δ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη 

ζεσξίεο ηνπ πεδίνπ ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο,  

2) Δ αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο,  

3) Δ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηα δεηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Οξηζκφο, θαηεγνξηνπνίεζε, ζπρλφηεηα Ννεηηθήο 

Καζπζηέξεζεο. Πξνβιήκαηα νξηζκνχ θαη εθηίκεζεο ηεο 

λνεκνζχλεο. Ώμηνιφγεζε. Ώηηηνινγία. χλδξνκα θαη 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε (Down, Βχζξαπζην Υ, Williams, 

Prader-Willi, Turner). Πξφιεςε. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ 

αηφκσλ κε Βιαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. νβαξή θαη 

ΐαζηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. θνπφο θαη νξγάλσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε  Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. 

Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Γεηήκαηα επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Βηδηθά εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα. 

Νέεο ηερλνινγίεο. Ο ξφινο ησλ γνλέσλ. πκβνπιεπηηθή ηεο 

νηθνγέλεηαο. Ώλαπηπμηαθέο ζεσξίεο θαη αλαπεξία. 
Ώλαπεξίεο θαη θνηλσληθή έληαμε.   
 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Hodapp, M. R. (2005). Αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο θαη αλαπεξία. 

Ώζήλα: Μεηαίρκην  

Γψληνπ  – ηδέξε, Ώ. (2004). ύγρξνλεο εληαμηαθέο 

πξνζεγγίζεηο (επηκ., ηφκνο ΐ΄). Ώζήλα: Βιιεληθά 

Γξάκκαηα. 

Πνιπρξνλνπνχινπ, . (2004). Παηδηά θαη Έθεβνη κε 

Δηδηθέο Αλάγθεο θαη Γπλαηόηεηεο. Σόκνο Β΄: Ννεηηθή 

Τζηέξεζε. Φπρνινγηθή, Κνηλσληνινγηθή θαη 

Παηδαγσγηθή Πξνζέγγηζε. Ώζήλα: Ώηξαπφο.  

Σδνπξηάδνπ, Μ. (1995). Παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Θεζζαινλίθε: Πξνκεζεχο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, Workshops 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, Βξγαζία 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Οιηγνζέζηα Γεκνηηθά 

ρνιεία 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 147 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ  Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
 

Δμάκελν 5
ν
 & 7

ν
 
 
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία θνηηεηή 18, 

ζπλεξγαζία κε ην δηδάζθνληα θαη πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ/ 

δηδαζθαιηψλ 12, αηνκηθή ή νκαδηθή εξγαζία / έξεπλα/ 

κειέηε ηνπ θνηηεηή 22, πξνεηνηκαζία ηνπ θνηηεηή γηα 

ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 26 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εκβάζπλζε ησλ θνηηεηψλ θαη 

ησλ θνηηεηξηψλ ζε δεηήκαηα κεζνδνινγηθψλ θαη 

δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία ζηα 

Οιηγνζέζηα Αεκνηηθά ρνιεία, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνχ ηχπνπ.   

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Βηζαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Οιηγνζέζηνπ Αεκνηηθνχ 

ρνιείνπ (ΟΑ), ΐαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ ΟΑ, χλδεζε 

ζρνιείνπ θαη ηνπηθήο θνηλφηεηαο, Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

ΟΑ, Οξγάλσζε ζρνιηθνχ ρψξνπ, Αηαρείξηζε δηδαθηηθνχ 

ρξφλνπ, Δ ζπλδηδαζθαιία σο βαζηθή δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή, 

Οξγάλσζε θαη εθηέιεζε ζησπεξψλ εξγαζηψλ, Οξγάλσζε 

θαη ζχληαμε ησλ θαη΄ νίθνλ εξγαζηψλ, Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζην ειιεληθφ ΟΑ.      

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Καςάιεο, Ώ. (1996). Θεσξία ηνπ ζρνιείνπ. Λεηηνπξγίεο 

ηνπ ζρνιείνπ. Θεζζαινλίθε. 

Μπξνχδνο, Ώ. (1999). ηάζεηο θαη αληηιήςεηο δαζθάισλ 

γηα ηα νιηγνζέζηα Αεκνηηθά ρνιεία. Ώζήλα. 

Παπαζηακάηεο, Ώ. (1996). Σα νιηγνζέζηα Αεκνηηθά 

ρνιεία ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ. Ώζήλα. 

Ππξγησηάθεο, Ε. (1992). Έιιελεο δάζθαινη: Βκπεηξηθή 

πξνζέγγηζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Ώζήλα. 

Φχθαξεο, Ε. (2002). Σα νιηγνζέζηα Αεκνηηθά ρνιεία ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε: Θεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή 

πξνζέγγηζε. Θεζζαινλίθε. 

Υαηδεδήκνπ, Α. (1995). Οη θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο ησλ 

καζεηψλ. Θεζζαινλίθε. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, εξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Κνηλσληθέο Αλαπαξαζηάζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 148 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν 
, 4

ν
  

Δμάκελν 6
ν 
, 8

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία 39 

ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 36 ψξεο, εμεηάζεηο 3 

ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηηο 

βαζηθέο έλλνηεο, ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο, ησλ 

θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Οξηζκφο θαη εμήγεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ: 

θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο, δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ 

θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ν ξφινο ηεο γιψζζαο θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο. Μέζνδνη έξεπλαο ζην ρψξν ησλ 

θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Βξεπλεηηθέο εθαξκνγέο: 

θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ παηδηνχ, θνηλσληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή. 

  

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Καηεξέινο, Γ. (1999). Θεσξία θαη πξάμε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ζρέζε. Ώζήλα: Βιιεληθά γξάκκαηα.  

Παπαζηάκνπ, . & Μαληφγινπ, Ώ. (1995). Κνηλσληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο. Ώζήλα: Οδπζζέαο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο πκκεηνρηθή δηδαζθαιία 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο  πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε θαη Νέεο Σερλνινγίεο 

Κσδηθφο καζήκαηνο  ΤΒ 153 

Δίδνο καζήκαηνο  Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο  Βκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ  3ν, 4ν 

Δμάκελν  6ν, 8ν 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ  

4 ECTS,  

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, εξγαζηήξην 30 ψξεο, 

ζπλεξγαζία µε ην δηδάζθνληα 9 ψξεο, εξγαζία30 

ψξεο  

 

Όλνκα δηδάζθνληα  Ησάλλεο Θσίδεο & Νηθφιανο Φαραληίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο  Να είλαη ηθαλνί νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί λα 

ζρεδηάδνπλ πξφγξακκα θαη πεξηερφκελν 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, βαζηζκέλν 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ή λα εξγαζηνχλ σο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ, κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ζε 

επηκφξθσζε επαγγεικαηηψλ, θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 

νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη σο 

ζχκβνπινη εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ελειίθσλ. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο  

Ώξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζρεδίαζε 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο ελειίθσλ, 

εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εθπαηδεπηηθή 

ηερλνινγία θαη ελήιηθεο, δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο κε ηε ρξήζε 

Πιεξνθνξηθήο, ζέκαηα Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη 

ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη, ηερλνινγίεο ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο.  

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

- 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο  Θεσξία θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Ώμηνιφγεζε αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ εξγαζηψλ (έξεπλα 

βηβιηνγξαθηθή θαη πεδίνπ) 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο  Βιιεληθή 
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4.3.2 Μαζήκαηα Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

 

Σίηινο καζήκαηνο Μηθξαζηαηηθφο Διιεληζκφο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 242 

Δίδνο καζήκαηνο Καη Δπηινγήλ ππνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δηζαγσγηθό θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
, 8

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  39  ψξεο δηδαζθαιίαο, 45 ψξεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

ηζηνξηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, 20 ψξεο πξνεηνηκαζίαο 

γηα ηηο εμεηάζεηο, 3 ψξεο εμεηάζεηο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κσλζηαληίλνο Φσηηάδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα εμνηθεηψζεη ηνπο  θνηηεηέο κε 

ηελ ηζηνξία ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ ρψξνπ 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Δ θαηάζηαζε ηνπ Βιιεληζκνχ ηεο Μηθξάο Ώζίαο απφ ηελ 

άισζε κέρξη ηε κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Κ. Φσηηάδεο (2001). Οη πεγέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

θξππηνρξηζηηαληθνύ πξνβιήκαηνο. Θεζζαινλίθε: 

Κπξηαθίδεο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ΐαζκνινγία εξγαζηψλ & εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Γηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο  

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 243 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
, 8

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ην κάζεκα 39 

ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 24 ψξεο, εμεηάζεηο 3 

ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Αιέμαλδξνο Ν. Αθξηηφπνπινο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηε ζεσξία θαη 

ηελ πξάμε δηδαζθαιίαο ελφο ινγνηερλήκαηνο. Να θηλνχληαη 

επαξθψο ζηνλ ρψξν ηεο δηδαθηηθήο ηεο ινγνηερλίαο 

βηβιηνγξαθηθά, λα εθπνλνχλ εξγαζίεο-δηδαζθαιίεο, λα  ηηο 

παξνπζηάδνπλ  ζην θνηλφ θαη λα ηηο εθαξκφδνπλ ζηελ ηάμε 

ζηελ πξσηνβάζκηα  ή θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Σν κάζεκα νξγαλψλεηαη ζε δχν άμνλεο, ηεο ζεσξίαο θαη 

ηεο πξάμεο. ην ζεσξεηηθφ κέξνο εθηίζεληαη κε δηάιεμε νη 

ζρέζεηο θαη νη θνηλσληθέο ρξήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

ινγνηερληθήο ζεσξίαο θαη ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, ι.ρ. ε 

δηδαθηηθή κεηάζεζε, νη ζρνιηθέο ρξήζεηο ηεο ινγνηερλίαο, 

θ.ά., νη ζχγρξνλεο θαη θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηεο 

ινγνηερλίαο θαη παηδηθήο ινγνηερλίαο, φπσο ι.ρ.  κέζνδνο 

ζρεδίσλ εξγαζίαο (project), νη αλαγλσζηηθέο θνηλφηεηεο, 

θ.ά., νη γεληθέο αξρέο γηα κηα ζχγρξνλε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο σο κηαο πνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο, φπσο ε 

«πνιηηηζκηθή δηαζεκαηηθφηεηα», ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ, 

θιπ. 

ην πξαθηηθφ κέξνο παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα 

δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Α. . κε βάζε 

ινγνηερληθά θείκελα δηαθφξσλ εηδψλ. Πξνηείλνληαη 

παξαδείγκαηα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο θεηκέλσλ θαηά 

ειηθία καζεηψλ θαηά ηάμε. Βπίζεο, ηξφπνη πξνζέγγηζεο ηεο 

ινγνηερλίαο εθηφο ζρνιείνπ, ι.ρ. εκςχρσζε, αλαγλσζηηθέο 

θνηλφηεηεο, θ.ά. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Σodorov, Tz. Toubrovsky (επηκ.). (1986). Σν πλέδξην ηνπ 

εξηδύ. Ώζήλα: Βπηθαηξφηεηα  

Ώπνζηνιίδνπ, ΐ. & Υνληνιίδνπ, Β. (επηκ.).  (1999).  

Λνγνηερλία θαη Δθπαίδεπζε. Ώζήλα: Σππσζήησ - Γ. 

Ααξδαλφο  

 Ώπνζηνιίδνπ, ΐ., Καπιάλε, ΐ. & Υνληνιίδνπ, Β. (2000) 

(επηκ.).   Γηαβάδνληαο ινγνηερλία ζην ζρνιείν… Μηα λέα 

πξόηαζε δηδαζθαιίαο. Ώζήλα: Σππσζήησ - Γ.Ααξδαλφο, 

Φξπδάθε, Β. (2000). Ζ ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ πξάμε 

ηεο δηδαζθαιίαο. Αζήλα: Κξηηηθή.  

Καηζίθε-Γθίβαινπ, Ώ. (επηκ). (2004). Ζ ινγνηερλία 

ζήκεξα..Όςεηο, αλαζεσξήζεηο πξννπηηθέο.Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ 2002. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα  
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ΤΠ.Β.Π.Θ. Αλζνιόγηα Λνγνηερληθώλ Κεηκέλσλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ., Βηβιία γηα ηνλ Γάζθαιν, γηα 

ηνλ Καζεγεηή: Ο.Β.Α.ΐ  

Fish, S. (1980). Is there a Text in this class? The authority 

of interpretive Communities. Cambridge: H.U.P.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηάιεμε- Φξνληηζηήξην: Αηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο- Βξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Πεδνγξαθηθή Λνγνηερλία γηα Παηδηά θαη Δθήβνπο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 244 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
, 8

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ην κάζεκα 39 

ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 24 ψξεο, εμεηάζεηο 3 

ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Αιέμαλδξνο Ν. Αθξηηφπνπινο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Να γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

πξνζέγγηζεο θαη αλάγλσζεο ηεο πεδνγξαθίαο γηα παηδηά θαη 

λένπο: ιατθφ θαη ζχγρξνλν παξακχζη, δηήγεκα, 

κπζηζηφξεκα, ζέαηξν. Να εξεπλνχλ βηβιηνγξαθηθά ην έξγν 

ελφο πεδνγξάθνπ, λα εθπνλνχλ  θαη λα παξνπζηάδνπλ κηα 

επηζηεκνληθή εξγαζία κε εηδηθφ ζέκα ή κε ζέκα ηε 

δηδαθηηθή ηνπ πξνζέγγηζε ή θαη ηα δχν. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Σν κάζεκα νξγαλψλεηαη ζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή βάζε. 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο κε εηζεγήζεηο εθηίζεηαη ηζηνξηθά θαη 

θξηηηθά ε πεδνγξαθία γηα παηδηά θαηά ινγνηερληθά είδε: 

ιατθφ παξακχζη, κχζνο, δηήγεκα, κπζηζηφξεκα, ζέαηξν. 

Βπίζεο, εθηίζεηαη ε αθεγεκαηηθή αλάιπζε ησλ 

πεδνγξαθηθψλ έξγσλ θαη ε εξκελεπηηθή ηνπο πξνζέγγηζε. 

ην πξαθηηθφ κέξνο παξνπζηάδνληαη πεδνγξαθήκαηα 

δηαθφξσλ ζπγγξαθέσλ: Δ παξνπζίαζε γίλεηαη κε αλάιπζε 

κνξθνινγηθή, αθεγεκαηνινγηθή θαη ζεκαζηνινγηθή θάζε 

έξγνπ θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη ζχγρξνλνη δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζήο ηνπο ζην ρνιείν. Βπίζεο, ε παξνπζίαζε 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ. 

  

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Ώθξηηφπνπινο, Ώ.. Ν. (1999). Άξζξα θαη κειεηήκαηα γηα ηελ 

παηδηθή ινγνηερλία. Θεζζαινλίθε: Α. Ν. αινληθίδεο. 

Ώλαγλσζηφπνπινο, ΐ. Α. (1990). Σάζεηο θαη εμειίμεηο ηεο 

παηδηθήο ινγνηερλίαο 1970-1980. Βθδ. ησλ Φίισλ. 

ΐ. Πξνππ. Ζ κνξθνινγία ηνπ παξακπζηνύ, κηθξ. Ώ. Παξίζε. 

Ώζήλα: Καξδακίηζαο. 

Σζηιηκέλε, Σ. (επηκ.) (2004). Σν ζύγρξνλν ειιεληθό παηδηθό-

λεαληθό κπζηζηόξεκα. Ώζήλα:  χγρξνλνη Οξίδνληεο. 

Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε, Γ. (1987). Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

ζηνλ Παπαδηακάληε. Ώζήλα: Κέδξνο. 

Σδνχκα, Ώ. (1997). Δηζαγσγή ζηελ αθεγεκαηνινγία. Βθδ. 

πκκεηξία. 

Παπαλησλάθεο, Γ. (επηκ.),  (2006). Πξφζσπα θαη 

πξνζσπεία ηνπ αθεγεηή ζηελ ειιεληθή παηδηθή θαη 

λεαληθή ινγνηερλία ηεο ηειεπηαίαο ηξηαθνληαεηίαο, 

Παηάθεο,
 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο  Αηάιεμε-Φξνληηζηήξην 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βθπφλεζε θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζηψλ 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Γισζζνπαηδαγσγηθά Θέκαηα 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 245 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ  2
ν
, 3

ν
, 4

ν
  

Δμάκελν  4
ν
, 6

ν
, 8

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία 39 

ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 30 ψξεο, εμεηάζεηο 3 

ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα ηαχξνο Κακαξνχδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο  Βμνηθείσζε κε ηε γισζζηθή πνιπκνξθία ηνπ πιαλήηε καο. 

Βλδπλάκσζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ώπνθπγή ηνπ γισζζηθνχ ξαηζηζκνχ. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Οη γιψζζεο ηνπ θφζκνπ θαη ε ειιεληθή. Δ ειιελνθσλία 

ζηελ πθήιην. Δ ειιεληθή σο κεηξηθή, δεχηεξε θαη μέλε 

γιψζζα: κέζνδνη, εγρεηξίδηα, ιεμηθά. Οπηηθναθνπζηηθά 

κέζα, πνιπκέζα. Αηγισζζία, πνιπγισζζία. Δ αγγιηθή σο 

lingua franca. Δ γαιινθσλία. ε αλαδήηεζε ηεο ηέιεηαο 

γιψζζαο: Δ πεξίπησζε ηεο Esperanto. Θέκαηα γισζζηθήο 

επηθαηξφηεηαο. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Γξίβα, Β. (2004). Ζ αγγιηθή γιώζζα ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Θεζζαινλίθε: ηακνχιεο. 

Μηραήι, Α. (2003). Γιώζζεο πνπ ράλνληαη. Θεζζαινλίθε: 

ηακνχιεο. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο. Πξνθνξηθέο 

παξνπζηάζεηο, εξγαζίεο, κηθξνέξεπλεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθά 

΄ 
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Σίηινο καζήκαηνο Παηδαγσγηθά ηεο Λανγξαθίαο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 247 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό – βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν  

, 4
ν
  

Δμάκελν 6
ν
, 8

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα δηδαζθαιία 18 ψξεο, αηνκηθή 

ή νκαδηθή εξγαζία / έξεπλα/ κειέηε ηνπ θνηηεηή 25 ψξεο, ζπλεξγαζία 

κε ην δηδάζθνληα θαη πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ/ δηδαζθαιηψλ 2 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 26 ψξεο, εμεηάζεηο 3 

ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κσλζηαληίλνο Κνληαμήο  

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνρή δεηγκάησλ κηαο πην πξαθηηθήο 

παηδαγσγηθήο σθέιεηαο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ζπνπδή θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ζηε δηδαζθαιία 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν  

ηνπ καζήκαηνο 

Πξνζδηνξηζκφο θαη ιεηηνπξγία ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ιατθήο 

παξάδνζεο, γεληθφηεξα, θαη εμέηαζή ηνπο ζε ζρέζε κε ην παηδί, 

ηδηαίηεξα απηφ ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, ε ιεηηνπξγία ηνπ 

παξαδνζηαθνχ παηδηθνχ παηρληδηνχ, ε παηδαγσγηθφηεηα ή 

αληηπαηδαγσγηθφηεηα ηνπ παξακπζηνχ, ε ζέζε ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ 

ζηα Πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο θαη ηα δηδαθηηθά βηβιία θαη ε ζρέζε 

Λανγξαθίαο θαη Λνγνηερλίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε.  

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Μεξαθιήο, Μ.Γ. (1993). Παηδαγσγηθά ηεο Λανγξαθίαο. Ώζήλα: 

Εσιθφο. 

Έληερλνο ιατθφο ιφγνο  Βθδ. Καξδακίηζα, Ώζήλα 1993. 

Λανγξαθηθά Γεηήκαηα, Βθδ. Καζηαληψηε θαη Αηάηησλ, Ώζήλα  

Νενειιεληθφο Λατθφο ΐίνο, Βθδ. Ληβάλε, Ώζήλα 2001. 

Σν ιατθφ παξακχζη, Κείκελα Παξακπζνινγίαο, Βιιεληθά Γξάκκαηα, 

Ώζήλα 1993. 

Μεξαθιήο, Μ.Γ. (1993). Βιιεληθή Λανγξαθία. Ώζήλα. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βμεηάζεηο, εξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Παηδαγσγηθέο θηλεηηθέο εθαξκνγέο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 248 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ επηινγή ππνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ καζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 1
ν
, 2

ν
  

Δμάκελν 2
ν
, 4

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο εξγαζίαο ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία 39 

ψξεο, ζπλεξγαζία 3 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 36 

ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κιεηψ έκνγινπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε πνηθίια 

θηλεηηθά ζρέδηα, αζθήζεηο θαη παηδαγσγηθά παηρλίδηα θαη ζα 

είλαη ζε ζέζε λα ηα πξνζαξκφζνπλ ζηηο αλάγθεο θάζε ειηθίαο 

ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ, θαζψο θαη λα θάλνπλ ρξήζε απηψλ 

ζε θάζε ρψξν αλαςπρήο. 

Πξναπαηηνχκελα - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Ανκή καζήκαηνο. Οξνινγία. Βίδε κεηαθίλεζεο. πληάμεηο. 

ΐεκαηηζκνί. Σα γπκλαζηηθά βνεζεηηθά φξγαλα. Παηδαγσγηθά 

παηρλίδηα. Δ δηδαζθαιία ησλ παηρληδηψλ. Βίδε παηρληδηψλ. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο, ζρέδηα παηρληδηψλ. Παηρλίδηα 

αίζνπζαο. Μεηξήζεηο θαη δείθηεο πγείαο. Γχκλαζε ζε 

ζηαζκνχο. Γπκλαζηηθή θαη κνπζηθή. ΐαζηθά ζηνηρεία ξπζκνχ 

θαη ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζηελ εκεξήζηα γχκλαζε. Ο 

πξνιεπηηθφο ραξαθηήξαο ηεο γπκλαζηηθήο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Ώλαζηαζηάδεο, Ώ. & Γίδαξεο, Α. (1993). Ζ γπκλαζηηθή ζηελ 

εθπαίδεπζε. Θεζζαινλίθε: Ώπηνέθδνζε. 

Ώλαζηαζηάδεο, Ώ. (1993). Σν παηρλίδη. Θεζζαινλίθε: 

University Studio Press. 

Ρήγα , ΐ. (2001). Ζ ζσκαηηθή έθθξαζε ζην λεπηαγσγείν θαη ην 

δεκνηηθό ζρνιείν. Ώζήλα: Σππσζήησ. 

Υακειάθεο Ε. & Ώγγειηδάθε, Μ. (2000). 100 εκεξήζηα 

πξνγξάκκαηα γηα ηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ. Ώζήλα: 

Ώζιφηππν. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο θαη πξάμε (γπκλαζηήξην) 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο πκκεηνρή – πξνθνξηθέο εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Μνπζηθή ζεσξία θαη πξάμε 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 249 

Δίδνο καζήκαηνο Καη΄ επηινγή Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθό θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 5
ν
 & 7

ν
    

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Αηαιέμεηο-εξγαζηήξηα 39 ψξεο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο 

20 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο 

εξγαζίεο/ηεζη 15 ψξεο, ζπλεξγαζία κε  δηδάζθνληα ή ηνλ 

απνζπαζκέλν κνπζηθφ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

εξγαζηψλ 2 ψξεο, αηνκηθή έξεπλα θαη κειέηε (αλεχξεζε 

βηβιηνγξαθίαο, έξεπλα ζην δηαδίθηπν) 10 ψξεο,  

πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 30 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο.  

 
Όλνκα δηδάζθνληα Νίθνο Θενδσξίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηε βαζηθή  κνπζηθή θαη  

κνπζηθνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ/ ηξηψλ,  κε 

ηνλ ζπλδπαζκφ ζεσξίαο θαη πξάμεο. Κχξην ζηφρν ηνπ 

καζήκαηνο απνηειεί ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο απφ ην θνηηεηή θαη ε εκπέδσζε 

ηεο βησκαηηθήο δηδαζθαιίαο ησλ κνπζηθψλ ελλνηψλ ζηα 

παηδηά. Βπηρεηξείηαη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ζηε ζεκαζία, 

ηνπο ζηφρνπο, ηνπο ηνκείο, ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο ηεο 

Μνπζηθήο Ώγσγήο ζην ζρνιείν, ελψ παξάιιεια 

παξέρνληαη επθαηξίεο  γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ βαζηθνχ  

κνπζηθνχ θψδηθα θαη  ηελ θαιιηέξγεηα  ησλ αλαγθαίσλ 

δεμηνηήησλ  ησλ θνηηεηψλ / ηξηψλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηδάμνπλ  βαζηθέο κνπζηθέο γλψζεηο ή  λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ  ζε δεκηνπξγηθέο θαη δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηνηρεία ζεσξίαο ηεο Μνπζηθήο. Μνπζηθή Αλάγλσζε θαη 

Οξζνγξαθία: Σα θξνπζηά, ε θσλή, ηα φξγαλα   θαη ηα 

αληηθείκελα σο κέζα κνπζηθήο έθθξαζεο. Δρεηηθή 

εμεξεχλεζε, ηδηφηεηεο ήρνπ θαη θίλεζεο,   κνπζηθέο έλλνηεο. 

Μεισδηθά δηαζηήκαηα,  νη Μείδνλεο θιίκαθεο (Νην, Φα, 

νι) θαη νη Βιάζζνλεο ζρεηηθέο  ηνπο. Βίδε ζπγρνξδηψλ, 

θχξηεο ζπγρνξδίεο θαη πηψζεηο. Μεηαθνξά. Μνπζηθή 

ζεκεηνγξαθία κε «γξαθηθή» ή λφηεο. Μνπζηθή Ώλάγλσζε 

θαη Οξζνγξαθία. Μνπζηθνθηλεηηθή πξάμε:  Μνπζηθά  

παηρλίδηα θαη κνπζηθέο αθξνάζεηο γηα ηελ αθνπζηηθή αγσγή 

θαη ηελ  αληίιεςε κνπζηθψλ ελλνηψλ. Μνπζηθά παηρλίδηα 

εκςχρσζεο, γηα ηελ θνηλσληθή - ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, 

θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ  δεμηνηήησλ 

ησλ παηδηψλ. Παίμηκν θξνπζηψλ νξγάλσλ (γλσξηκία θαη 

ηαμηλφκεζε νξγάλσλ, ηερληθή, απφδνζε  θπζηθψλ ήρσλ θαη 

κνπζηθψλ ελλνηψλ, παίμηκν ζε ζχλνια, ξπζκηθφο 

απηνζρεδηαζκφο). Δθκάζεζε κεισδηθνύ νξγάλνπ: 

κεηαιιόθσλν  (ή αξκόλην). Σα πξψηα ηξαγνχδηα γηα παηδηά 

ησλ κηθξψλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαηάιιεια 

γηα άζθεζε ηεο θσλήο θαη εθκάζεζε κεηαιιφθσλνπ. 

Σερληθή παημίκαηνο,  αξκνληθέο ή κεισδηθέο ζπλνδείεο. 
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Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Γξεγνξίνπ, Μ. (1992). Μνπζηθή γηα παηδηά θαη γηα έμππλνπο 

κεγάινπο. Ώζήλα: Νεθέιε. 

Καςάζθε, . Ώ. (1995). Σα πξώηα κνπ ηξαγνύδηα-

αλζoινγία παηδηθώλ ηξαγνπδηώλ, εθδ. Καςάζθε.  

Θενδσξίδεο, Ν. (1996). Σξαγνπδνπαηρλίδηα-γηα θίινπο 

κνπζηθόθηινπο 4 εηώλ θαη άλσ.  Θεζζαινλίθε. 

Storms, G. (1979). 100 Μνπζηθά Παηρλίδηα. (Σίηινο 

πξσηνηχπνπ: Handbook of Music Games), γηα ηελ 

ειιεληθή γιψζζα : Βπηκ.-Μηθξ. Μηράιεο Σφκπιεξ, Ώ-

ζήλα: ΝηθνιαΎδε.  

Γθαλά, Γ., Γεζνπνχινπ, Β., Θενδσξίδεο, Ν., Καξαράιηνπ, 

Κ., Κνθθίδνπ, Μ. & Υαηδεθακάξε, Π. (2004). Σν 

ζρνιείν - εξγαζηήξη ηέρλεο θαη δεκηνπξγίαο (3
ε
 έθδ.). 

Θεζζαινλίθε: Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ 

ΏΠΘ.  Ίδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο πλδπαζκφο Θεσξίαο θαη πξάμεο, ελίνηε κε ηε κνξθή 

κνπζηθνθηλεηηθνχ εξγαζηεξίνπ ή εξγαζία ζε νκάδεο. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Παηδηθφ ηξαγνχδη θαη δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο εθαξκνγέο 

ζην ζρνιείν 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 250 

Δίδνο καζήκαηνο Καη΄ επηινγή Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
, 8

ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Αηαιέμεηο-εξγαζηήξηα: 39 ψξεο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο 

12 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο αηνκηθέο ή νκαδηθέο 

εξγαζίεο-ηεζη 40 ψξεο, αηνκηθή έξεπλα θαη κειέηε 

(αλεχξεζε βηβιηνγξαθίαο, έξεπλα ζην δηαδίθηπν) 4 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 20 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο.  

  

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηε θσλεηηθή θαιιηέξγεηα, ζηε 

κνπζηθνπαηδαγσγηθή θαη κνπζηθή θαηάξηηζε  ησλ 

θνηηεηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ παηδηθά ηξαγνχδηα 

ζην ζρνιείν ζπλδπαζκέλα  κε παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη κε  ηξφπν πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο επί κέξνπο 

ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο αγσγήο. Αίλνληαη επίζεο 

θαηεπζχλζεηο   γηα δεκηνπξγηθέο  θαη δηαζεκαηηθέο 

πξνεθηάζεηο ζην ζρνιείν. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Α)Μνπζηθνπαηδαγσγηθά ζέκαηα:-Αεκηνπξγηθφηεηα θαη 

ζρνιηθή Μνπζηθή Βθπαίδεπζε ζην ΑΒΠΠ. Βλεξγεηηθή 

κνπζηθή αθξφαζε. -ΐαζηθέο αξρέο ησλ 

κνπζηθνπαηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο Μνπζηθήο Ώγσγήο ζην 

ζρνιείν κε δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο.  

Β) Ζ Γηδαθηηθή ηνπ ηξαγνπδηνύ:-Ώγσγή ηεο θσλήο- 

Μέζνδνο δηδαζθαιίαο ηξαγνπδηνχ. Ώπφθηεζε ξεπεξηνξίνπ  

ηξαγνπδηψλ γηα ηελ θσλεηηθή θαιιηέξγεηα θαη ηε ρξήζε 

κνπζηθψλ νξγάλσλ (κεηαιιφθσλν, αξκφλην, θξνπζηά θ.α.).  

Γ)πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζεσξίαο, θαζψο θαη βαζηθά 

ζηνηρεία Ώξκνλίαο, Μνξθνινγίαο, Ώθξφαζεο  θαη 

Οξγαλνγλσζίαο κε αθνξκή ηε δηδαζθαιία ηξαγνπδηνχ. 

Άζθεζε ζηε Μνπζηθή ζεκεηνγξαθία κε γξαθηθή 

παξάζηαζε ή κε λφηεο. Μνπζηθή αλάγλσζε θαη 

νξζνγξαθία. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Ώλδξνχηζνο Π. Π. (1995). Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο ηεο 

Μνπζηθήο - Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή ζεώξεζε ησλ 

κεζόδσλ Orff θαη Dalcroze. Ώζήλα: Orpheus, . θαη Μ. 

ΝηθνιαΎδε. 

Θενδσξίδεο, Ν. (2005).Οη θίινη καο νη κνπδηθάληεδεο, 

βηβιίν κε  CD, Κξνπζηφθσλν. Θεζζαινλίθε. 

Hargreaves, D. (2004). Ζ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία ηεο 

κνπζηθήο (κηθ.-επηκ. Έθε Μαθξνπνχινπ). Ώζήλα: 

Fagotto 

Ληάηζνπ-Καξαδήκνπ Π. (2001). Από ηελ αθνή ζηελ 

αθξόαζε. Ώζήλα: Orpheus 

Μαθξνπνχινπ, Β., ΐαξειάο, Α. (2001). Μνπζηθή, ην πην 
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ζπλαξπαζηηθό παηρλίδη, ζ. 22-23. Ώζήλα: Fagotto 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο πλδπαζκφο Θεσξίαο θαη πξάμεο, ελίνηε κε ηε κνξθή 

κνπζηθνθηλεηηθνχ εξγαζηεξίνπ ή εξγαζία ζε νκάδεο. 

-Άζθεζε ζην Σξαγνχδη θαη ζην κεηαιιφθσλν. 

-Αεηγκαηηθά κνληέια καζεκάησλ κνπζηθήο αγσγήο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ,  απφ 

ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνπο θνηηεηέο. 

-Παξνπζηάζεηο νκαδηθψλ εξγαζηψλ θαη κνπζηθψλ ζπλφισλ 

ζε νκάδεο. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο πλερήο αμηνιφγεζε ζηηο Αεκηνπξγηθέο Βθαξκνγέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, πξνθνξηθέο εμεηάζεηο θαη γξαπηέο 

εμεηάζεηο ή παξάδνζε γξαπηψλ εξγαζηψλ. 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δηδηθά Θέκαηα Ηζηνξίαο θαη Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 261 

Δίδνο καζήκαηνο Καη΄ επηινγή Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
 ή 4

ν
 

Δμάκελν 5
ν
 ή 7

ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο (παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, 

παξνπζίαζε εξγαζηψλ) 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ, 

ζπιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ (βηβιηνγξαθίαο – έξεπλα 

πεδίνπ) 45 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα γξαπηή εμέηαζε 30 

ψξεο, ζπλεξγαζία κε ην δηδάζθνληα 1 ψξα, γξαπηή εμέηαζε 

3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κψζηαο Καζβίθεο  

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εκβαζχλεη ν θνηηεηήο ζε 

δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επηζηήκε ηεο Εζηνξίαο θαη ηεο 

Αηδαθηηθήο ηεο αιιά θαη ε εμνηθείσζή κε ηηο δπλαηφηεηεο 

γηα πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο, αλαγλψζεηο θαη εξκελείεο θαη 

ηνπ παξειζφληνο. 

Πξναπαηηνχκελα  Αχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα καζήκαηα: Εζηνξία: Ώξραηφηεηα 

θαη ΐπδάληην, Βιιεληθή Εζηνξία Ε θαη ΕΕ 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο χληνκε αλαζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο σο επηζηήκεο απφ ηελ 

αξραηφηεηα σο ηηο κέξεο καο, ηα ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

δηακφξθσζεο ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα, 

Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ζηφρνη γηα ην κάζεκα ηεο 

Εζηνξίαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπκβνιή ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε θαη ε 

έξεπλά ηνπο,  ζπγθξφηεζε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη 

ζπλείδεζεο, ςπρνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαη 

έξεπλεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο, ελζπλαίζζεζε – 

ηζηνξηθή θαληαζία, ελαιιαθηηθά πεξηβάιινληα ηζηνξηθήο 

εθπαίδεπζεο (κνπζείν, Νέεο Σερλνινγίεο, ηζηνξηθφ ηνπίν), 

ηνπηθή ηζηνξία θαη έξεπλά ηεο. 

   

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Ώλδξένπ, Ώ.Π.  (2008) Ζ δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο ζηελ 

Διιάδα θαη ε έξεπλα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 

Μεηαίρκην: Ώζήλα 

Ώλδξένπ, Ώ. Π. (1996)  Ηζηνξία, Μνπζείν θαη ρνιείν. 

Βθδφζεηο Γ. Αεδνχζε, Θεζ/λίθε. 

ΐατλά, Μ. (1997) ζεσξεηηθφ πιαίζην δηδαθηηθήο ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο γηα ηνλ 21
ν
 αηψλα. Gutemberg: 

Ώζήλα. 

Κφθθηλνο Γ.- Νάθνπ Β. (επηκ). (2006). Πξνζεγγίδνληαο ηελ 

ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηώλα. Ώζήλα: 

Μεηαίρκην.      

Κφθθηλνο, Γ.,  Μαπξνζθνχθεο, Α. Κ., Γαηζσηήο, Π,  

Λεκνλίδνπ, Β.  (2010) Σα ζπγθξνπζηαθά ζέκαηα ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο. Ννφγξακκα: Ώζήλα. 

Κφθθηλνο, Γ.  – Νάθνπ, Βη.  επηκ.(2006) Πξνζεγγίδνληαο ηελ 

ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ηνλ 21
ν
 αηώλα. Μεηαίρκην: Ώζήλα. 

Λενληζίλεο, Γ. Ν. (1999) Ηζηνξία – πεξηβάιινλ θαη ε 

δηδαθηηθή ηνπο. Ώζήλα. 
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Μαπξνζθνχθεο, Αεκ. Κ. (2005) Αλαδεηώληαο ηα ίρλε ηεο 

ηζηνξίαο. Ηζηνξηνγξαθία, δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη 

ηζηνξηθέο πεγέο. Ώθνί Κπξηαθίδε: Θεζζαινλίθε. 

Νάθνπ, Βηξήλε (2010) Μνπζεία, Ηζηνξίεο θαη Ηζηνξία. 

Νήζνο: Ώζήλα. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο , ζπδήηεζε, παξνπζίαζε εξγαζηψλ θαη εξεπλψλ. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο, εξγαζίεο. 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο ρεδηαζκφο, πινπνίεζε, αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνιηηηζκνχ 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 262 

Δίδνο καζήκαηνο Καη΄ επηινγή Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

ν
 ή 4

ν
 

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
 ή 8

ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

5 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο (παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, 

παξνπζίαζε εξγαζηψλ) 24 ψξεο, επηζθέςεηο ζε ρψξνπο 

πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο κε 

παξνπζίαζε εξγαζηψλ 15 ψξεο, πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ, 

ζπιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ (βηβιηνγξαθίαο – έξεπλα 

πεδίνπ) 45 ψξεο, ζπλεξγαζία κε ην δηδάζθνληα 1 ψξα, 

ζπγγξαθή εξγαζηψλ (ζρεδηαζκνί πξνγξακκάησλ) ή 

ζπγγξαθή εξγαζηψλ (ζρεδηαζκνί πξνγξακκάησλ) θαη 

πινπνίεζή ηνπο ζην ζρνιείν  33 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Κψζηαο Καζβίθεο  

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεησζεί ν θνηηεηήο 

κε ηελ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ, λα επαηζζεηνπνηεζεί γηα 

δεηήκαηα δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

απνζέκαηνο θαη αζθεζεί ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε δξάζεσλ ζε ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ζεσξεηηθφ θαη 

πξαθηηθφ. Πεξηιακβάλεη ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη 

εμνηθείσζε κε ηηο έλλνηεο ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ πνιηηηζηηθψλ 

δνκψλ – ζεζκψλ, ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ζρέζεο 

πνιηηηζκνχ θαη θνηλσλίαο. Γεηήκαηα πνιηηηζκνχ ζηελ 

εθπαίδεπζε: ν πνιηηηζκφο ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνιηηηζκηθψλ 

ζεζκψλ, Πξφγξακκα «Μειίλα». Οξγαλσηηθέο, 

κεζνδνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνιηηηζκνχ, κνξθέο, ζηάδηα, 

αμηνιφγεζε. Δ κέζνδνο “Project”. ην πξαθηηθφ επίπεδν νη 

θνηηεηέο επηζθέπηνληαη πνιηηηζκηθνχο θνξείο ηεο Φιψξηλαο 

(κνπζεία, πηλαθνζήθεο, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 

βηβιηνζήθεο, ιανγξαθηθέο ζπιινγέο, ρνιή Καιψλ 

Σερλψλ), παξνπζηάδνπλ ζε νκάδεο ην θνξέα θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ γηα δηδαθηηθή αμηνπνίεζε κε ζρνιηθέο 

νκάδεο θαη ζρεδηάδνπλ (ή θαη πινπνηνχλ) εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο κε αθνξκή απηνχο.   

  

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Ώλδξένπ, Ώ. Π.  – ΐακβαθίδνπ, Ε. (2006) Ο πιεζπζκόο ησλ 

αγαικάησλ. Ζ πεξίπησζε ηεο Φιώξηλαο. ηακνχιεο, 

Θεζ/λίθε. 

ΐεξλίθνο, Ν.  – Ααζθαινπνχινπ, .  (2005) Πνιηηηζκηθέο 

βηνκεραλίεο. Κξηηηθή: Ώζήλα.  

Κφθθηλνο, Γ.  – Ώιεμάθε, Βπ.  επηκ. (2002) Γηεπηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηε κνπζεηαθή αγσγή. Μεηαίρκην: Ώζήλα. 
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Νηθνλάλνπ, Ν.  – Καζβίθεο, Κ.  (2008) Δθπαηδεπηηθά 

Σαμίδηα ζην ρξόλν. Δκπεηξίεο θαη εξκελείεο ηνπ 

παξειζόληνο. Παηάθεο: Ώζήλα.   

Νηθνλάλνπ, Ν.  (2010) Μνπζεηνπαηδαγσγηθή. Από ηε ζεσξία 

ζηελ πξάμε. Παηάθεο: Ώζήλα. 

Burke, P. (2009) Ση είλαη πνιηηηζκηθή ηζηνξία; (κηθξ. 

πχξνο εθαθάθεο). Μεηαίρκην: Ώζήλα. 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο , ζπδήηεζε, επηζθέςεηο ζε ρψξνπο πνιηηηζκηθήο 

αλαθνξάο, αζθήζεηο. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βξγαζίεο. 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Σν ιεμηιφγην: πεξηγξαθή θαη δηδαζθαιία ηνπ 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 265 

Δίδνο καζήκαηνο Καη΄ επηινγή Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
, 8

ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Αηδαζθαιία 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο 13 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα 

ηε γξαπηή εμέηαζε 33 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Αγγειηθή αθειιαξίνπ  

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ νη θνηηήηξηεο/-έο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα:  

- δηδάζθνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγήο 

θαη ηεο ζχλζεζεο ιέμεσλ. 

- δηαθξίλνπλ ηηο ζπκθξάζεηο, ηηο ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξνηκηψλ. 

- δηαθξίλνπλ ηηο βαζηθέο ζεκαζηνινγηθέο ιεμηινγηθέο 

ζρέζεηο, λα μερσξίδνπλ ηηο νκψλπκεο απφ ηηο 

πνιχζεκεο ιέμεηο. 

- αλαιχνπλ ην ξφιν ηεο κεηαθνξάο ζην ιφγν. 

- δηδάζθνπλ ηε ρξήζε ιεμηθνχ ζην καζεηηθφ θνηλφ. 

- θαηαζθεπάδνπλ ιεμηινγηθέο αζθήζεηο. 

- αλαγλσξίδνπλ ην επίπεδν χθνπο ησλ θεηκέλσλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ιεμηιφγηφ ηνπο. 

- αμηνπνηνχλ ηα ειεθηξνληθά ζψκαηα θεηκέλσλ ζηε 

γισζζηθή δηδαζθαιία. 

- δηδάζθνπλ θεηκελνθεληξηθά ην ιεμηιφγην ησλ 

καζεκάησλ ηνπο. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο - ηνηρεία δηαρξνληθήο κειέηεο ηνπ ιεμηινγίνπ. 

- Βηζαγσγή ζηηο ιεμηινγηθέο ζεσξίεο. 

- Παξαγσγή θαη ζχλζεζε. 

- Σξφπνη ζπλδπαζκνχ ησλ ιέμεσλ: ζπκθξάζεηο, 

ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο, παξνηκίεο. 

- εκαζηνινγηθέο ιεμηινγηθέο ζρέζεηο: ππψλπκα- 

ππεξψλπκα, αληίζεηα, ζπλψλπκα.  

- Οκσλπκία, πνιπζεκία. 

- Μεηαθνξά. 

- Βίδε θαη ρξήζεηο ιεμηθψλ. 

- Ώμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζσκάησλ θεηκέλσλ ζηε 

γισζζηθή δηδαζθαιία.  

   

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Μφηζηνπ, ΐηθησξία. 2006. ηνηρεία ιεμηθνινγίαο: εηζαγσγή 

ζηελ ειιεληθή ιεμηθνινγία. Ώζήλα: Βθδ. Νεθέιε.  

Ξπδφπνπινο, Γηψξγνο. 2008. Λεμηθνινγία. Δηζαγσγή ζηελ 

αλάιπζε ηεο ιέμεο θαη ηνπ ιεμηθνύ. Ώζήλα: Παηάθεο.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο, ρξήζε αζθήζεσλ (αληινχκελσλ θπξίσο απφ 

δηδαθηηθά εγρεηξίδηα), ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζσκάησλ 

θεηκέλσλ, θαζψο θαη ειεθηξνληθψλ θαη ζπκβαηηθψλ 

ιεμηθψλ. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο. 
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Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 

 

Σίηινο καζήκαηνο Ο γξακκαηηζκφο ζην ζρνιείν: θαηαλφεζε θαη παξαγσγή 

θεηκέλσλ 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 266 

Δίδνο καζήκαηνο Καη΄ επηινγή Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
 

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
 

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Αηδαζθαιία 39 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο 13 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα 

ηε γξαπηή εμέηαζε 33 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Αγγειηθή αθειιαξίνπ  

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ νη θνηηήηξηεο/-έο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα:  

- γλσξίδνπλ πφηε κηα ζπλέρεηα ιφγνπ ζπληζηά θείκελν 

θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία θεηκεληθήο ζπλνρήο. 

- πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά ηα ξεηά θαη ππφξξεηα λνήκαηα 

ησλ θεηκέλσλ. 

- δηδάζθνπλ ηνπο ηξφπνπο ζπγθξφηεζεο παξαγξάθνπ 

θαη πεξίιεςεο. 

- δηαθξίλνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξηγξαθήο, ηεο αθήγεζεο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο. 

- λα δηαθξίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά βαζηθψλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ. 

- λα γλσξίδνπλ ζηξαηεγηθέο πξναγσγήο ησλ 

δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο θεηκέλνπ, γηα 

λα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο. 

- αμηνινγνχλ ηνλ καζεηηθφ ιφγν βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ.  

-  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο - Βηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ κε έκθαζε 

ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ. 

- Κξηηήξηα θεηκεληθφηεηαο κε έκθαζε ζηε ζπλνρή ηνπ 

θεηκέλνπ.  

- Δ ζπγθξφηεζε ηεο παξαγξάθνπ. 

- Δ ζπγθξφηεζε ηεο πεξίιεςεο. 

- Σα ηξία είδε ιφγνπ: πεξηγξαθή, αθήγεζε, 

επηρεηξεκαηνινγία. 

- Βηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο. 

Βμέηαζε βαζηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ (επηζηεκνληθφ 

άξζξν, δηαθήκηζε, δηήγεκα, ηππηθή θαη θηιηθή 

επηζηνιή θ.ά.) θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

- ηξαηεγηθέο πξναγσγήο ησλ δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο 

θαη παξαγσγήο θεηκέλνπ ησλ καζεηψλ (βάζεη θαη ησλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο PISA) 

- Σξφπνη αμηνιφγεζεο ηνπ ιφγνπ ησλ καζεηψλ 

(εμέηαζε καζεηηθψλ γξαπηψλ). 
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Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

Ώξράθεο, Ώ. 2005. Γισζζηθή δηδαζθαιία θαη ζύζηαζε ησλ 

θεηκέλσλ. Ώζήλα: Παηάθεο. 

Γεσξγαθνπνχινπ, Ώ. & Γνχηζνο, Α. 2011. Κείκελν θαη 

επηθνηλσλία. Ώζήλα: Παηάθεο. 

Υαξαιακπφπνπινο, Ώ. 2006. Γξακκαηηζκόο, θνηλσλία θαη 

εθπαίδεπζε. Θεζ/θε: Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ 

πνπδψλ.  

 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Οηθνπκεληθφο ειιεληζκφο θαη παηδεία 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 152 

Δίδνο καζήκαηνο Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Βηζαγσγηθφ θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 5
ν
, 7

ν
    

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία θνηηεηή 18 ψξεο, 

ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ κε ην δηδάζθνληα θαη 

πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ 12 ψξεο, αηνκηθή ή νκαδηθή 

εξγαζία / έξεπλα/ κειέηε ηνπ θνηηεηή 25 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία ηνπ θνηηεηή γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 23 

ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα νθία Ζιηάδνπ-Σάρνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα εμνηθεηψζεη ηνπο ζπνπδαζηέο 

κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ νηθνπκεληθνχ ειιεληζκνχ θαη λα ηνπο 

πξνζθέξεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο δνκέο ηεο 

παηδείαο ηνπ 

Πξναπαηηνχκελα  Εζηνξία ΕΕ, Εζηνξία ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Σν κάζεκα έρεη σο αθεηεξία ηνπ ηε γέλεζε ηνπ 

νηθνπκεληθνχ ειιεληζκνχ ζηα λεφηεξα ρξφληα, ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ πλεπκαηηθνχ  ξφινπ ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηε δηακφξθσζε θαη 

ζπληήξεζε ηεο παηδείαο σο ην 1923, πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία ζπξξηθλψζεθε ν νηθνπκεληθφο ειιεληζκφο. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

η. Ώλεζηίδεο ( 1993),   Ζ εζλαξρηθή παξάδνζε θαη ν Μ. 

Γεδεώλ, αλ. δηδ. δηαηξηβή, Ώζήλα 

Μ. Γεδεψλ (1890),  Παηξηαξρηθαί εηδήζεηο. Δηδήζεηο 

ηζηνξηθαί, Βηνγξαθηθά πεξί ησλ παηξηαξρώλ 

Κσλζηαληηλνππόιεσο 36-1884 κ.Υ, Κσλζηαληηλνχπνιε, ζ. 

328-333. 

Μ.Γεδεψλ (1888), Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, ζ.91-92. 

Μ . Γεδεψλ (1976), Ζ πλεπκαηηθή θίλεζηο ηνπ γέλνπο εκώλ 

θαηά ηνλ Ηε θαη ΗΘ αηώλα, εθδ. επ. Φ. Διηνχ-Ώ.Ώγγέινπ, 

Αζήλα:  Βξκήο. 

Μ. Γεδεψλ (1911). “Ίρλε ησλ ζρνιεηαθψλ λφκσλ θαηά ηνλ 

κέζνλ αηψλα παξ‟ εκίλ”, ζην: “Βθθιεζηαζηηθή Ώιήζεηα”, 

ηφκνο 35, η.8, 26/2/1911, ζζ.57-59 

Σξ. Βπαγγειίδεο (                   ), Ζ παηδεία επί ηνπξθνθξαηίαο. 

Διιεληθά ζρνιεία από ηεο αιώζεσο κέρξη Καπνδηζηξίνπ, η. ΐ, 

Βλ Ώζήλαηο 

Σξ. Βπαγγειίδεο (1894), Ηζηνξία ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, η.2, Ώζήλα 

. Γηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ (1998), Σν Οηθνπκεληθό 

Παηξηαξρείν, ε Οζσκαληθή Γηνίθεζε θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

Γέλνπο, Κείκελα-Πεγέο: 1830-1914, Θεζζαινλίθε 

 

Μ. Παξαλίθαο (1867), ρεδίαζκα πεξί ηεο ελ ησ ειιεληθώ 

έζλεη θαηαζηάζεσο ησλ γξακκάησλ, από ηεο αιώζεσο ηεο 

Κσλζηαληηλνππόιεσο κέρξη ησλ αξρώλ ηεο ελεζηώζεο 
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εθαηνληαεηεξίδνο, ελ Κσλζηαληηλνππφιεη  

Β Υ.Βμεξηδφγινπ, «Οηθνλνκία, θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε 

θαη πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε. Δ παξνπζία ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ζηα 

εθπαηδεπηηθά θαη πνιηηηζηηθά πξάγκαηα ηεο Πφιεο 1850-

1912» ζην :ύιινγνο Κσλζηαληηλνππνιηηώλ (επ) Πόιε θαη 

παηδεία, (ζπκπόζην) Ώζήλα : Βιιεληθά Γξάκκαηα, ζ .155-

176 

Υ Υ. Βμεξηδφγινπ(1996), Δζληθή ηαπηόηεηα ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε ηνλ 19
ν
 αηώλα: ν Διιεληθόο Φηινινγηθόο 

ύιινγνο Κσλζηαληηλνππόιεσο, δηδ. δηαηξηβή, Ώζήλα: 

Νεθέιε 

Γ.Ώ. Γηαλλαθφπνπινο (1998), Ο Διιεληθόο Φηινινγηθόο 

ύιινγνο Κσλζηαληηλνππόιεσο (1861-1922). Ζ ειιεληθή 

παηδεία θαη επηζηήκε σο εζληθή πνιηηηθή ζηελ νζσκαληθή 

απηνθξαηνξία, αλ. δηδ. Αηαηξηβή, Ώζήλα 

Σ. Γξηηζφπνπινο (1966), Δ Παηξηαξρηθή Μεγάιε ηνπ Γέλνπο 

ζρνιή, Ώζήλα  
Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ΐαζκνινγία εξγαζηψλ & εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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4.3.2 Μαζήκαηα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

 

Σίηινο Μαζήκαηνο ηνηρεία Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη Μαζεκαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

Κσδηθφο Μαζήκαηνο ΤΒ 337 

Δίδνο Μαζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν Μαζήκαηνο Δηζαγσγηθά  

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν 
, 4

ν
   

Δμάκελν 6
ν 
, 8

ν
   

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία  γηα δηδαζθαιία 24 ψξεο, 

ζπλεξγαζία κε ηνλ δηδάζθνληα 14 ψξεο, ζπγγξαθή εξγαζίαο 36 

ψξεο. 

 

Όλνκα Γηδάζθνληα Κσλζηαληίλνο Νηθνιαλησλάθεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Δ παξνπζίαζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ απφ ηελ Εζηνξία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη νη ηξφπνη δηδαθηηθήο ρξήζεο ηνπο. 

Πξναπαηηνχκελα - 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Παξνπζίαζε ηεο Παγθφζκηαο ηζηνξίαο ηνπ Ώξηζκνχ θαη ησλ 

Ώξηζκεηηθψλ ζπζηεκάησλ. ηνηρεία απφ ηε ΐαβπισληαθή, 

Ώηγππηηαθή, Βιιεληθή, Ώξαβηθή, Κηλέδηθε θαη Ελδηθή 

Μαζεκαηηθή παξάδνζε πνπ ζρεηίδνληαη κε έλλνηεο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

Μειέηεο πεξίπησζεο: Μέζνδνη πνιιαπιαζηαζκνχ, 

Πεηξακαηηθή γεσκεηξία ηνπ Μεζαίσλα ζηελ Απηηθή θαη 

ΐπδαληηλή Μαζεκαηηθή παξάδνζε, Μέηξα θαη ηαζκά, Δ 

ηζηνξία ηνπ θιάζκαηνο. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Heath, T.L. (2001). Ηζηνξία ησλ Διιεληθώλ Μαζεκαηηθώλ, 

Σφκνο Ε & ΕΕ.  Ώζήλα: Κ.Β.ΒΠ.ΒΚ. 

εκεηψζεηο απφ ηνλ Αηδάζθνληα. 

Fauvel, J. & Gray, J. (1988). The History of Mathematics-A 

reader. MacMillan Press Ltd. & Open University,. 

Grouws, D.A. (ed.) (1992). Handbook of Research on 

Mathematics Teaching and Learning. Macmillan Publ.. 

Fauvel, J. & van Maanen J. (eds.). (2000). History in 

Mathematics Education. The ICMI Study.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηδαζθαιία 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο πγγξαθή εξγαζίαο θαη Βμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Παηδαγσγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 338 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό  

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο Δκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
    

Δμάκελν 6
ν
, 8

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4  ECTS 

3  ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηάιεμεο 3, αηνκηθή εξγαζία 30 ψξεο, ζπλεξγαζία κε 

ηε δηδάζθνπζα 2 ψξεο, workshops 36 ψξεο, ρξήζε 

δηαδηθηχνπ-λέσλ ηερλνινγηψλ 23 ψξεο, επηζθφπεζε 

βηβιηνγξαθίαο 10 ψξεο.  

 

Όλνκα δηδάζθνληα Άλλα πχξηνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο: 1) Να κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ φςεηο 

ηεο Παηδαγσγηθήο Γλψζεο ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηφζν ζην 

δηδαθηηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ φζν θαη ζηηο δηδαζθαιίεο ηνπο. 2) 

Να είλαη ηθαλνί λα επηιέγνπλ ή/θαη λα δεκηνπξγνχλ 

θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιηθφ (ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα, 

πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θχιια εξγαζίαο θ.ιπ.). 3) 

Να είλαη ηθαλνί λα εθαξκφδνπλ ζηηο δηδαζθαιίεο ηνπο ηα 

πνξίζκαηα ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο πνπ ζπλαληνχλ ζηε 

βηβιηνγξαθία.  

Πξναπαηηνχκελα  Οη Έλλνηεο ηεο Φπζηθήο θαη νη Ώλαπαξαζηάζεηο ηνπο 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Ώλαπηχζζνληαη φςεηο ηεο «Παηδαγσγηθήο Γλψζεο ηνπ 

Πεξηερνκέλνπ» ζηηο Φπζηθέο Βπηζηήκεο φπσο: 1) ε 

«επηζηεκνληθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ», 2) ζρεδηαζκφο 

πιηθψλ θαη πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 3) ν 

«δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ», 4) 

γλψζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

θαη ησλ πηζαλψλ παξαλνήζεψλ ηνπο, 5) ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, 

6) κειέηε ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηε 

Αηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ θαη ε εθαξκνγή ηνπο 

ζηε δηδαζθαιία. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία  Καξηψηνγινπ, Π. (2006). Παηδαγσγηθή Γλώζε ηνπ 

Πεξηερνκέλνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Θεζζαινλίθε: 

Γξάθεκα. 

Γεζηκφπνπινο, Γ., Καθεηδφπνπινο, Κ., Μνπηδνχξε-

Μαλνχζνπ, Β., Παπαζηακαηίνπ, Ν. (2002). Θέκαηα 

Γηδαθηηθήο γηα ηα Μαζήκαηα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. 

Ώζήλα: Παηάθεο.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο εκηλάξηα, Workshops 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βξγαζίεο, Αηδαζθαιίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο 

ηερλεηήο επθπΐαο  

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 339 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο εκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
, 8

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, εξγαζηήξην 30 ψξεο, ζπλεξγαζία κε 

ην δηδάζθνληα 2 ψξεο, εξγαζία 36 ψξεο 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Νηθφιανο Φαραληίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Να θαηαλνήζνπλ νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί ηηο 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ηερλεηήο επθπΎαο θαη λα ζρεδηάδνπλ θαη αλαπηχζζνπλ 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε εηθνληθά εξγαζηήξηα θαη 

επθπή πεξηβάιινληα κάζεζεο. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Βηθνληθφο θφζκνο ρσξίο αιιειεπίδξαζε, εηθνληθφο θφζκνο 

κε αιιειεπίδξαζε, εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, επθπή 

πεξηβάιινληα κάζεζεο, εηθνληθά εξγαζηήξηα, εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή. 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Θεσξία θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βξγαζία - project 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Νέεο Σερλνινγίεο θαη Ηζηνξία 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 340 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο εκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν
, 4

ν
  

Δμάκελν 6
ν
, 8

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4, ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, εξγαζηήξην 30 ψξεο, ζπλεξγαζία κε 

ην δηδάζθνληα 2 ψξεο, εξγαζία 36 ψξεο 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Νηθφιανο Φαραληίδεο – Ηθηγέλεηα Βακβαθίδνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Να είλαη ζε ζέζε νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί λα 

θαηαλννχλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο, θαζψο θαη ζηελ έξεπλα ηζηνξηθψλ πεγψλ. 

  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Έξεπλα ηζηνξηθψλ πεγψλ κε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ, 

νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηζηνξηθνχ πιηθνχ, εξγαιεία 

παξνπζίαζεο, δηαδηθηπαθνί ηφπνη ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ 

θαη εθπαίδεπζεο, εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Θεσξία θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βξγαζία - project 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 341 

Δίδνο καζήκαηνο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο εηζαγσγηθά θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

ν
 

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο   

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Να θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ςεθηαθνχ 

θφζκνπ θαη λα είλαη ηθαλνί λα ρεηξίδνληαη ηα βαζηθά 

εξγαιεία ησλ ΣΠΒ. 

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Ώξρέο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, αξρέο Πιεξνθνξηθήο, 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, επεμεξγαζία θεηκέλνπ κε Δ/Τ, 

ππνινγηζηηθά θχιια θαη εξγαιεία επηθνηλσλίαο Αηαδηθηχνπ. 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Θεσξία θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Θεσξία (γξαπηά) θαη εμέηαζε ζην εξγαζηήξην 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Eιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο Δθαξκνγέο Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 342 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό θαη’ Δπηινγήλ 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο βαζηθήο θαηάξηηζεο ή εκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 2
ν
, 3

ν
, 4

ν
   

Δμάκελν 4
ν
, 6

ν
, 8

ν
  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηηο δηαιέμεηο 25 

ψξεο, νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή έξεπλαο 30 ψξεο, 

πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 30 ψξεο, εμεηάζεηο 3 ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Διέλε Σζαθηξίδνπ 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή εξεπλψλ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή 

ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. 

Πξναπαηηνχκελα  ηαηηζηηθή, Μεζνδνινγία Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Αηνξγάλσζε εξεπλψλ. πιινγή θαη παξνπζίαζε 

δεδνκέλσλ. Υξήζε Δ/Τ. Βθαξκνγέο Μεζνδνινγίαο 

Έξεπλαο θαη ηαηηζηηθήο 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Cohen, L. & Manion, L. (1994). Μεζνδνινγία 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Ώζήλα: Μεηαίρκην. 

Σζάληαο, θ.ά. (1999). Αλάιπζε δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα 

ζηαηηζηηθώλ παθέησλ. Θεζζαινλίθε: εθδ. Γήηε.  

ΐήκα, βήκα ειιεληθφ Microsoft Excel. Ώζήλα: 

Κιεηδάξηζκνο. 

Ώλδξηψηεο, Κ. (2003). Πνζνηηθή έξεπλα θαη αλάιπζε 

δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS11.5. Ώζήλα: 

Κιεηδάξηζκνο. 

Verma, G. (2005). Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα. Ώζήλα: Ααξδαλφο 
Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Βξγαζηεξηαθά καζήκαηα – πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Βξγαζίεο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθά – αγγιηθά  
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Σίηινο καζήκαηνο Αλαηνκία θαη Φπζηνινγία ηνπ Αλζξψπνπ 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΤΒ 344 

Δίδνο καζήκαηνο Τπνρξεσηηθό θαη’ Δπηινγήλ 

Δπίπεδν ηνπ Μαζήκαηνο βαζηθήο θαηάξηηζεο ή εκβάζπλζεο 

Έηνο ζπνπδψλ 3ν , 4ν 

Δμάκελν 5ν, 7ν  

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECTS 

3 ΠΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  ξεο δηδαζθαιίαο 39, πξνεηνηκαζία γηα ηηο δηαιέμεηο 39 

ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 30 ψξεο, εμεηάζεηο 3 

ψξεο. 

 

Όλνκα δηδάζθνληα Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαθέξνπλ ηα 

ζπζηήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ην 

ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

Πξναπαηηνχκελα  - 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Ώπφ ην θχηηαξν ζηνλ νξγαληζκφ. Ανκή, ιεηηνπξγία θαη 

ξφινο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ: 

λεπξηθφ, αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ, αλαπλεπζηηθφ, 

θπθινθνξηθφ, πεπηηθφ, νπξνπνηεηηθφ, γελλεηηθφ, εξεηζηηθφ, 

κπτθφ, ελδνθξηλψλ αδέλσλ. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Cassan, A. (2003). Άηιαο Αλαηνκίαο. Μαπξηθάθε, Β. 

(κηθξ.). Ώζήλα: Παηάθεο.  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο Αηαιέμεηο  

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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4.3.4. Μαζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο 
 

Σίηινο καζήκαηνο Μεηάβαζε απφ ην Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθφ ρνιείν 

Κσδηθφο καζήκαηνο ΒΒ 501 

Δίδνο καζήκαηνο Διεύζεξεο Δπηινγήο 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο, Δξγαζηεξηαθό 

Έηνο ζπνπδψλ 3
ν 
 

Δμάκελν 6
ν
     

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECT 

3 ΑΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 36 ψξεο, πξνεηνηκαζία γηα ην 

κάζεκα (κειέηε άξζξσλ/ βηβιίσλ, πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ) 

26 ψξεο, επηζθέςεηο ζε Nεπηαγσγεία θαη ζε Αεκνηηθά 

ρνιεία θαη ζπιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, εθαξκνγή 

ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 24 ψξεο, αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 4 ψξεο. 

 

Όλνκα ησλ 

δηδαζθφλησλ 

Καιιηφπε Βξπληψηε (ΠΣΝ) 

Ησάλλεο Γ. Θσίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Κνκβηθφ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί απηή θαζαπηή ε  

βησκαηηθή δηαδηθαζία ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ησλ 

θνηηεηξηψλ/ησλ ηνπ ΠΣΝ θαη απηψλ ηνπ ΠΣΑΒ, γηα ηελ 

νκαιή κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ απφ ην Νεπηαγσγείν ζην 

Αεκνηηθφ ρνιείν, κέζα  απφ ηελ αλάπηπμε κηαο 

θνπιηνύξαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δπν  ηδξπκάησλ.  

                                                                                                     

Οη θνηηεηέο/ηξηεο αλακέλεηαη:                                       

● λα γλσξίζνπλ ηηο δπζθνιίεο αιιά θαη ηηο αλαπηπμηαθέο 

πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ζηε 

δηαδηθαζία αγσγήο  θαη κάζεζεο ηνπ παηδηνχ θαηά ηε 

κεηάβαζε απφ ην Νεπηαγσγείν ζην Αεκνηηθφ ρνιείν, 

● λα γλσξίζνπλ ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη  ε κε νκαιή 

κεηάβαζε ζηελ πεξαηηέξσ ζρνιηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ 

αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ,   

● λα αληηπαξαηεζνχλ κε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξγαληθή 

ζχλδεζε ηνπ Νεπηαγσγείνπ κε ην Αεκνηηθφ ρνιείν, 

● λα κειεηήζνπλ θνκβηθά ζέκαηα ηεο κεηάβαζεο/ζπλεξγα-

ζίαο, φπσο π.ρ. ην δήηεκα ηεο ζρνιηθήο εηνηκόηεηαο ζην 

πιαίζην ηεο νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Urie Bron-

fenbrenner (νηθνγέλεηα, Νεπηαγσγείν, Αεκ. ρνιείν, ηνπηθή 

θνηλσλία) 

● λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε θνηλνχ project κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ησλ παηδηψλ ηεο  πξψηεο 

Αεκνηηθνχ κε ζέκα ην νπνίν ζα απνθαζηζηεί απφ ηελ θάζε 

ζύκπξαμε μερσξηζηά. 

● λα εθαξκφζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

ζηξαηεγηθέο νκαιήο κεηάβαζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ δπν ηδξπκάησλ. 

Πξναπαηηνχκελα   

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

 Βθηφο απφ ηηο ζεσξεηηθέο εηζεγήζεηο ζηε ζρνιή νη 

θνηηεηέο/ηξηεο αλά δεχγε, έλαο/κηα   ηνπ ΠΣΑΒ θαη έλαο 

/κηα ηνπ ΠΣΝ αλαιακβάλνπλ έλα ηκήκα ππφ ζρνιηθή 

έληαμε λεπίσλ κε ηα νπνία ζα ζπλεξγαζζνχλ κέρξη απηά λα 



 184 

απνθνηηήζνπλ απφ ην Νεπηαγσγείν.  

Βπηγξακκαηηθά ε ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε ηηο 

ζπκπξάμεηο ζην εαξηλό εμάκελν  πεξηιακβάλεη:  

► εμνηθείσζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ/ηξησλ θαη ησλ ππφ 

ζρνιηθή έληαμε λεπίσλ. 

► παξαηήξεζε ησλ ππφ ζρνιηθή έληαμε λεπίσλ απφ 

ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο ζην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ζην 

ρψξν ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ (ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε). 

► ζπλεληεχμεηο κε ηα ππφ ζρνιηθή έληαμε λήπηα,  ζην Νε-

πηαγσγείν (παξακχζη/παηρλίδη κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ παηδηψλ  γηα ην Αεκ. ρνιείν πξηλ ηελ 

έληαμή ηνπο ζε απηφ).  

► ζπλεληεχμεηο κε ηνπο γνλείο ησλ ππφ ζρνιηθή έληαμε 

λεπίσλ. 

► ζπλέληεπμε κε ηε λεπηαγσγφ ησλ ππφ ζρνιηθή έληαμε 

λεπίσλ.  

► ζπκκεηνρή ζηελ δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ακνηβαίσλ 

επηζθέςεσλ θαη θνηλψλ εθδειψζεσλ  κεηαμχ Νεπηαγσγείνπ 

θαη Αεκ. ρνιείνπ. 

 

Δλδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία 

 ΐξπληψηε, Κ. (1999) ''Ζ ζπλεξγαζία λεπηαγσγώλ θαη δα-

ζθάισλ/ζζσλ σο παξάγνληαο δηακόξθσζεο ηζόηεηαο επθαη-

ξηώλ θαηά ηε κεηάβαζε ησλ παηδηώλ από ην Νεπηαγσγείν 

ζην Γεκνηηθό ρνιείν ζηελ Διιάδα θαη ζηε Γεξκαλία'', ζηα: 

Πξαθηηθά ηνπ Δ΄ Αηεζλνχο Βπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηεο 

Παηδαγσγηθήο Βηαηξείαο Βιιάδνο (Εσάλληλα, 17-

19/10/1997), Ώζήλα 1999, ζει. 611-625 

 ΐξπληψηε, Κ. (2000) ''Θεζκηθόο δηαρσξηζκόο θαη ζπλεξγα-

ζία κεηαμύ Νεπηαγσγείνπ θαη Πξσηνβάζκηνπ ρνιείνπ ζηε 

Γεξκαλία θαη ζηελ Διιάδα. Δκπεηξηθή – ζπγθξηηηθή πξνζέγ-

γηζε ησλ απόςεσλ Διιήλσλ θαη Γεξκαλώλ εθπαηδεπηηθώλ'. 

Αηδαθηνξηθή Αηαηξηβή, έθδνζε Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ 

 ΐξπληψηε, Κ. / Μαηζαγγνχξαο, Δ.(2005) ''Μεηάβαζε από 

ην Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθό ρνιείν: Μηα νηθνζπ- ζηεκηθή 

εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ ησλ 

αξράξησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε'', ζην: 

Παηδαγσγηθή Βπηζεψξεζε, ηεπρ. 40, Ώζήλα, Ώηξαπφο,  ζει. 

78-102 

 ΐξπληψηε, Κ. (2007) ''ρνιηθή έληαμε θαη νηθνγέλεηα: Μηα 

εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ παηδηώλ ζηελ 

αθεηεξία ηεο ζρνιηθήο δσήο, από ηε ζθνπηά ησλ γνλέσλ'', 

ζην: Βπηζηήκεο Ώγσγήο, ηεπρ. 2, Ώζήλα, Ώηξαπφο,  ζει. 67-

87 

 σηεξίνπ, Ώ./Γαθεηξνπνχινπ, / Μ. (2003) ''Αιιαγέο ζηελ 

έλλνηα ηνπ εαπηνύ ησλ παηδηώλ θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο από 

ην Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθό ρνιείν'', ζην: Φπρνινγία 10 

(1), 96-118   

 Griebel, W. & Niesel, R. (2004) ''Transitionen''. 

Weinheim: Beltz. 

 Dunlop, A-W. & Fabian, H. (2007) ''Informing transitions 

in the early years''. Berkshire: Open University Press    

 Downer, J. /Driscoll, K. and Pianta, R. (2006) ''Transition 

from Kindergarten to first Grade'', ζην: Gullo, D-F (ed.) K- 

Today: Teaching and Learning in the Kindergarten Year, 

(ζει.151-160) . Washington, DC: National Association for 
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the Education of Young Children (NAEYC)  

 Vrinioti, K. /Matsagouras, E. (2005) ''The Transition from 

Kindergarten to School: Social Life and Learning in the 

School Class from the Perspective of the Beginners,  

European Conference on Education Research, ηεο European 

Education Research Association (EERA), Ρέζπκλν, 22-25 

/9/2004 

ζηε:http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/150041.htm   

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο (α)Θεσξεηηθέο εηζεγήζεηο.(β) Βξγαζηήξην γηα ηελ πξνεηνη-

καζία ησλ επηζθέςεσλ ησλ θνηηεηψλ/ηξησλ  (αλά δεχγε, 

έλαο/κηα ηνπ ΠΣΑΒ θαη έλαο/κηα ηνπ ΠΣΝ) ζηηο 

ζπκπξάμεηο Νεπηαγσγείσλ-Αεκνηηθψλ ρνιείσλ, φπνπ νη 

θνηηεηέο ζα αλαπηχμνπλ έλα project  κεηάβαζεο απφ ην 

Νεπηαγσγείν ζην Αεκνηηθφ ρνιείν θαη ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ  δπν ηδξπκάησλ. 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Ώμηνιφγεζε νκαδηθψλ εξγαζηψλ  

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 
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Σίηινο καζήκαηνο πλεξγαζία Νεπηαγσγείνπ θαη Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Κσδηθφο καζήκαηνο 502 

Δίδνο καζήκαηνο Διεύζεξεο Δπηινγήο 

Δπίπεδν ηνπ 

Μαζήκαηνο 

Δκβάζπλζεο, Δξγαζηεξηαθό 

Έηνο ζπνπδψλ 4
ν
  

Δμάκελν 7
ν
    

Αξηζκφο αθαδεκατθψλ 

κνλάδσλ 

4 ECT 

3 ΑΜ 

Φφξηνο Δξγαζίαο  Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 36 ψξεο, πξνεηνηκαζία 

γηα ην κάζεκα (κειέηε άξζξσλ/ βηβιίσλ, πξνεηνηκαζία 

εξγαζηψλ) 26 ψξεο, επηζθέςεηο ζε λεπηαγσγεία θαη 

δεκνηηθά ζρνιεία θαη ζπιινγή εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, εθαξκνγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

24 ψξεο, αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 4 ψξεο. 

 

Ολφκαηα ησλ 

δηδαζθφλησλ 

Καιιηφπε Βξπληψηε (ΠΣΝ) 

Ησάλλεο Γ. Θσίδεο 

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο Κνκβηθφ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο θαη ζην ρεηκ. εμάκελν 

ζπλερίδεη λα  απνηειεί απηή θαζαπηή ε  βησκαηηθή 

δηαδηθαζία ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηξηψλ/ησλ 

ηνπ ΠΣΝ θαη απηψλ ηνπ ΠΣΑΒ γηα ηελ νκαιή 

κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ απφ ην Νεπηαγσγείν ζην 

Αεκνηηθφ ρνιείν, κέζα  απφ ηελ αλάπηπμε κηαο 

θνπιηνύξαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δπν  ηδξπκάησλ.                                                                                                      

Οη θνηηεηέο/ηξηεο αλακέλεηαη: 

● λα εμεηάζνπλ ηηο ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο ζπλεξγαζίαο 

Νεπηαγσγείνπ –Αεκνηηθνχ ρνιείνπ ζηελ Βιιάδα ζε 

ζύγθξηζε κε άιιεο  επξσπατθέο ρψξεο, 

● λα εκβαζχλνπλ ζηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

Urie Bronfenbrenner, (νηθνγέλεηα, Νεπηαγσγείν, Αεκ. 

ρνιείν, ηνπηθή θνηλσλία) αλαθνξηθά κε ηελ κεηάβαζε 

απφ ην Νεπηαγσγείν ζην Αεκνηηθφ ρνιείν.   

● λα αλαδεηήζνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηα 

ζεκαηηθά πεδία: κεηάβαζε/ζπλεξγαζία (δηαδίθηπν),                       

● λα εκβαζχλνπλ ζηηο δπζθνιίεο αιιά θαη ηηο 

αλαπηπμηαθέο πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε δηαθνπή 

ηεο ζπλέρεηαο ζηε δηαδηθαζία αγσγήο  θαη κάζεζεο ηνπ 

παηδηνχ θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην Νεπηαγσγείν ζην 

Αεκνηηθφ ρνιείν, 

● λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηε ζρέζε ησλ δπζθνιηψλ 

κεηάβαζεο κε ηελ πξόιεςε  ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο 

θαη ηελ δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο πξνο ηε δηα βίνπ         

κάζεζε, ζηελ αθεηεξία ηεο ζεζκνζεηεκέλεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο,    

● λα αληηπαξαηεζνχλ κε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

νξγαληθή ζχλδεζε ηνπ Νεπηαγσγείνπ κε ην Αεκνηηθφ 

ρνιείν, 

● λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε 

ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ πινπνίεζε θαη  

αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ νκαιήο κεηάβαζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δπν ηδξπκάησλ,  

●  λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα: Βίλαη αληαγσληζηηθή ε 

ζρέζε ηεο ''ζπλέρεηαο''  θαη ηεο ''αζπλέρεηαο''  θαηά ηε 
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κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ απφ ην Νεπηαγσγείν ζην 

Αεκνηηθφ ρνιείν; (Πφζε ''ζπλέρεηα'' πξέπεη λα 

επηδηψθεηαη ζε απηή ηε κεηάβαζε;) 

Πξναπαηηνχκελα  Σν κάζεκα ΒΒ (501) «Μεηάβαζε απφ ην Νεπηαγσγείν 

ζην Αεκνηηθφ ρνιείν» 

Πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 

Βθηφο απφ ηηο ζεσξεηηθέο εηζεγήζεηο, ε νκάδα ησλ θνη-

ηεηψλ/ηξηψλ ζπλερίδεη ζην ρεηκ. εμάκελν  λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ίδηα νκάδα παηδηψλ, ηελ νπνία είρε 

αλαιάβεη θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ζην Νεπηαγσγείν, 

θαη έηζη λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο κεηάβαζεο 

θαη  έληαμεο απηψλ ησλ παηδηψλ ζην Αεκνηηθφ ρνιείν.   

Βπηγξακκαηηθά ε ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε 

ηνπο αξράξηνπο καζεηέο θαη ηηο αξράξηεο καζήηξηεο 

ζπλίζηαηαη:   

► ζηελ παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ ζην ρψξν ηεο Ώ΄ 

Αεκνηηθνχ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/  ηξηεο (ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε). 

► ζηηο ζπλεληεχμεηο κε ηα παηδηά ηεο Ώ΄ Αεκνηηθνχ. 

(παξακχζη/παηρλίδη κε ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ησλ εκπεη-

ξηψλ θαη ησλ βησκάησλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έληαμή ηνπο ζε απηφ).  

► ζηε ζπλέληεπμε κε ηε δαζθάια ησλ παηδηψλ. 

► ζηε ζπλέληεπμε κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ηεο Ώ΄ 

Αεκνηηθνχ.  

► ζηελ δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε θνηλήο εθδήισζεο 

κεηαμχ ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ 

γηα ηελ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο Early Years Transition Programme 

(EASE)  
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Μέζνδνη δηδαζθαιίαο (α)Θεσξεηηθέο εηζεγήζεηο. (β) Βξγαζηήξην πξνεηνηκα-

ζίαο ησλ  επηζθέςεσλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ (αλά δεχγε, 

έλαο/κηα ηνπ ΠΣΑΒ θαη έλαο/κηα ηνπ ΠΣΝ), ζηελ Ώ΄ 

Αεκνηηθνχ.    

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο Γξαπηέο εμεηάζεηο θαη αμηνιφγεζε νκαδηθψλ εξγαζηψλ.  

Γιψζζα δηδαζθαιίαο Βιιεληθή 

 

 

 

 

 

5 ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΟΤΓΧΝ  

(Με βάζε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 1268/82, ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 2083/92, ην άξζξν 1  ηνπ Ν. 

2188/94, ην Π.Α. 544/89 θαη ην Π.Α. 99/93) 

  

Υξνληθή δηάξζξσζε ησλ ζπνπδψλ 

 

Σν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Ώπγνχζηνπ 

ηνπ επνκέλνπ. Σν δηδαθηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ρξνληθά ζε δχν εμάκελα, 

ζην ρεηκεξηλφ θαη ην εαξηλφ. Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δεθαηξείο (13) πιήξεηο 

εβδνκάδεο γηα δηδαζθαιία θαη δχν (2) γηα εμεηάζεηο. Σν πξψην εμάκελν, ην ρεηκεξηλφ, αξρίδεη ην 

δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ θαη ην δεχηεξν, ην εαξηλφ, ιήγεη ην δεχηεξν 

δεθαπελζήκεξν ηνπ Ενπλίνπ. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ ζπκπιεξψλεηαη ν 

ειάρηζηνο αξηζκφο δηδαθηηθψλ εβδνκάδσλ, είλαη δπλαηφ κε απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο λα 

ζπλερηζηνχλ ηα καζήκαηα ηνλ Εαλνπάξην ή ηνλ Ενχλην.  

 

Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εμάκελα. Οη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη 

είλαη ηξεηο: ηνπ Εαλνπαξίνπ -  Φεβξνπαξίνπ, ηνπ Ενπλίνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ. Ώλ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ν αξηζκφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζ‟ έλα κάζεκα 

είλαη κηθξφηεξνο απφ ηα 4/5 ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην πξφγξακκα γηα εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ 

αληίζηνηρνπ εμακήλνπ, ην αληίζηνηρν κάζεκα ζεσξείηαη φηη δελ δηδάρζεθε.  
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Γηαθνπέο καζεκάησλ θαη αξγίεο 

 

Σα καζήκαηα δηαθφπηνληαη: 

 απφ ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ κέρξη θαη ηελ επνκέλε ησλ Θενθαλείσλ 

(δηαθνπέο ησλ   Υξηζηνπγέλλσλ) 

 απφ ηελ Πέκπηε ηεο Σπξνθάγνπ κέρξη θαη ηελ επνκέλε ηεο Καζαξήο Αεπηέξαο 

(δηαθνπέο ηεο Ώπνθξηάο) 

 απφ ηε Μεγάιε Αεπηέξα κέρξη ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά (δηαθνπέο ηνπ Πάζρα) 

 ηελ εκέξα ησλ γεληθψλ θνηηεηηθψλ εθινγψλ 

 ηελ εκέξα ησλ πξπηαληθψλ εθινγψλ 

 

Βπίζεο, καζήκαηα δελ γίλνληαη θαη θαηά ηηο παξαθάησ αξγίεο: 

 εζληθή ενξηή ηεο 28εο Οθησβξίνπ 

 επέηεηνο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Φιψξηλαο, 8 Ννεκβξίνπ 

 επέηεηνο ηνπ Πνιπηερλείνπ, 17 Ννεκβξίνπ 

 ενξηή ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ, 30 Εαλνπαξίνπ 

 εζληθή επέηεηνο ηεο 25εο Μαξηίνπ 

 1ε ΜαΎνπ  

 ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο 

Οη κήλεο Ενχιηνο θαη Ώχγνπζηνο νξίδνληαη σο πεξίνδνο ζεξηλψλ δηαθνπψλ. 

 
  

Γήισζε καζεκάησλ 
 

ηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ θαη κέζα ζε δηάζηεκα δπν εβδνκάδσλ ν θνηηεηήο θαηαζέηεη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο δήισζε, ε νπνία πεξηέρεη ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

πνπ απνθάζηζε λα παξαθνινπζήζεη θαηά ην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. Σν έληππν ηεο δήισζεο 

δηαηίζεηαη απφ ηε Γξακκαηεία. ε θάζε δήισζε ν αξηζκφο ησλ καζεκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

νθεηιφκελα καζήκαηα πξνεγνπκέλσλ εηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία (3). Καη‟ εμαίξεζε, 

νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ εηζαρζεί κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο κπνξνχλ λα δειψζνπλ κέρξη ηέζζεξα 

(4) νθεηιφκελα καζήκαηα πξνεγνχκελσλ εηψλ.  Καηά ηε δήισζε ησλ καζεκάησλ, θπξίσο ησλ 

Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθψλ, ν θνηηεηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ αλ ε ζπκκεηνρή ζην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα πξναπαηηεί ηελ παξαθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλσλ Τπνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ. Βπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ην σξνιφγην πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα κε 

ζπκπίπηνπλ νη ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ πνπ πξνηίζεηαη λα επηιέμεη. Ο θνηηεηήο έρεη 

δηθαίσκα λα παξαιάβεη δσξεάλ ηα ζρεηηθά δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα θαη λα εμεηαζηεί κφλν ζηα 

καζήκαηα ηα νπνία δήισζε θαηά ην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. Βλλνείηαη φηη ν θνηηεηήο δε 

δηθαηνχηαη λα εμεηαζηεί ζε κάζεκα ην νπνίν δελ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηε Γήισζε Μαζεκάησλ 
πνπ ππνβάιιεη ζηελ αξρή ηνπ θάζε εμακήλνπ. 

 

Οξγάλσζε δηδαζθαιίαο 
 

Δ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κε 

επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ. Δ δηδαζθαιία ησλ Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθψλ καζεκάησλ είλαη 

ππνρξεσηηθή εθφζνλ εγγξαθνχλ δέθα άηνκα ζην θαζέλα. Δ Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη αλ ζα 

πξέπεη λα δηδαρζεί κάζεκα Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ θαη κε ιηγφηεξνπο απφ δέθα θνηηεηέο. Σν 

σξνιφγην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλνκή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ κέζα 

ζηηο πέληε εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. ηνλ 

Οδεγφ πνπδψλ δεκνζηεχνληαη νη ζηφρνη θαη ζπλνπηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ε κνξθή 

δηδαζθαιίαο, νη ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ, ν ηξφπνο αμηνιφγεζήο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη έλαο 

ελδεηθηηθφο πίλαθαο κε ηε βηβιηνγξαθία αηρκήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κάζεκα αλαθνξάο, γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο κειέηεο ησλ θνηηεηψλ.  
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Παξαθνινχζεζε καζεκάησλ 
 

Δ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ, εξγαζηεξίσλ, πξαθηηθψλ αζθήζεσλ θ.ιπ. εθ κέξνπο ησλ 

θνηηεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα. Οη θνηηεηέο δηθαηνχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

γηα ην ζθνπφ απηφ ηε βηβιηνζήθε, ηα αλαγλσζηήξηα, ηα εξγαζηήξηα θαη ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ 

ηεο ρνιήο. Δ παξαθνινχζεζε ησλ Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, ησλ πξαθηηθψλ 

αζθήζεσλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Ο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ζ‟ 

απηά αξηζκφ παξνπζηψλ πνπ λα αληηζηνηρεί ζηα 4/5 ηνπιάρηζην ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ σξψλ 

δηδαζθαιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Δ ζπλνιηθή απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ ζε 

παξαδφζεηο, εξγαζηήξηα, θξνληηζηήξηα θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 

ηξηάληα ψξεο εβδνκαδηαίσο.  

 

Έιεγρνο ησλ γλψζεσλ - εμεηάζεηο 
 

Δ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ θνηηεηή βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ ηειηθή εμέηαζε κεηά ηε 

ιήμε ηνπ εμακήλνπ. Δ εμέηαζε κπνξεί λα είλαη - θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληα - γξαπηή ή 

πξνθνξηθή. Δ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο κπνξεί λα ζηεξίδεηαη θαη ζε γξαπηή εξγαζία ή θαη ζε 

εξγαζηεξηαθέο, θξνληηζηεξηαθέο ή πξαθηηθέο αζθήζεηο. Ο δηδάζθσλ δηθαηνχηαη λα απαιιάμεη 

θνηηεηέο απφ ηελ ηειηθή εμέηαζε, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί επαξθήο δηαδνρηθφο έιεγρνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαηαξάζζεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Ο θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα εμεηαζηεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

επηεκβξίνπ ζηα καζήκαηα θαη ησλ δχν εμακήλσλ, ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ, ελψ θαηά ηηο 

πεξηφδνπο Εαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ θαη Ενπλίνπ κφλν ζηα καζήκαηα ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ. 

ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε ππνρξεσηηθφ κάζεκα θαη ζηηο δπν εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, ν 

θνηηεηήο νθείιεη λα ην δειψζεη θαη λα ην παξαθνινπζήζεη μαλά ζε επφκελν εμάκελν, ψζηε λα 

απνθηήζεη εθ λένπ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. ε 

πεξίπησζε απνηπρίαο ζε Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ κάζεκα, ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα ην 

επαλαιάβεη ζε επφκελν εμάκελν. Βάλ, σζηφζν, απηφ δελ πξνζθέξεηαη, ηφηε κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί κε έλα κάζεκα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο καζεκάησλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε 

κάζεκα Βιεχζεξεο Βπηινγήο, απηφ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε νπνηδήπνηε άιιν. Ο αξηζκφο ησλ 

Τπνρξεσηηθψλ θαη ησλ Καη‟ Βπηινγήλ Τπνρξεσηηθψλ καζεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα 

επαλαιάβεη ζε θάζε εμάκελν είλαη θαη‟ αλψηαην φξην ηξία (3). Βμαίξεζε ηζρχεη γηα ηνπο θνηηεηέο 

πνπ έδσζαλ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Σκήκα, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

επαλαιάβνπλ ζε θάζε εμάκελν κέρξη ηέζζεξα (4) καζήκαηα.  

Σν εξγαζηήξην ή ε πξαθηηθή άζθεζε εμακεληαίνπ καζήκαηνο θαηνρπξψλνληαη θαη δελ 

επαλαιακβάλνληαη, εθφζνλ ε παξαθνινχζεζε έρεη θξηζεί σο επαξθήο. Ώλ ν θνηηεηήο απνηχρεη 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο ζε εμεηάζεηο νπνηνπδήπνηε καζήκαηνο, ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θνηηεηή, λα νξίζεη ηξηκειή επηηξνπή επαλεμέηαζεο ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά θαη ν εμεηαζηήο. Σν πξφγξακκα εμεηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 

Εαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ αλαθνηλψλεηαη πξηλ απφ ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηεο πεξηφδνπ 

ηνπ Ενπλίνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ησλ καζεκάησλ θαη ηεο πεξηφδνπ ηνπ επηεκβξίνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Ενπλίνπ.  

 

Βαζκνινγία 
 

Δ επίδνζε ζηα καζήκαηα εθηηκάηαη θαη εθθξάδεηαη κε βαζκνχο. Κάζε κάζεκα ή πηπρηαθή 

εξγαζία βαζκνινγείηαη ζε αθέξαηεο ή θαη κηζέο κνλάδεο. Δ βαζκνινγηθή θιίκαθα νξίδεηαη απφ ην 

κεδέλ έσο ην δέθα. Βιάρηζηνο ηθαλνπνηεηηθφο βαζκφο είλαη ην πέληε (5).  Σα απνηειέζκαηα ησλ 

εμεηάζεσλ αλαθνηλψλνληαη απφ ην δηδάζθνληα θαη απνζηέιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 

ην πνιχ κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο. Βπαλεμέηαζε ή αλαζεψξεζε 

δελ επηηξέπεηαη. Καη‟ εμαίξεζε ην Σκήκα κπνξεί λα απνθαζίζεη επαλεμέηαζε ζε κάζεκα ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο πνζνζηνχ κεγαιχηεξνπ ηνπ 85% ησλ θνηηεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηάηαμε ζην Σκήκα πηπρηνχρσλ άιισλ Σκεκάησλ ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο, ηζρχεη ην εμήο: νη θαηαηαζζφκελνη δελ απαιιάζζνληαη απφ ηελ εμέηαζε 

καζεκάησλ ή αζθήζεσλ ηνπ Σκήκαηνο ππνδνρήο πνπ δηδάρηεθαλ ζην Σκήκα ή ηε ρνιή 
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πξνέιεπζεο. Καη‟ εμαίξεζε, νη θαηαηαζζφκελνη απαιιάζζνληαη απφ ηελ εμέηαζε ησλ καζεκάησλ 

ζηα νπνία εμεηάζηεθαλ γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο, εθφζνλ ηα καζήκαηα απηά αληηζηνηρνχλ ζε 

καζήκαηα ηνπ  Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ππνδνρήο (Ώπφθαζε Φ2/125186/ΐ3/22-11-

2006 ηνπ ΤΠ.Β.Π.Θ.). 

Γηα φζνπο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επξσπατθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, φπσο ην 

ERASMUS, αλαγλσξίδεηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο θνίηεζεο ν ρξφλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε 

αληίζηνηρε βαζκνινγία, αθνχ κεηαηξαπεί ζηελ πξναλαθεξφκελε βαζκνινγηθή θιίκαθα. ηελ 

πεξίπησζε απηή, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θάζε κάζεκα είρε θφξην εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 4 

ECTS κνλάδεο ζχκθσλα κε ηε γλσκάηεπζε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ αληηζηνίρηζε 

ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ΠΜ) θαη ησλ κνλάδσλ ECTS, αλαγλσξίδνληαη ζηνπο θνηηεηέο νη 

πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θφξην εξγαζίαο ησλ καζεκάησλ ηα νπνία 

παξαθνινχζεζαλ ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

Πηπρίν - βαζκφο πηπρίνπ 
 

Ο θνηηεηήο νινθιεξψλεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη παίξλεη πηπρίν φηαλ έρεη επηηχρεη ζηα 

πξνβιεπφκελα καζήκαηα θαη έρεη ζπγθεληξψζεη εθαηφλ εβδνκήληα κία πηζησηηθέο κνλάδεο (171 

ΠΜ). ην πηπρίν αλαγξάθεηαη ν βαζκφο ζε δεθαδηθή κνξθή, ε νπνία κπνξεί λα έρεη έσο δχν 

δεθαδηθά ςεθία. Ο βαζκφο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ην πέληε (5) έσο ην δέθα (10). Δ βαζκνινγία 

απφ 5 έσο 6,4 αληηζηνηρεί ζην ραξαθηεξηζκφ «θαιψο», απφ 6,5 έσο 8,4 ζην «ιίαλ θαιψο» θαη απφ 

8,5 έσο 10 ζην «άξηζηα». Σν πηπρίν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρφ ηνπ λα δηνξηζηεί σο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγφο ζε ζρνιεία 

Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο.  

 

Σξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ 
 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ πνιιαπιαζηάδεηαη ν βαζκφο θάζε καζήκαηνο επί 

έλα ζπληειεζηή, ν νπνίνο νλνκάδεηαη «ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ καζήκαηνο» θαη ην άζξνηζκα 

ησλ επηκέξνπο γηλνκέλσλ δηαηξείηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο φισλ ησλ 

καζεκάησλ. Αειαδή: 

   ΐαζκφο πηπρίνπ = 



 




ν

1

ν

1

σ 

σ 








 

φπνπ ΐ1, ..., ΐλ είλαη νη βαζκνί ησλ καζεκάησλ, ζ1, ..., ζλ είλαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζ‟ απηά ηα καζήκαηα θαη λ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεκάησλ. 

 Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θπκαίλνληαη απφ 1,0 έσο 2,0 θαη ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 καζήκαηα κε 2 πηζησηηθέο κνλάδεο (απφ παιαηφηεξα έηε) έρνπλ ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο 1,0 

 καζήκαηα κε 3 ή 4 πηζησηηθέο κνλάδεο έρνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,5 

 καζήκαηα κε 5 ή 6 ή παξαπάλσ πηζησηηθέο κνλάδεο έρνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο 2. 

 

 Καζνκνιφγεζε πηπρηνχρνπ 
 

Φνηηεηήο πνπ νινθιήξσζε κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη έιαβε πηπρίν δίλεη 

θαζνκνιφγεζε ελψπηνλ ηνπ Κνζκήηνξα, σο εθπξνζψπνπ ηνπ Πξχηαλε, θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Σκήκαηνο. Δ θαζνκνιφγεζε έρεη σο εμήο: 

 

«ΑΠΟ ΣΟΤ ΗΔΡΟΤ ΠΔΡΗΒΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΠΣΟΤ ΣΟΤΣΟΤ ΣΔΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΜΟΤΧΝ 

ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΟ / ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΖ, ΚΑΣ’ ΔΠΗΣΖΜΖΝ ΒΗΧΟΜΑΗ, ΑΚΧΝ / ΑΚΟΤΑ 

ΣΑΤΣΖΝ ΓΗΚΖΝ ΘΡΖΚΔΗΑ, ΔΝ ΠΝΔΤΜΑΣΗ ΚΑΗ ΑΛΖΘΔΗΑ. ΟΤΣΧ ΥΡΖΗΜΟΝ ΔΜΑΤΣΟΝ / 

ΔΜΑΤΣΖΝ ΚΑΣΑΣΖΧ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΑ ΣΟΤ ΓΔΟΜΔΝΟΤ ΣΖ ΔΜΖ ΑΡΧΓΖ ΚΑΗ ΔΝ 

ΠΑΖ ΑΝΘΡΧΠΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ, ΑΔΗ ΠΡΟ ΔΗΡΖΝΖΝ ΚΑΗ ΥΡΖΣΟΣΖΣΑ ΖΘΧΝ 

ΤΝΣΔΛΔΧ, ΒΑΗΝΧΝ / ΒΑΗΝΟΤΑ ΔΝ ΔΤΘΔΗΑ ΣΟΤ ΒΗΟΤ ΟΓΧ ΠΡΟ ΣΖΝ ΑΛΖΘΔΗΑΝ ΚΑΗ 
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ΣΟ ΓΗΚΑΗΟΝ ΑΠΟΒΛΔΠΧΝ / ΑΠΟΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΒΗΟΝ ΑΝΤΦΧΝ / ΑΝΤΦΟΤΑ ΔΗ 

ΣΤΠΟΝ ΑΡΔΣΖ ΤΠΟ ΣΖΝ ΚΔΠΖΝ ΣΖ ΟΦΗΑ.  

ΣΏΤΣΔΝ ΣΔΝ ΒΠΏΓΓΒΛΕΏΝ ΒΠΕΣΒΛΟΤΝΣΕ / ΒΠΕΣΒΛΟΤΔ ΒΕΔ ΒΜΟΕ, ΤΝ ΣΔ 

ΒΤΛΟΓΕΏ ΣΧΝ ΒΜΧΝ ΚΏΘΔΓΔΣΧΝ ΚΏΕ ΠΒΦΕΛΔΜΒΝΧΝ ΑΕΑΏΚΏΛΧΝ, Ο ΘΒΟ ΒΝ 

ΣΧ ΐΕΧ ΐΟΔΘΟ.» 

 

Δ θαζνκνιφγεζε γίλεηαη ζε ηειεηή ηξεηο θνξέο ην ρξφλν, ζην ηέινο θάζε εμεηαζηηθήο 

πεξηφδνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ ε κεκβξάλε ηνπ πηπρίνπ, αληίγξαθν πηπρίνπ ή 

πηζηνπνηεηηθφ ηειηθήο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο, πξέπεη ν θνηηεηήο λα έρεη θαηαζέζεη ζηελ 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ζρεηηθφ παξάβνιν. Κάζε πηπρηνχρνο δηθαηνχηαη λα ιάβεη δσξεάλ δχν 

αληίγξαθα πηπρίνπ. 
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6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 

  

Δ Παηδαγσγηθή ρνιή Φιψξηλαο ζπλεξγάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ  

πξνγξάκκαηνο ΒRASMUS γηα ηελ αληαιιαγή θνηηεηψλ/ξηψλ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηα 

εμήο Ώ.Β.Ε. ηνπ εμσηεξηθνχ: 

 

Ludwig-Maximilians-University of Munich 

www.uni-muenchen.de 

 

Institut Universitaire de Formation des Maîtres d‟Orleans-Tours 

www.orleans-tours.iufm.fr 

 

University of Cyprus 

www.ucy.ac.cy 

 

Instituto Polytecnico de Castelo Branco 

www.ipcb.pt 

 

University of Turku 

www.utu.fi 

 

University of East Anglia 

www1.uea.ac.uk 

 

Oslo Univerity College 

http://home.hio.no/~girh 

 

χληνκα πξνβιέπεηαη ε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κε άιια Ώ.Β.Ε. άιισλ ρσξψλ.  

Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηεο ρνιήο κπνξνχλ λα ζπνπδάζνπλ ζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ηδξχκαηα 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη πξνβιεθζεί απφ ηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ.  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηεο αληίζηνηρεο μέλεο 

γιψζζαο ή ηεο αγγιηθήο θαηά πεξίπησζε, ζε βαζκφ πνπ λα επηηξέπεη ηελ αληαπφθξηζε ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην παλεπηζηήκην ππνδνρήο. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ 

ην εμσηεξηθφ, νη θνηηεηέο/ηξηεο θαηνρπξψλνπλ ηηο ζπνπδέο (καζήκαηα θαη αληίζηνηρεο πηζησηηθέο 

κνλάδεο) πνπ έρνπλ πεξαηψζεη επηηπρψο ζην ίδξπκα ππνδνρήο. Ώπηφ ζπκβαίλεη επεηδή έρεη 

πηνζεηεζεί θαη απφ ηα δχν Σκήκαηα ην επξσπατθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο πηζησηηθψλ κνλάδσλ 

αθαδεκατθψλ καζεκάησλ (European Credit Transfer System). Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα καζήκαηα πνπ θαηνρχξσζαλ ζην 

εμσηεξηθφ αλαγλσξίδνληαη απφ ην ίδξπκα απνζηνιήο σο καζήκαηα Βιεχζεξεο Βπηινγήο. 

Ο ρξφλνο ησλ αηηήζεσλ κεηαθίλεζεο ππνινγίδεηαη κεηαμχ Μαξηίνπ θαη Ώπξηιίνπ γηα ηηο 

θνηηήηξηεο/ηνπο θνηηεηέο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ ζε παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ ην ρεηκεξηλφ 

εμάκελν θαη κέρξη ηέιε Ννεκβξίνπ γηα κεηαθηλήζεηο ζην εαξηλφ εμάκελν.   

Δ θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα ησλ κεηαθηλνχκελσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ αλαθνηλψλεηαη έγθαηξα 

απφ ηελ/ηνλ ππεχζπλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ θάζε Σκήκαηνο.   

Σελ επζχλε ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην Σκήκα Αεκνηηθήο 

Βθπαίδεπζεο έρνπλ ε επίθνπξε θαζεγήηξηα ΐαζηιηθή Παπαδνπνχινπ θαη ν ιέθηνξαο 

Κσλζηαληίλνο Νηθνιαλησλάθεο. Τπεχζπλνο γηα ηελ αληηζηνίρηζε ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTS 

κε ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο νξίδεηαη ν επίθνπξνο θαζεγεηήο 

Αεκήηξηνο Πλεπκαηηθφο.  

 

 

 

 

http://www.uni-muenchen.de/
http://www.orleans-tours.iufm.fr/
http://www.ucy.ac.cy/
http://www.ipcb.pt/
http://www.utu.fi/
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7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

 
 

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο 

Βθπαίδεπζεο (Π.Σ.Α.Β.) Φιψξηλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο (Π.Α.Μ.) (Τ.Ώ. 

Φ.711/35/ΐ7/311/25-5-1995/ΦΒΚ 482 η.ΐ΄/7/31-5-1995 θαη Τ.Ώ. ΐ7/564/ΦΒΚ 2123 η. ΐ΄/6-12-

1999) ιεηηνχξγεζε ζπλνιηθά ελλέα (9) έηε (1995–2004). Οη Γεληθέο πελειεχζεηο Βηδηθήο 

χλζεζεο (Γ..Β..) ηνπ Σκήκαηνο έθξηλαλ (αξ. ζπλεδξ 173/17-05-2005 θαη 206/26-02-2008 & 

218/16-12-2008) φηη ζπληξέρνπλ νη  πξνυπνζέζεηο γηα κεξηθή ηξνπνπνίεζή ηνπ.  

  

Δ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ζπληειέζηεθε θαη δεκνζηεχηεθε κε ηα ΦΒΚ 1660/29-11-2005 θαη 

284/17-02-2009 θη έρεη σο εμήο:    

 

 

Άξζξν 1 

Γεληθέο Γηαηάμεηο 

 

ην Π.Σ.Α.Β. Φιψξηλαο ηνπ Π.Α.Μ.  ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 

αλακνξθσκέλν ην Π. Μ. . κε ηίηιν «Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 έσο 12 ηνπ λ. 2083/92.   

 

Άξζξν 2 

Αληηθείκελν θαη ζθνπφο 

 

1. Σν Π.Μ.. ηνπ Π.Σ.Α.Β. Φιψξηλαο ηνπ Π.Α.Μ. ζηνρεχεη ζηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ-

εξεπλεηψλ ζην ρψξν ησλ Βπηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Παξέρεη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηε 

δπλαηφηεηα λα εηδηθεπηνχλ ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο : 

 

α) ηελ «Παηδαγσγηθή θαη Νέεο Τερλνινγίεο» κε ηηο εμήο εηδηθεχζεηο:  

I. χγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη   

II. Βθπαίδεπζε Βθπαηδεπηηθψλ / Βθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο 

 

β) ηηο «Αλζξσπηζηηθέο Σπνπδέο θαη Νέεο Τερλνινγίεο» κε ηηο εμήο εηδηθεχζεηο: 

I.Εζηνξία 

II.Πνιηηηζκφο 

 

γ) ηηο «Θεηηθέο Επηζηήκεο θαη Νέεο Τερλνινγίεο» κε ηηο εμήο εηδηθεχζεηο:  

I. Αηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ  

II. Αηδαθηηθή Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ  

 

2. Οη απφθνηηνη αμηνπνηνχληαη ζε δηάθνξα επαγγεικαηηθά θαη εξεπλεηηθά πεδία πνπ 

ζπλδένληαη κε ην ζρνιείν, θαζψο θαη κε  εμσζρνιηθέο εζηίεο αγσγήο θαη θνηλσληθνπνίεζεο. 

Παξάιιεια πξνο ηελ εξεπλεηηθή ηνπ απνζηνιή, ην Π.Μ.. απνβιέπεη θαη ζηελ θαηάξηηζε 

αλψηαησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, εηδηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο, γηα 

ην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη γηα ζπκβνπιεπηηθά θαη δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

 

Άξζξν 3 

Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ 

 

Σν Π.Μ.. ηνπ Π.Σ.Α.Β. Φιψξηλαο ηνπ Π.Α.Μ. απνλέκεη: 
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1.  Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζηηο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» κε ηηο 

αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο :  

α. Παηδαγσγηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο  

 I. χγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη  

II. Βθπαίδεπζε Βθπαηδεπηηθψλ / Βθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη Αηνίθεζε ηεο 

Βθπαίδεπζεο 

β. Ώλζξσπηζηηθέο πνπδέο θαη Νέεο Σερλνινγίεο 

 I. Εζηνξία 

 II. Πνιηηηζκφο 

γ. Θεηηθέο επηζηήκεο θαη Νέεο Σερλνινγίεο 

 I. Αηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ 

 II. Αηδαθηηθή Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ 

2.  Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. 

 

Άξζξν 4 

 

Καηεγνξίεο εηζαγνκέλσλ 

 

ην Π.Μ.. ηνπ Π.Σ.Α.Β. Φιψξηλαο ηνπ Π.Α.Μ. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ηεο εκεδαπήο θαη νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο 

αιινδαπήο. 

 

Άξζξν 5  

 

Υξνληθή Γηάξθεηα 

 

Δ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νξίδεηαη γηα 

ην Μεηαπηπρηαθφ  Αίπισκα Βηδίθεπζεο  ζε ηέζζεξα (4) αθαδεκατθά εμάκελα θαη γηα ην 

Αηδαθηνξηθφ Αίπισκα ζε επηπιένλ έμη εμάκελα. 

Οη ζπνπδέο γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Αίπισκα Βηδίθεπζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαξθέζνπλ 

παξαπάλσ απφ 4 έηε (8 αθαδεκατθά εμάκελα), ελψ ε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ηα 10 εμάκελα. 

Άξζξν 6 

 

Πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ Π.Μ..  

 

Σα καζήκαηα ηνπ Π.Μ.. ηνπ Π.Σ.Α.Β. Φιψξηλαο ηνπ Π.Α.Μ. θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 

1o έηνο / 1
ν
 εμάκελν  

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα: 

Κνηλά καζήκαηα γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο: 

 

1. Μεζνδνινγία θαη ηερληθέο ησλ θνηλσληθώλ εξεπλώλ   7,5 ECTS 

2. ύγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη      7,5 ECTS 

3. Δθαξκνζκέλε ζηαηηζηηθή      7,5 ECTS 

4. Φπρνινγία ηεο παηδηθήο ειηθίαο      7,5 ECTS 

χλνιν πηζησηηθψλ κνλάδσλ εμακήλνπ:   30  ECTS 

 

1o έηνο / 2
ν
 εμάκελν  

Μάζεκα ππνρξεσηηθφ γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο:  

 

Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε   10 ECTS 

 

Μαζήκαηα εηδίθεπζεο αλά θαηεχζπλζε:  
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Ώ. Μαζήκαηα θαηεχζπλζεο «Παηδαγσγηθή»: 

1. Γλσζηηθή Φπρνινγία                10 ECTS  

2. Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ                 10 ECTS 

 

ΐ. Μαζήκαηα θαηεχζπλζεο «Ώλζξσπηζηηθέο πνπδέο» 

1. Θέκαηα Λνγνηερλίαο  θαη Πνιηηηζκνύ              10 ECTS 

2. Ηζηνξία                   10 ECTS 

 

Γ. Μαζήκαηα θαηεχζπλζεο «Θεηηθέο επηζηήκεο» 

1. Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ              10 ECTS 

2. Γηδαζθαιία θαη κάζεζε θπζηθώλ επηζηεκώλ              10 ECTS 

 

 

2
ν
 έηνο / 3

ν
 εμάκελν  

Μάζεκα ππνρξεσηηθφ γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο: 

 

Αξρέο δηακόξθσζεο θαη αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ             10 ECTS 

 

Μαζήκαηα εηδίθεπζεο αλά θαηεχζπλζε: 

 

Ώ. Μαζήκαηα θαηεχζπλζεο «ρνιηθή Παηδαγσγηθή»: 

1. Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο              10 ECTS 

2. Καηλνηόκνη ζεζκνί ζηελ εθπαίδεπζε                  10 ECTS 

 

ΐ. Μαζήκαηα θαηεχζπλζεο «Ώλζξσπηζηηθέο πνπδέο» 

1. Σνπηθή Ηζηνξία – Πξνθνξηθή Ηζηνξία     10 ECTS 

2. Εεηήκαηα έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ  10 ECTS 

 

Γ. Μαζήκαηα θαηεχζπλζεο «Θεηηθέο επηζηήκεο» 

1. Ηζηνξία θαη επηζηεκνινγία ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ     10 ECTS 

2. Γηδαζθαιία Μαζεκαηηθώλ κε ρξήζε ΣΠΔ     10 ECTS 

 

2
ν
 έηνο / 4

ν
 εμάκελν  

Βθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ζρεηηθφ Colloquium.        30 ECTS 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΞΑΜΖΝΧΝ   120 ECTS 

 

 

ηα παξαπάλσ καζήκαηα ηνπ Π.Μ.. πξνζηίζεηαη θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε θαη άζθεζε 

ησλ θνηηεηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εξγαζίεο θαη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη δηδάζθνληεο 

αλάινγα κε ηελ εηδίθεπζε ή ζηα ηξέρνληα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο (4ΠΜ).  

Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Γ΄ θαη Α΄ εμακήλνπ απνηειεί ε επηηπρήο 

πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ ησλ Ώ΄ θαη ΐ΄ εμακήλσλ.  

 

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Αηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απαηηνχληαη ζπλνιηθά 32ΠΜ. 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνλνκή Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο: Χο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο 

κπνξεί λα γίλνπλ απνδεθηνί φζνη νινθιήξσζαλ ηνλ πξψην θχθιν ηνπ Π.Μ.. ή δηαζέηνπλ 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν εηδίθεπζεο ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

  

Άξζξν 7 

 

Αξηζκφο εηζαθηέσλ 
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Ο  εηήζηνο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην Π.Μ.. νξίδεηαη θαη‟ αλψηαην φξην ζε δεθανθηψ 

(18) θνηηεηέο θαηά έηνο (6 θνηηεηέο θαηά θαηεχζπλζε). 

 

 

Άξζξν 8 

Πξνζσπηθφ 

 

ην Π.Μ.. δηδάζθνπλ κέιε Α.Β.Π. ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη κέιε Α.Β.Π. άιισλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο 

αιινδαπήο θαη ινηπφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην λ. 2083/1992. ην Π.Σ.Α.Β. Φιψξηλαο   

ππεξεηνχλ θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο 21 κέιε Α.Β.Π. θαη ηξεηο Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο ηνπ 

Π.Α. 407/1980.  

 

     Άξζξν 9 
Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

 

Δ ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.. παξαηείλεηαη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010, νπφηε ζα 

αμηνινγεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λ. 3685/2008 (ΦΒΚ 148 η. Ώ‟/6.7.2008), ε 

δπλαηφηεηα ζπλέρηζήο ηνπ.   

 

 

Άξζξν 10 

Τιηθνηερληθή ππνδνκή 

 

Ώμηνπνηείηαη ε ππάξρνπζα πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Π.Σ.Α.Β. Φιψξηλαο θαη ηεο 

Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο.  

 

 

Άξζξν 11 

Κφζηνο ιεηηνπξγίαο 

 

A. Σν εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. ζα αλέξρεηαη ζε 60.000 €. Σν παξαπάλσ θφζηνο 

αλαιχεηαη σο εμήο :  

 
Πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλεο βηβιηνγξαθίαο θαη εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ 
13.500€ 

Βπηζηεκνληθφο εμνπιηζκφο (Δ/Τ, εξεπλεηηθφ πιηθφ, ειεθηξνληθά 

δηδαθηηθά εξγαιεία θ.ιπ.) 
10.500€ 

Γξαθηθή χιε 5.000€ 
Ώλαιψζηκα πιηθά 10.500€ 
Έμνδα κεηαθίλεζεο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ 
10.500€ 

Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 10.000€ 
χλνιν 60.000€ 

 
 

ΐ. Σν αλσηέξσ θφζηνο ηνπ Π.Μ.. ζα θαιχπηεηαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 23.000€ γηα ηηο θαζαξά ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ην 

ππφινηπν απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη απφ θνξείο ηνπ Αεκνζίνπ.  

 

Άξζξν 12 

 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 
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Οη δηαηάμεηο ζηελ παξνχζα ππνπξγηθή απφθαζε ηζρχνπλ γηα κία δηεηία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ην Π.Μ.. ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3685/2008 (ΦΒΚ 148/η. 

Ώ‟/16.7.2008).  

ζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη ζηελ παξνχζα ππνπξγηθή απφθαζε ζα ξπζκίδνληαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαζψο θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία.  
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7.2. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ  

 

Πεξί ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ελ γέλεη 

Ο εζσηεξηθφο Καλνληζκφο ζπκπιεξψλεη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ην Εδξπηηθφ ΦΒΚ ηνπ Π.Μ.. θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκά ηνπ. Με ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Π.Μ.. νη λένη κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο θαζψο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ιακβάλνπλ γξαπηψο γλψζε ηνπ Καλνληζκνχ. Δ 

δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ νξίδεηαη ζηα 4 έηε– εθηφο αλ κεζνιαβήζεη αιιαγή ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηα Π.Μ.. πνπ ζα θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ. Κάζε άιιν δήηεκα 

πνπ ηπρφλ αλαθχπηεη θαη δελ πξνβιέπεηαη ζηα δχν απηά θαηαζηαηηθά θείκελα ζα ξπζκίδεηαη κε 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ Π.Μ.. 

Ώξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη γηα ηνλ ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.  είλαη ε 

πληνληζηηθή Βπηηξνπή (.Β) πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Γ. .Β. (Γεληθή πλέιεπζε Βηδηθήο 

χλζεζεο-Ν 2083/92, άξζξν 12, γ) θαη είλαη  7κειήο. Σελ απαξηίδνπλ 3 κέιε ΑΒΠ ηνπ ΠΣΑΒ, 

έλαο απφ θαζεκηά απφ ηηο 3 θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ (πνπ κπνξεί λα ελαιιάζζνληαη θαη έηνο), ν 

εθάζηνηε Πξφεδξνο  ηνπ ΠΣΑΒ, ν Αηεπζπληήο/σλ  ζπνπδψλ ηνπ Π.Μ.., 1 κέινο ΑΒΠ πνπ 

εθπξνζσπεί φζα κέιε ΑΒΠ βξίζθνληαη ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή θαη Ώλαπιεξσηή Καζεγεηή 

ηνπ Σκήκαηνο (ην ζπγθεθξηκέλν κέινο ΑΒΠ κπνξεί λα αιιάδεη θάζε ρξφλν) θαη έλα κέινο ΑΒΠ 

πνπ δηδάζθεη ζην Π.Μ.. ηνπ Π.Σ.Ν  θαη ηνλ νξίδεη ε  Γ..Β.. ηνπ Σκήκαηφο ηνπ. Δ ζεηεία ηεο 

.Β. θαη ηνπ Αηεπζπληή ζπνπδψλ νξίδεηαη 2εηήο. 

 

ΠΡΧΣΟ ΚΤΚΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Α΄. Πεξί  εηζαγσγήο θνηηεηψλ ζην Π.Μ.. ηνπ ΠΣΓΔ 

Δ επηινγή γίλεηαη κε γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο θαη εκεξνκελία ιήμεο γηα ηελ ππνβνιή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο νξίδεηαη ε 31ε επηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.  

Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη, θαηά ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ, ζηα καζήκαηα ηνπ θνξκνχ 

θαη ηεο θαηεχζπλζεο πνπ νη ίδηνη επηιέγνπλ θαη ζε χιε πνπ αλαθνηλψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο 

κήλεο λσξίηεξα, θαζψο θαη ζηελ μέλε γιψζζα (ή ζηηο μέλεο γιψζζεο) πνπ έρνπλ δειψζεη φηη 

θαηέρνπλ. Με ηελ αλαθνίλσζε (ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Σ.Α.Β.) ην 

ΠΜ γλσζηνπνηεί ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη γηα θάζε θαηεχζπλζε. Δ αιιαγή 

απφ ηε κηα θαηεχζπλζε ζηελ άιιε δελ επηηξέπεηαη, αθφκα θαη αλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηεχζπλζε απνθαζίδεηαη λα κελ θαιπθζνχλ νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ιφγσ ηεο θαθήο επίδνζεο 

ησλ ππνςεθίσλ. 

Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο πληνληζηηθήο Βπηηξνπήο ηνπ ΠΜ. 

Δ επηινγή ησλ θνηηεηψλ γηα ηνλ α΄ Κχθιν πνπδψλ γίλεηαη απφ ηελ .Β. θαη ηελ επηθπξψλεη ε 

Γ..Β.. 

 

Β. Πεξί  θξηηεξίσλ επηινγήο 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο  ην «άξηζηα» πξνζδηνξίδεηαη ζηηο 

100 κνλάδεο. Ο θαηακεξηζκφο ησλ κνλάδσλ θαηά θξηηήξην αμηνιφγεζεο έρεη σο εμήο: 

1. MO εμεηάζεσλ ζηα θνηλά καζήκαηα Παηδαγσγηθή-Ξέλε Γιψζζα : 20 + 20 κνλάδεο 

2. ΐαζκφο εμεηάζεσλ ζηα ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε καζήκαηα : 10 κνλάδεο 

3. Φάθεινο: Γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ, δηπισκαηηθή εξγαζία, δεκνζηεχζεηο, αλαθνηλψζεηο θαη 

ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα : 10 κνλάδεο 

4. Βμέηαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο: 10 κνλάδεο  

5. Αεχηεξε-ηξίηε  επξσπατθή μέλε γιψζζα: 5 κνλάδεο γηα ηελ δεχηεξε θαη 10  κνλάδεο αλ ν 

ππνςήθηνο πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά θαη γηα ηξίηε μέλε γιψζζα  

6.  Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε:  20 κνλάδεο  

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο επηηπρίαο ε .Β. απνθαζίδεη θάζε θνξά, 

αλαιφγσο κε ηηο επηδφζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαη κε ηηο θελέο ζέζεηο, γηα ηελ εηζαγσγή ή κε θαη ησλ 

ηζνβαζκνχλησλ ή ησλ επηιαρφλησλ. 

Οη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη κε επζχλε ηεο .Β. κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο 

Γ..Β.. Σνπο βαζηθνχο φξνπο ησλ εμεηάζεσλ ηνπο πξνζδηνξίδεη ε .Β. θαη ηνπο πεξηιακβάλεη 

ζηνπο φξνπο ηεο εηήζηαο πξνθήξπμεο. Μεηά απφ ηελ πεξάησζε ησλ εμεηάζεσλ νη πίλαθεο ησλ 
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επηηπρφλησλ πξνσζνχληαη απφ ηε πληνληζηηθή Βπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. γηα επηθχξσζε ζηε 

Γ..Β.. ψζηε λα αλαθνηλσζνχλ πξηλ απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ. 

 

Γ. Πεξί αλαζηνιήο θνίηεζεο 

Οη επηηπρφληεο εγγξάθνληαη ζε κία απφ ηηο  ηξεηο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ κε απιή αίηεζή ηνπο 

θαηά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ. Σελ ίδηα εβδνκάδα ππνβάιινπλ 

πξνο ηελ .Β. γξαπηή αίηεζε γηα ηελ α λ α ζ η ν ι ή η ε ο θ ν ί η ε ζ ε ο φζνη επηηπρφληεο 

έρνπλ ζνβαξνχο ιφγνπο πνπ ηνπο εκπνδίδνπλ λα θνηηήζνπλ (πξνβιήκαηα πγείαο ή δηνξηζκφο ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο).  

Βθφζνλ ε αίηεζε αλαζηνιήο  θνίηεζεο εγθξηζεί απφ ηελ .Β. ην δηθαίσκα ηεο θνίηεζεο ηνπ 

επηηπρφληνο θξαηείηαη γηα ην ακέζσο επφκελν αθαδεκατθφ έηνο  ζε εμαηξεηηθέο κ φλν 

πεξηπηψζεηο θαη κφλν γηα απηφ,  κε επηηξεπνκέλεο δεχηεξεο αλαζηνιήο. Αειαδή ε αλαζηνιή 

θνίηεζεο  κπνξεί λα δνζεί  κφλν γηα έλα αθαδεκατθφ έηνο. Βθ‟ φζνλ δνζεί αλαζηνιή θνίηεζεο ηε 

ζέζε ηνπ επηηπρφληνο δελ κπνξεί λα ηελ θαηαιάβεη άιινο ππνςήθηνο. 

 

Γ. Πεξί εγγξαθήο άλεπ εμεηάζεσλ 

Αηθαίσκα λα εγγξαθνχλ ζην Π.Μ.. ρσξίο εμεηάζεηο έρνπλ: (α) ν αξηζηνχρνο θαη πξσηεχζαο 

απφθνηηνο ηνπ νηθείνπ Π.Σ.Α.Β, (β) ν πξσηεχσλ αξηζηνχρνο άιινπ παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο 

(κε παηδαγσγηθνχ), (γ) ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ηνπ νηθείνπ Π.Μ.. πνπ έρεη πεξαηψζεη κε 

άξηζηα ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε κία θαηεχζπλζε θαη ηπρφλ ελδηαθέξεηαη λα ζπλερίζεη ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπ θαη ζηε δεχηεξε θαηεχζπλζε ηνπ Π.Μ.. θαη (δ) ν ππφηξνθνο ηνπ 

Ε.Κ.Τ. πνπ επηιέγεη κε γξαπηή αίηεζή ηνπ ην νηθείν Π.Μ.. Δ Γ..Β.. απνθαζίδεη γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄ θαη δ΄ κε βάζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο .Β. 

 

Δ. Πεξί ελάξμεσο καζεκάησλ, παξαδφζεσο εξγαζηψλ, αμηνινγήζεσο 

Σα καζήκαηα αξρίδνπλ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη ζηηο 15 Μαξηίνπ γηα ην 

εαξηλφ. Κάζε κεηαπηπρηαθφ κάζεκα πεξηιακβάλεη δχν ψξεο δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα. ην 

ηέινο θάζε εμακήλνπ νη δηδάζθνληεο νξγαλψλνπλ γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ή  γηα λα 

βαζκνινγήζνπλ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηεξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εξγαζίεο 

θαζψο θαη ζηελ επίδνζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαδφζεσλ. Βπαλαιεπηηθή εμέηαζε δελ 

πξνβιέπεηαη. Σηο βαζκνινγίεο ησλ καζεκάησλ ηηο απνζηέιινπλ νη δηδάζθνληεο ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ Π.Μ.. κέρξη ηηο 30 ΜαΎνπ γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ γηα ην 

εαξηλφ. 

 

η Πεξί ππνρξεψζεσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

Κάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζε νξηζκέλεο  π π ν ρ ξ ε ψ ζ ε η ο αλά 

εμάκελν – νη νπνίεο ζπληζηνχλ πξναπαηηνχκελν γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ εθπφλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ηελ νπνία νινθιεξψλεη ηνλ πξψην θχθιν ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ηνπ. 

α. Δ π ξ ψ η ε θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζπλίζηαηαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηλψλ καζεκάησλ (ή θνξκνχ) θαζψο θαη ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαηεχζπλζεο πνπ πξνζθέξεη ην Π.Μ.. ζηα ηέζζεξα εμάκελα ησλ 

ζπνπδψλ.  

β. Δ δ ε χ η ε ξ ε θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ  ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζπλίζηαηαη ζηελ  

- ζπκκεηνρή ηνπ ζηα ηξέρνληα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Π.Σ.Α.Β  

- εξεπλεηηθή άζθεζε ή άιιε γξαπηή ζπλζεηηθή εξγαζία πνπ εμειίζζεηαη απφ ην γ΄ εμάκελν 

ζπνπδψλ κε ηελ θαζνδήγεζε ελφο απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζην Π.Μ.. Οη αζθήζεηο απηέο 

απνβιέπνπλ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνπαξαζθεπή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο επηθείκελεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ. Ο επφπηεο θξίλεη αλ ε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ ηεο 

δηπισκαηηθήο θαη ε επεμεξγαζία ηνπ ζα κεζνδεπηνχλ εμαξρήο ή αλ, ζηελ πξψηε θάζε ηεο 

επηθνπξίαο, ζα ρξεηαζηεί λα εζηζηεί ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζηελ ηερληθή ηεο έξεπλαο κε ηε 

βνήζεηα ζηνηρεησδέζηεξσλ πξνθαηαξθηηθψλ αζθήζεσλ. Ο ίδηνο επφπηεο ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ππνδεηθλχεη ηνλ ρψξν, ηηο ψξεο θαη ηνπο ηξφπνπο ηεο επηθνπξηθήο 

απαζρφιεζεο. 
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γ. Δ η ξ ί η ε θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ  ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή (θαζψο θαη ηνπ ππνςήθηνπ 

δηδάθηνξα) ζπλίζηαηαη:  

α) ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο επηζηεκνληθέο εκεξίδεο, ζηα ζεκηλάξηα, 

ζηα colloquium θαη ζηα ζπλέδξηα πνπ (ζπλ)δηνξγαλψλεη ην Π.Μ.. Δ απνπζία ησλ θνηηεηψλ απφ 

5 ζπλνιηθά επηζηεκνληθέο εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, colloquium, ζπλέδξηα παξαπέκπεη ην δήηεκα ηεο 

κεηαπηπρηαθήο ηνπ ηδηφηεηαο ζηε Β ηνπ ΜΠ. 

β) ηε  γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζπλεδξίσλ,  

γ) ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο εθδνηηθέο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, ζπλεξγαζίεο κε ηα 

εξγαζηήξηα  ηνπ Π.Σ.ΑΒ. δ) Οη επηηεξήζεηο θαηά ηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ή θαηά ηηο 

θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 

ε) ηελ εξγαζία ζηε βηβιηνζήθε  

Βηδηθά γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο πνπ βξίζθνληαη ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα ην είδνο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο ζα απνθαζίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επφπηε Καζεγεηή ζηελ επηθνπξία ηνπ 

νπνίνπ ππνρξενχληαη λα κεηέρνπλ 

Ε. Πεξί ηεο γξαπηήο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο (δηπισκαηηθήο)  

Με ηελ εθπφλεζε ηεο γξαπηήο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο (δηπισκαηηθήο) θαη ηελ 

παξνπζίαζή ηεο ζε colloquium νινθιεξψλεηαη ν α΄ θχθινο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ: 

Δ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη κε ηελ επίβιεςε ελφο κέινπο ΑΒΠ πνπ δηδάζθεη 

ζην Π.Μ.. χζηεξα απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηεο Γ..Β.. Σν κέινο απηφ θαη δχν αθφκε κέιε ΑΒΠ, 

ηα νπνία επίζεο νξίδνληαη απφ ηε Γ..Β.., βαζκνινγνχλ ηε δηπισκαηηθή εξγαζία. Ο ηειηθφο 

βαζκφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηξηψλ 

βαζκνινγεηψλ.  

Ζ. Πεξί ηεο ζπλαγσγήο ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ 

Ο ηειηθφο βαζκφο επίδνζεο ηνπ θνηηεηή πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ επηκέξνπο 

καζεκάησλ, πνιιαπιαζηαδφκελσλ επί ηνλ αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ηνπ θάζε καζήκαηνο, 

δηαηξνχκελν δηα ηνπ 38, δειαδή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ. 

Παξάδεηγκα ηειηθνχ βαζκνχ κε ηελ επίδνζε άξηζηε ζε φια: 

15 καζήκαηα ζπλνιηθά επί 10 κνλάδεο = 150 επί δχν =300 

ζπλ ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία 10 κνλάδεο επί 8 =80 

πλνιηθφ άζξνηζκα 380 : 38 = 10 άξηζηα. 

Θ. Πεξί ηνπ θαηακεξηζκνχ ησλ καζεκάησλ 

Δ δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ, ησλ εκεξίδσλ θ.ιπ. θαηαλέκεηαη ζε δχν εξγάζηκεο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζε 3 κέξεο ηελ εβδνκάδα. Ώπαξαίηεηε γηα ηελ πξφνδν 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή είλαη ε παξνπζία ηνπ ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν θαη πέξα απφ ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ππνρξεσηηθέο παξαθνινπζήζεηο, ζε επηπιένλ εκέξεο θαη ψξεο πνπ ηηο 

επηιέγεη ν ίδηνο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο νξγαλσκέλεο 

παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο (βηβιηνζήθε, αίζνπζα ππνινγηζηψλ, εξγαζηήξηα).  

Η. Πεξί ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ 

Δ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, ησλ ζεκηλαξίσλ θαζψο θαη φζσλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Π.Μ.. είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Δ απνπζία ηνπο απφ πεξηζζφηεξεο 

ησλ δχν εβδνκαδηαίσλ ζπλαληήζεσλ αλά κάζεκα ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηνπ καζήκαηνο 

αθφκε θαη αλ είλαη δηθαηνινγεκέλε. Δ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηεθκεξηψλεηαη κε 

επζχλε ηνπ δηδάζθνληα .  

ΗΑ. Πεξί ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ 

Οη γξαπηέο εξγαζίεο (νη εμακεληαίεο θαη νη δηπισκαηηθέο) ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

αξρεηνζεηνχληαη θαη είλαη πξνζηηέο ζηελ .Β., ζηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Π.Μ.. θαη ζηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Δ βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ απνδίδεηαη ζηελ θιίκαθα 

απφ ην κεδέλ έσο ηηο 10 κνλάδεο.  

ΗΒ. Πεξί ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ησλ εμακεληαίσλ καζεκάησλ 

Γηα ηνλ ηειηθφ β α ζ κ φ ηνπ εμακεληαίνπ καζήκαηνο ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεη ηελ 

επίδνζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζηε γξαπηή εξγαζία ή/θαη ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζή ηνπ 

(60%)· ηελ επηκέιεηα κε ηελ νπνία ν θνηηεηήο επηηέιεζε ηα θαζήθνληά ηνπ θαηά ηε δηεμαγσγή 

ησλ καζεκάησλ (20%)· θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζηα ζεκηλάξηα θαζψο θαη ζηηο 

παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπ (20%). 

ΗΓ. Πεξί πξνυπνζέζεσλ δηαγξαθήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 
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Σν πξφγξακκα εγθαηαιείπνπλ θνηηεηέο πνπ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ έρνπλ αθήζεη 

εκηηειείο πεξηζζφηεξεο απφ 3 εξγαζίεο ησλ α΄ θαη β΄ εμακήλσλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ 

θνηηεηή ζε έσο 3 απφ ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ηνπ ίδηνπ εμακήλνπ ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα 

αλαπιεξψζεη κε ηελ εθπφλεζε (λέσλ) γξαπηψλ εξγαζηψλ κε ηα ίδηα ή κε δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη 

πάλησο ζηα ίδηα γλσζηηθά αληηθείκελα, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο .Β. Δ νξηζηηθή απνηπρία 

(: βαζκνιφγεζε θάησ απφ ηε βάζε) ζε πεξηζζφηεξα απφ 3 καζήκαηα αλά έηνο ζπλεπάγεηαη ηελ 

δηαγξαθή ηνπ θνηηεηή απφ ην πξφγξακκα. Δ δηαγξαθή, φπσο θαη θάζε άιιε κεηαβνιή ζηελ 

πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γ..Β.. θαη χζηεξα 

απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο .Β. 

ΗΓ Πεξί ησλ ζεκάησλ ησλ εξγαζηψλ 

ηαλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαηαιήμεη ζην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ κεηά απφ ηε 

ζρεηηθή σξίκαλζε (ζπδεηήζεηο κε ηνπο δηδάζθνληεο), ην ππνβάιιεη (γξαπηψο θαη κε ηηο 

αλαγθαίεο επεμεγήζεηο) ζηελ .Β. πξνο ηειηθή έγθξηζε, ε νπνία θαη ην ππνβάιιεη ζηε ΓΒ ηνπ 

ΠΣΑΒ γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ινηπψλ βαζκνινγεηψλ. Δ ηειεπηαία 

έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

(πξνθνξηθέο ή γξαπηέο) ή λα αληηπξνηείλεη ηελ κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ή θαη ηελ 

αιιαγή ηνπ. 

Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ δηεπζπληή ζπνπδψλ 

ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαη ηελ αιιαγή είηε ηεο επηθνπξηθήο είηε κηαο εμακεληαίαο γξαπηήο εξγαζίαο 

πνπ ηνπ αλαηέζεθε κέζα ζε κία εβδνκάδα απφ ηελ αλάιεςή ηεο, εάλ ζεσξήζεη φηη απηή δελ 

ζπλάδεη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή κε ηνπο εμ αξρήο δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο ή γεληθψο φηη δελ ζα ηνπ πξνζπνξίζεη ηελ πξνζδνθψκελε 

επηζηεκνληθή σθέιεηα· ν δηεπζπληήο ζπνπδψλ ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά απφ ηνλ κεηαπηπρηαθφ / 

επηθνπξνχκελν θνηηεηή θαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, νπφηε εηζεγείηαη ζεηηθά ή απνξξηπηηθά ζηελ 

Γ.Β. πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ ακεηάθιεηε ηζρχ ή γηα ην ελδερφκελν ηξνπνπνίεζεο / αιιαγήο 

ηεο εξγαζίαο. Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ (εθπφλεζε, παξνπζίαζε θαη 

βαζκνιφγεζε) ν ππνςήθηνο θαηαζέηεη ζηε γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. δχν αληίηππα ηεο εξγαζίαο 

θαη έλα αθφκε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Σν © φισλ ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ πνπ γίλνληαη ζηα 

πιαίζηα 

ηνπ Π.Μ.. αλήθεη ζηνπο ζπληάθηεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζην Π.Μ.. Γηα ηελ έληππε ή ηελ 

ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε ηέηνηαο εξγαζίαο (ή κέξνπο ηεο) απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε 

ηεο .Β. ηνπ Π.Μ.. 

ΗΔ.   Πεξί ηνπ η ί η ι ν π ζ π ν π δ ψ λ (Μ.Γ.Δ.) 

Όζηεξα απφ ηελ εηζήγεζε ηεο .Β. ε Γ..Β.. απνλέκεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα (Μ.Α.Β. κε 

αλαγξαθή θαηεχζπλζεο) ζηνπο θνηηεηέο πνπ νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ηηο ζπνπδαζηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Ώ΄ Κχθινπ. Αελ ζεσξείηαη φηη εθπιήξσζε κε επηηπρία ηηο ζπνπδαζηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ –θαη ζπλεπψο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα παξνπζηάζεη ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία 

ηνπ ζε colloquium– ν θνηηεηήο πνπ έρεη αθήζεη εκηηειή ζην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ έηνπο ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ έζησ θαη κία εμακεληαία γξαπηή εξγαζία. Πεξίνδνο ράξηηνο ελφο αθαδεκατθνχ 

εμακήλνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε παξφκνησλ εθθξεκνηήησλ, κε ηε ιήμε ηεο 

νπνίαο ν θνηηεηήο απνθηά ηνλ ηίηιν ή ράλεη ηελ θνηηεηηθή ηνπ ηδηφηεηα.  

 

 

Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο   Κ Τ Κ Λ Ο   Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Η Α Κ Χ Ν   Π Ο Τ Γ Χ Ν 

 

Α. Ζ εηζαγσγή θνηηεηψλ ζηνλ Γεχηεξν Κχθιν 

Γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο 

(Μ.Α.Β.) απφ ην νηθείν ή απφ άιιν Π.Μ.. απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα  η ν Αηδαθηνξηθφ 

Βπνκέλσο σο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο κπνξεί λα γίλνπλ απνδεθηνί φζνη νινθιήξσζαλ ηνλ πξψην 

θχθιν ηνπ Π.Μ.. ή δηαζέηνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζρεηηθφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Π.Μ..  

 

Δ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηε Γ..Β.. θαη ζπλνδεχεηαη απφ ππφκλεκα, ζην νπνίν αλαθέξνληαη:  

1. Σν κέινο ΑΒΠ ηνπ Σκήκαηνο κε ην νπνίν επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί ν αηηψλ 

2. Σα θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηεθκεξίσζε ηεο πξσηνηππίαο ηνπο. 

3. Δ ζεκειίσζε  ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο δηαηξηβήο. 
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4. Οη ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί κέζα ζην επξχηεξν θαη ζην εμεηδηθεπκέλν ζεσξεηηθφ ηνπο 

πιαίζην. 

5. Δ κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο. 

6. Δ ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα θαηαδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα είλαη δπλαηφλ ν θνηηεηήο λα ηε ρξεζηκνπνηεί (ή λα ηελ θαζηζηά πξνζβάζηκε) θαη 

ζην Σκήκα.  

Δ Γ..Β.. δεηεί ηελ έγγξαθε γλψκε ηεο πληνληζηηθήο Βπηηξνπήο ηνπ Π.Μ.. θαη απνθαζίδεη 

αλαιφγσο ζε επφκελε ζπλεδξία.  

Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε εαξηλνχ εμακήλνπ ππνβάιινπλ αλαιπηηθφ 

ππφκλεκα γηα ηελ πνξεία ηεο δηαηξηβήο ηνπο ζηε Γ..Β.. Σν ππφκλεκα απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ έθζεζε πξνφδνπ πνπ θαηαζέηεη ν επηβιέπσλ, αμηνινγείηαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε πληνληζηηθή 

Βπηηξνπή ηνπ Π.Μ.., ε νπνία εθθξάδεη ηελ άπνςή ηεο ζηε Γ..Β.. ηνπ Σκήκαηνο. Δ Γ..Β.. 

θξίλεη ηελ πξφνδν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά. 

Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε Colloquium, ηα νπνία γίλνληαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ Α.Β.Π. ηνπ Σκήκαηνο θαη 

ζπκπιεξψλνπλ ηα καζήκαηα θαη ηα ζεκηλάξηα ηνπ Π.Μ.. Πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, ν ππνςήθηνο νθείιεη λα ηελ παξνπζηάζεη ζε ζε δχν ηνπιάρηζηνλ colloquium ηνπ 

Π.Μ. ηα νπνία ζα πξέπεη λα απέρνπλ εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα κπνξέζεη ν ππνςήθηνο 

λα ελζσκαηψζεη ηηο ππνδείμεηο θαη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ πξψηε παξνπζίαζε Βίλαη 

απηνλφεην φηη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ζπκκεηέρνπλ καδί κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ Π.Μ.. θαη ζηα ζπλαθή κε απηφ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο  

Γεληθψο θαη θαηά ηα άιια ηζρχνπλ γηα ηελ αλάιεςε, ηελ εθπφλεζε θαη ηελ πεξαίσζε ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο φζα δηαιακβάλνληαη ζην Εδξπηηθφ ΦΒΚ ηνπ Π.Μ.. θαζψο θαη νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2083/92. 

 

Πεξί δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ ΠΜ ηνπ ΠΣΓΔ 

Σν Π.Μ.. ηνπ Π.Σ.Α.Β. Φιψξηλαο ηνπ Π.Α.Μ. ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνηεκέλε 

κνξθή επί ηέζζεξα έηε (έσο ην αθαδεκατθφ έηνο2012-2013), κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ είλαη 

δπλαηφλ λα αλακνξθσζεί. Γηα ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Ώπφθαζεο παξάηαζεο ηνπ Π.Μ. 

πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί απαξαίηεηα ζεηηθή εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε γηα ιφγνπο 

πνπ δελ επζχλεηαη ην νηθείν Π.Μ. ην αίηεκα ηεο παξάηαζεο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ Βηδηθή 

Έθζεζε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ νπνία γίλεηαη ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ έξγνπ 

πνπ επηηειέζηεθε, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί, νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ 

ηελ παξάηαζή ηνπ, ε βησζηκφηεηά ηνπ  θαη γεληθά ζηνηρεία πνπ αηηηνινγνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο παξάηαζεο. 

 

 

 

7.3.  Αλαθνίλσζε – πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ αθαδεκατθνχ 

έηνπο 2010-2011 

Σν Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 ζα δερζεί 

ππνςήθηνπο γηα εγγξαθή ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: 

 

1. ηελ θαηεχζπλζε «Παηδαγσγηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο» κε αλαγξαθή ηεο εηδίθεπζεο 

σο εμήο: ύγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη - Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθώλ/Δθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε Δθπαίδεπζεο. 

2. ηελ θαηεχζπλζε «Ώλζξσπηζηηθέο πνπδέο θαη Νέεο Σερλνινγίεο» κε αλαγξαθή ηεο 

εηδίθεπζεο σο εμήο: Ηζηνξία – Πνιηηηζκόο. 
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3. ηελ θαηεχζπλζε «Θεηηθέο Βπηζηήκεο θαη Νέεο Σερλνινγίεο» κε αλαγξαθή ηεο 

εηδίθεπζεο σο εμήο: Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ – Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ  

Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ νξίδεηαη θαη
‟
 

αλψηεξν φξην ζε είθνζη έλαλ (18) θνηηεηέο θαηά έηνο (6 επηά θνηηεηέο θαηά θαηεχζπλζε). 

1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά: 

Οη ππνςήθηνη θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ πηπρίν παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ ηεο εκεδαπήο ή 

νκνηαγψλ ηκεκάησλ ηεο αιινδαπήο. 

Δ αίηεζε, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επηινγή θαηεχζπλζεο θαη εηδίθεπζεο, ε μέλε 

γιψζζα ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ νη ππνςήθηνη, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ 

ππνςεθίσλ, ζπλνδεχεηαη απφ θάθειν ππνςεθηφηεηαο, ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

απαξαηηήησο ηα εμήο: 

1. Ώλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

2. Σίηινπο ζπνπδψλ θαη αλαιπηηθέο βαζκνινγίεο 

3. Τπάξρνπζεο δεκνζηεχζεηο 

4. ΐεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θ.ά. 

 

 

2. Καηά ηελ θξίζε ησλ ππνςεθίσλ ζπλεθηηκψληαη νη εμήο παξάκεηξνη: 

 

1. Σν βηνγξαθηθφ ππφκλεκα 

2. Δ επαξθήο γλψζε κηαο  ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο, ε νπνία βεβαηψλεηαη κε ζρεηηθνχο 

ηίηινπο  ή ειέγρεηαη κε γξαπηή εμέηαζε.  

3. Δ επαξθήο ελεκέξσζε ζηηο Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο, θαη ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά 

αληηθείκελα αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ζπνπδψλ, ε νπνία ειέγρεηαη κε γξαπηή εμέηαζε. 

4. Δ ζπλέληεπμε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο  

5. Δ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε  

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βηνγξαθηθνχ ππνκλήκαηνο αμηνινγνχληαη: 

1. α) Ο γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ, β) ν βαζκφο ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ πξνπηπρηαθνχ 

θχθινπ ζπνπδψλ, γ) νη πηζαλέο δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνηλψζεηο θαη δ) νη ζπκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα. 

Ώπφ ηηο 100 κνλάδεο ηνπ ζπλφινπ, νη 30 κνλάδεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ επίδνζε ηνπ 

ππνςεθίνπ ζηα θξηηήξηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

2. Δ επαξθήο γλψζε κηαο  ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο (αγγιηθή ή γεξκαληθή ή γαιιηθή) 

πηζηνπνηείηαη κεηά απφ γξαπηή εμέηαζε. Ώπφ ηε ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε απαιιάζζνληαη νη 

πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ Ξέλσλ Γισζζψλ θαη Φηινινγηψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη νη θάηνρνη 

δηπισκάησλ επάξθεηαο δηδαζθαιίαο ησλ αληίζηνηρσλ μέλσλ γισζζψλ. Οη ηίηινη ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα 

είλαη επηθπξσκέλνη θαη φρη απιέο θσηνηππίεο ηνπ πξσηνηχπνπ. Δ επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο ηεο μέλεο 

γιψζζαο ζπληζηά απνθιεηζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξαπέξα δηαδηθαζία 

επηινγήο αιιά ν βαζκφο δε ζπλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ.  

 

3. Δ επαξθήο ελεκέξσζε ζηηο Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο ειέγρεηαη κε γξαπηή εμέηαζε. ινη νη 

ππνςήθηνη θνηηεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο Φιψξηλαο εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο» θαη αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ζπνπδψλ πνπ ζα επηιέμνπλ ζε 

αληίζηνηρν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο πξνηείλεηαη παξαθάησ ζρεηηθή 
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ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία. Βπηζεκαίλεηαη φηη ε βηβιηνγξαθία απηή δελ ζπληζηά νπσζδήπνηε θαη ηελ 

εμεηαζηέα χιε ηνπ καζήκαηνο. 

  

Σα εμεηαδφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα είλαη ηα εμήο : 

 

 Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο (θνηλφ γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο) 

 

 χγρξνλεο Αηδαθηηθέο Μέζνδνη - Βθπαίδεπζε Βθπαηδεπηηθψλ - Βθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή γηα 

ηελ θαηεχζπλζε «ρνιηθή Παηδαγσγηθή θαη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Βπηθνηλσλίαο»  

 Γιψζζα/Λνγνηερλία – Εζηνξία - Πνιηηηζκφο γηα ηελ θαηεχζπλζε «Ώλζξσπηζηηθέο πνπδέο 

θαη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Βπηθνηλσλίαο» 

 Αηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ – Αηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ γηα ηελ θαηεχζπλζε 

«Θεηηθέο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Βπηθνηλσλίαο»  

 

εκείσζε: 

Οη ππνςήθηνη ζα εμεηαζηνχλ γξαπηψο ζε ηξία ζπλνιηθά γλσζηηθά αληηθείκελα:  

1. Ξέλε Γιψζζα 

2. Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο 

3. Έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ θαηεχζπλζε ηεο επηινγήο ηνπο. 

Ώπφ ηηο 100 κνλάδεο ηνπ ζπλφινπ, νη 40 κνλάδεο θαζνξίδνληαη κε θξηηήξην ηελ επίδνζε ηνπ 

ππνςεθίνπ ζηελ εμέηαζε πνπ πξναλαθέξζεθε.  

 

4. Πξαγκαηνπνηείηαη ζπλέληεπμε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ώπφ ηε ζπλέληεπμε ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο απαιιάζζνληαη νη απφθνηηνη ησλ ζπλαθψλ πξνο ηελ Πιεξνθνξηθή Σκεκάησλ. Οη 

ππνςήθηνη πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηε ζπλέληεπμε ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο βαζκνινγνχληαη κε 

βάζε ην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ ηνπο. Ώπφ ηηο 100 κνλάδεο  ηνπ ζπλφινπ, νη 10 κνλάδεο θαζνξίδνληαη 

κε βάζε ηελ επίδνζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ παξαπάλσ ζπλέληεπμε. 

    

5. ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ειέγρεηαη ε γεληθφηεξε ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, νη 

επηθνηλσληαθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, ηα πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πξνζφληα ηνπ, θαζψο θαη ηα θίλεηξα 

επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Ώπφ ηηο 100 κνλάδεο ηνπ 

ζπλφινπ, νη 20 κνλάδεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ επίδνζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ παξαπάλσ 

ζπλέληεπμε. 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία  

 

Η. Δπηζηήκεο ηεο αγσγήο (θνηλφ γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο)  
Ξσρέιιεο, Π. (2003). ρνιηθή Παηδαγσγηθή. Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδεο. 

Νεκά, Β. & Καςάιεο, Ώ. (2002). ύγρξνλε δηδαθηηθή. Θεζζαινλίθε: Παλεπηζηήκην  

Μαθεδνλίαο.  

Cohen, L. & Manion, L. (1997). Mεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Ώζήλα: Έθθξαζε.  

ΗΗ. ρνιηθή Παηδαγσγηθή θαη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο 

Ξσρέιιεο, Π. (2005). Ο εθπαηδεπηηθόο ζην ζύγρξνλν θόζκν. Ώζήλα: Σππσζήησ 

Πεγηάθε, Π. (1998). Πξνεηνηκαζία, ρεδηαζκόο θαη Αμηνιόγεζε ηεο Γηδαζθαιίαο. Γηδαθηηθή 

Μεζνδνινγία. Ώζήλα: Γξεγφξεο 

 ΐξεηηφο, Γ. & Καςάιεο, Ώρ. (1997). Αλαιπηηθό Πξόγξακκα. ρεδηαζκόο – Αμηνιόγεζε – 

Αλακόξθσζε. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα 

ΗΗΗ. Αλζξσπηζηηθέο πνπδέο θαη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

Γιψζζα-Λνγνηερλία 

Holton, D., Mackridge, P., Φηιηππάθε-Warburton, Βη. (1999). Γξακκαηηθή ηεο Διιεληθήο 

Γιώζζαο, κηθξ. απφ ηα αγγιηθά ΐ. ππξφπνπινο. Ώζήλα: Παηάθε. 

ΣνκπαΎδεο, Α. (2001). Γηδαζθαιία Νενειιεληθήο Γιώζζαο. Θεζζαινλίθε: ΐάληαο. 

Καλαηζνχιε, Μ. (1997). Δηζαγσγή ζηε ζεσξία θαη θξηηηθή ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. 

Θεζζαινλίθε: University Studio Press. 
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ή 

Ηζηνξία 

ΐαθαιφπνπινο Ώ. (1998
15

). Νέα Διιεληθή Ηζηνξία (1204-1985). Θεζζαινλίθε: ΐάληαο. 

Cyril Mango (1999). Βπδάληην. Ζ Απηνθξαηνξία ηεο Νέαο Ρώκεο. Ώζήλα: ΜΕΒΣ.  

Botsford W. & Robinson C.A. (1995). Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία. Ώζήλα: ΜΕΒΣ.  

ή  

Ιζηνξία ηεο Τέρλεο 

Gombrich, E.H. (1994). Ηζηνξία ηεο Σέρλεο. Ώζήλα: Μ.Ε.Β.Σ. 

Burke, P. (2003). Απηνςία. Οη ρξήζεηο ησλ εηθόλσλ σο ηζηνξηθώλ καξηπξηώλ. Ώζήλα: 

Μεηαίρκην. 

 

ΗV. Θεηηθέο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο  
Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V. (2000). Οηθν-δνκώληαο ηηο 

έλλνηεο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ-Μηα Παγθόζκηα ύλνςε ησλ Ηδεώλ ησλ Μαζεηώλ. Ώζήλα: 

Σππσζήησ (ειίδεο: 11-28, 59-74, 108-117, 147-216, 219-310). 

Λεκνλίδεο, Υ. (2003). Μηα λέα πξφηαζε δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο πξψηεο ηάμεηο 

ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ. Ώζήλα: Παηάθεο, (ειίδεο 1-91) 

Κνιέδα, Β. (2000). Γλσζηνινγηθή θαη Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ ηνηρεησδώλ Μαζεκαηηθώλ 

Δλλνηώλ. Ώζήλα: Leader Books, (ειίδεο 1-62 θαη 185-230) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γηα ηελ θαηεύζπλζε «Αλζξσπηζηηθέο πνπδέο θαη Νέεο Σερλνινγίεο» νη 

ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ή ζηε Γιώζζα-Λνγνηερλία ή ζηελ Ηζηνξία ή ζηνλ Πνιηηηζκό γηα ην 

κάζεκα εηδίθεπζεο.  

 

Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη ζην δηάζηεκα 1-30 επηεκβξίνπ θαη ε δηαδηθαζία 

επηινγήο γίλεηαη θαηά ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ. 

 

        Ο ΑΕΒΤΘΤΝΣΔ                             Ο ΠΡΟΒΑΡΟ  ΣΟΤ ΣΜΔΜΏΣΟ 

ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ  

          

               

         Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο                                          Ώλδξέαο Ώλδξένπ                                           

                    Καζεγεηήο                                                        Ώλ. Καζεγεηήο 
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8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

 

8.1 Σν ειιεληθφ παλεπηζηήκην 

 
Σν πξψην ειιεληθφ παλεπηζηήκην ηδξχζεθε ην 1837 ζηελ Ώζήλα. ρεδφλ ελελήληα ρξφληα 

αξγφηεξα, ην 1925, ηδξχζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην δεχηεξν παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο, ην νπνίν 

άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ  έηνο 1926-1927.   

Σν Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο ηδξχζεθε κε ην Π.Α. 92/11-4-2003. Ώπφ ηελ 1ε 

Εαλνπαξίνπ ηνπ 2004 ηα Σκήκαηα ηνπ Ώ.Π.Θ πνπ είραλ έδξα ηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο (Αεκνηηθήο 

Βθπαίδεπζεο, Νεπηαγσγψλ θαη ΐαιθαληθψλ πνπδψλ) θαη ηελ πφιε ηεο Κνδάλεο (Μεραληθψλ 

Αηαρείξηζεο Βλεξγεηαθψλ Πφξσλ) εληάρζεθαλ ζην λέν Παλεπηζηήκην. ήκεξα ην Παλεπηζηήκην 

Απηηθήο Μαθεδνλίαο απαξηίδεηαη απφ ηελ Παηδαγσγηθή ρνιή κε δχν ηκήκαηα: ην Παηδαγσγηθφ 

Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ κε έδξα ηε Φιψξηλα, ηελ 

Πνιπηερληθή ρνιή κε δχν ηκήκαηα: ην Σκήκα Μεραληθψλ Αηαρείξηζεο Βλεξγεηαθψλ Πφξσλ θαη 

ην Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ κε έδξα ηελ Κνδάλε θαη δχν 

αλεμάξηεηα Σκήκαηα: ην Σκήκα ΐαιθαληθψλ πνπδψλ θαη ην Σκήκα Βηθαζηηθψλ θαη 

Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ κε έδξα ηε Φιψξηλα.  

πλνιηθά, ζηελ Βιιάδα, ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ηα εμήο Παλεπηζηήκηα:  

 

  Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο  

  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ (1837) 

  Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (1925) 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν  

  Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ  

  Παλεπηζηήκην Παηξψλ  

  Πνιπηερλείν Κξήηεο  

  Παλεπηζηήκην Κξήηεο  

  Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (1973) 

  Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (1984) 

  Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ (1984) 

  Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ (1989) 

  Oηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ (1989) 

  Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ (1989) 

  Ώλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ  

  Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο (1989)  

  Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ (1990) 

  Εφλην Παλεπηζηήκην (1984) 

  Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην  

  Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ  

  Παλεπηζηήκην ηεξεάο Βιιάδαο  

 Βιιεληθφ Ώλνηθηφ Παλεπηζηήκην  

 

Σν λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.1268/82, ηνπ Ν.2083/92, ηνπ Ν. 2188/94, ηνπ πξφζθαηνπ Ν. 3549/2007 γηα ηε «Μεηαξξχζκηζε 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ώλσηάησλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ» θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο ινηπέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα ΏΒΕ ηεο ρψξαο.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eled.uowm.gr/
http://www.eled.uowm.gr/
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8.1.1. Γεληθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Δ.Η.  

χκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ 

παλεπηζηεκίνπ δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ γεληθέο αξρέο: 

 

8.1.1.1. Απνζηνιή ησλ Α.Δ.Η. 

(άξζξν 1 ηνπ Ν. 3549/2007) 

Σα Ώλψηαηα Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα (Ώ.Β.Ε.) έρνπλ σο απνζηνιή: 

α) Να παξάγνπλ θαη λα κεηαδίδνπλ ηε γλψζε κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία θαη λα 

θαιιηεξγνχλ ηηο ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

β) Να ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ πνιηηψλ, ηθαλψλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο 

αλάγθεο φισλ ησλ πεδίσλ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ κε επηζηεκνληθή, επαγγεικαηηθή θαη 

πνιηηηζηηθή επάξθεηα θαη κε ζεβαζκφ ζηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ειεπζεξίαο, 

ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο αιιειεγγχεο. 

γ) Να αληαπνθξίλνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, κνξθσηηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο κε πξνζήισζε ζηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

δ) Να δηακνξθψλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη δηάδνζε λέαο γλψζεο 

θαη αλάδεημε λέσλ εξεπλεηψλ, επηδηψθνληαο ζπλεξγαζίεο κε άιια Ώ.Β.Ε. θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ επεκεξία ηεο ρψξαο θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. 

ε) Να ζπκβάιινπλ ζηελ εκπέδσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο ηζνπνιηηείαο κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο ηα Ώ.Β.Ε. νθείινπλ λα 

δηαζθαιίδνπλ θαη λα βειηηψλνπλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ θαη λα δεκνζηνπνηνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν κε θάζε δπλαηή δηαθάλεηα φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 

8.1.1.2. Γηάξζξσζε ησλ Α.Δ.Η. 

(άξζξν 6 ηνπ Ν. 1268/82, άξζξν 2 ηνπ Ν. 3549/2007) 

Σα Ώλψηαηα Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα (Ώ.Β.Ε.), θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 5 

ηνπ πληάγκαηνο, είλαη ηα ηδξχκαηα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν 

παξάιιεινπο ηνκείο: α) ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ηνκέα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα Παλεπηζηήκηα, ηα 

Πνιπηερλεία θαη ηελ Ώλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη β) ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηα Σερλνινγηθά Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα (Σ.Β.Ε.) θαη ηελ Ώλψηαηε ρνιή 

Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο. Σα Ώ.Β.Ε. είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

κε πιήξε απηνδηνίθεζε. Σεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο δηα ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, εληζρχνληαη νηθνλνκηθά απ‟ απηφ θαη ιεηηνπξγνχλ βάζεη ησλ 

ζρεηηθψλ λφκσλ.  

ΐαζηθνί λφκνη πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ παλεπηζηεκίνπ είλαη νη λφκνη 1268/82 (πνπ είλαη 

γλσζηφο σο λφκνο πιαίζην ησλ A.E.I.) θαη ν λφκνο 2083/92. Οη λφκνη απηνί έρνπλ ππνζηεί αξθεηέο 

ηξνπνπνηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο ζεκαληηθφηεξεο έγηλαλ κε ηνπο λφκνπο 2188/94, 2517/97, 2530/97, 

2817/00  θαη 3027/02. εκαληηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ  ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ησλ Ώλσηάησλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ επηθέξεη ν Ν. 3549/07.  

Σα Ώ.Β.Ε. απνηεινχληαη απφ ρνιέο. Οη ρνιέο θαιχπηνπλ έλα ζχλνιν ζπγγελψλ επηζηεκψλ, 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία γηα ηελ επηζηεκνληθή εμέιημε αιιειεπίδξαζή ηνπο θαη ν 

αλαγθαίνο γηα ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο ζπληνληζκφο.  

Οη ρνιέο δηαηξνχληαη ζε Σκήκαηα. Σν Σκήκα απνηειεί ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή αθαδεκατθή 

κνλάδα θαη θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν κηαο επηζηήκεο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο νδεγεί ζε έλα εληαίν πηπρίν.  

Σα Σκήκαηα δηαηξνχληαη ζε Σνκείο. Ο Σνκέαο ζπληνλίδεη ηε δηδαζθαιία κέξνπο ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο επηζηήκεο. ε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Α.Β.Π. θαη ην γλσζηηθφ πεδίν ηνπ 

Σκήκαηνο δελ επηηξέπεη ηε δηαίξεζή ηνπ ζε ηνκείο, δελ απαηηείηαη ε δηαίξεζε ηνπ Σκήκαηνο ζε 

Σνκείο.  

Σέινο, ηα εξγαζηήξηα θαη ηα ζπνπδαζηήξηα είλαη κηθξφηεξεο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

ηνκέα, ζην ηκήκα ή ζηε ζρνιή θαη θαιχπηνπλ κέξνο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κηαο επηζηήκεο. 
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8.1.1.3. Αθαδεκατθέο ειεπζεξίεο θαη αθαδεκατθφ άζπιν 

(άξζξν 3 ηνπ Ν. 3549/2007) 

ηα Ώλψηαηα Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα θαηνρπξψλεηαη ε αθαδεκατθή ειεπζεξία ζηελ έξεπλα 

θαη δηδαζθαιία, θαζψο θαη ε ειεχζεξε έθθξαζε θαη δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ. Αελ επηηξέπεηαη ε 

επηβνιή νξηζκέλσλ κφλνλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ θαη ηδεψλ θαη ε δηεμαγσγή απφξξεηεο έξεπλαο. 

Σν αθαδεκατθφ άζπιν αλαγλσξίδεηαη γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ ειεπζεξηψλ θαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε γλψζε, ηε κάζεζε θαη ηελ εξγαζία φισλ αλεμαηξέησο ησλ 

κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ησλ Ώ.Β.Ε., θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηά, έλαληη 

νπνηνπδήπνηε επηρεηξεί λα ην θαηαιχζεη. Σν αθαδεκατθφ άζπιν θαιχπηεη φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ 

Ώ.Β.Ε. ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη εθπαίδεπζε θαη έξεπλα. Οη ρψξνη απηνί θαζνξίδνληαη κε απφθαζε θαη 

επζχλε ηεο πγθιήηνπ γηα ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηεο πλέιεπζεο γηα ηα Σ.Β.Ε..  

Αελ επηηξέπεηαη ε επέκβαζε δεκφζηαο δχλακεο ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο, παξά κφλν θαηφπηλ 

πξφζθιεζεο ή άδεηαο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Εδξχκαηνο θαη κε ηελ παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο 

δηθαζηηθήο αξρήο. Ώξκφδην φξγαλν γηα ηελ πξφζθιεζε ή άδεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

είλαη ην Πξπηαληθφ πκβνχιην γηα ηα Παλεπηζηήκηα θαη ην πκβνχιην γηα ηα Σ.Β.Ε., κε δηθαίσκα 

ςήθνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπο. Σα φξγαλα απηά ζπλέξρνληαη ακέζσο, απηεπαγγέιησο ή κεηά απφ 

θαηαγγειία. 

Σν αξκφδην φξγαλν απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Βζσηεξηθνχ 

Καλνληζκνχ ηνπ νηθείνπ ηδξχκαηνο θαη ηνπ Κψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο. Βπέκβαζε δεκφζηαο 

δχλακεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Ώ.Β.Ε. επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ 

δηαπξάηηνληαη απηφθσξα θαθνπξγήκαηα ή απηφθσξα εγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο. Οη παξαβάηεο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ γηα ην αθαδεκατθφ άζπιν ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 

έμη (6) κελψλ κεηά απφ έγθιεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ ή ηεο πγθιήηνπ γηα ηα 

Παλεπηζηήκηα θαη ηεο πλέιεπζεο γηα ηα Σ.Β.Ε.. ε Ώ.Β.Ε. πνπ δηνηθνχληαη απφ Αηνηθνχζα 

Βπηηξνπή, απηή απνηειεί ην αξκφδην φξγαλν ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

 

8.1.1.4. Απηνδηνίθεζε ησλ Α.Δ.Η. 

(άξζξν 3 ηνπ Ν. 1268/82, άξζξν 1 ηνπ Ν.2916/01) 

Σα Ώ.Β.Ε. είλαη Ννκηθά Πξφζσπα Αεκνζίνπ Αηθαίνπ πιήξσο απηνδηνηθνχκελα. Δ επνπηεία ηνπ 

θξάηνπο αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηα ηελ θαιχηεξε 

εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο ηα Ώ.Β.Ε. ζπλεξγάδνληαη ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε άιια 

ειιεληθά ή μέλα εθπαηδεπηηθά, εξεπλεηηθά ή κνξθσηηθά ηδξχκαηα φπσο θαη κε επηζηεκνληθνχο θαη 

θνηλσληθνχο θνξείο. Σα Ώ.Β.Ε. επηρνξεγνχληαη απφ ην Κξάηνο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο 

ηνπο. Σα Ώ.Β.Ε. έρνπλ ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ 

θξαηηθή επηρνξήγεζε φζν θαη απφ ηελ πεξηνπζία ηνπο.  

 

 

8.1.2. Παλεπηζηεκηαθά Όξγαλα  

 

8.1.2.1 Όξγαλα ηνπ Α.Δ.Η.  

(άξζξα 2 θαη 3 ηνπ Ν. 2083/92, άξζξν 1 ηνπ Ν. 2188/94, Ν. 2817/00, Ν. 3027/02 άξζξν 8 ηνπ 

Ν. 3549/2007) 

ξγαλα ελφο Ώ.Β.Ε. είλαη ε χγθιεηνο, ην Πξπηαληθφ πκβνχιην θαη ν Πξχηαλεο. 

α) Δ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρνιήο απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ 

Σκεκάησλ ηεο ρνιήο. 

Δ χγθιεηνο απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο Ώληηπξπηάλεηο, ηνπο Κνζκήηνξεο ησλ 

ρνιψλ, ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ, έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ απφ θάζε ηκήκα, δχν 

εθπξνζψπνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, έλαλ εθπξφζσπν ησλ βνεζψλ-επηκειεηψλ-

επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ εηδηθνχ εξγαζηεξηαθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

(E.E.ΑΕ.Π.), έλαλ εθπξφζσπν ηνπ εηδηθνχ ηερληθνχ εξγαζηεξηαθνχ πξνζσπηθνχ (E.T.Β.Π.) θαη 

έλαλ εθπξφζσπν ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. ηε ζχγθιεην ζπκκεηέρνπλ επίζεο θαη εθπξφζσπνη 

ησλ αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ, επίθνπξσλ θαζεγεηψλ θαη ιεθηφξσλ ζε αξηζκφ ίζν πξνο ην έλα 

ηξίην (1/3) ησλ ηκεκάησλ ηνπ A.E.I. ηαλ ηα ηκήκαηα ππεξβαίλνπλ ηα δεθαπέληε ε αλσηέξσ 

εθπξνζψπεζε κπνξεί κε απφθαζε ηεο ζπγθιήηνπ λα απμεζεί θαηά δχν κέιε Α.E.Π., ηα νπνία ζα 
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πξνέξρνληαη απφ ηα ηκήκαηα κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ κειψλ Α.E.Π. Οη εθπξφζσπνη ησλ 

αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ, ησλ επίθνπξσλ θαζεγεηψλ θαη ησλ ιεθηφξσλ νξίδνληαη απφ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ νηθείσλ ηκεκάησλ, ηεο νπνίαο πξέπεη λα είλαη κέιε. Δ ζεηξά εθπξνζψπεζεο ησλ 

ηκεκάησλ θαη ε βαζκίδα ησλ εθπξνζψπσλ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ πξχηαλε, έηζη ψζηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ λα ππάξρεη εθπξνζψπεζε θάζε ηκήκαηνο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο ζπγθιήηνπ παξίζηαηαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ν πξντζηάκελνο γξακκαηείαο ηνπ 

A.E.I. 

Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο Ώληηπξπηάλεηο, έλαλ 

εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηε 

ζχγθιεην, θαη ηνλ πξντζηάκελν γξακκαηείαο ηνπ A.E.I., σο εηζεγεηή θαη κε δηθαίσκα ςήθνπ επί 

δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ ζεκάησλ, θαζψο θαη επί δεηεκάησλ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε κεηέρεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη εθπξφζσπνο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

O Πξχηαλεο θαη νη ηξεηο Αληηπξπηάλεηο εθιέγνληαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία απφ εηδηθφ ζψκα 

εθιεθηφξσλ, πνπ απαξηίδεηαη: α) απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ Α.E.Π. ηνπ παλεπηζηεκίνπ, β) ησλ 

πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη γ) ησλ ΐνεζψλ, 

Βπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ θαη Βπηκειεηψλ, ησλ κειψλ ηνπ Βηδηθνχ θαη Βξγαζηεξηαθνχ 

Αηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Β.Β.ΑΕ.Π.), ησλ κειψλ ηνπ Βηδηθνχ Σερληθνχ Βξγαζηεξηαθνχ 

Πξνζσπηθνχ (Β.Σ.Β.Π.) θαη ηνπ Αηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν πνζνζηφ ησλ 

ςήθσλ πνπ έιαβε θάζε ππνςήθηνο ζπλδπαζκφο ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ πνζνζηψλ επί 

ησλ ςεθηζάλησλ πνπ έιαβε ν ζπλδπαζκφο απφ θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο εθιεθηφξσλ, 

ηνχησλ πνιιαπιαζηαδφκελσλ κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο 0,50, 0,40 θαη 0,10 αληίζηνηρα θαη 

αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ πξνζέιεπζεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο εθιεθηφξσλ. Βηδηθφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνβιέπνληαη ζηνλ Βζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ 

Εδξχκαηνο. 

H εθινγή ησλ πξπηαληθψλ αξρψλ γίλεηαη κε εληαίν γηα θάζε ζπλδπαζκφ ςεθνδέιηην, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηνλ ππνςήθην πξχηαλε θαη ηνπο ππνςήθηνπο αληηπξπηάλεηο. Σελ επζχλε δηεμαγσγήο 

ηεο ςεθνθνξίαο έρεη ην Πξπηαληθφ πκβνχιην, ην νπνίν γηα ην ζθνπφ απηφ δηνξίδεη πεληακειή 

εθνξεπηηθή επηηξνπή απφ κέιε Α.E.Π. ηνπ νηθείνπ A.E.I. H ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή. Δ ζεηεία 

ησλ πξπηαληθψλ αξρψλ είλαη ηεηξαεηήο. 

 

8.1.2.2. Όξγαλα ηεο ρνιήο 

(άξζξν 10 ηνπ Ν. 1268/82, άξζξν 79 ηνπ Ν. 1566/1985, άξζξν 20 ηνπ Ν. 3549/2007) 

ξγαλα ηεο ρνιήο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ε Κνζκεηεία θαη ν Κνζκήηνξαο. 

α) Δ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρνιήο απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ 

Σκεκάησλ ηεο ρνιήο θαη έρεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο εθηφο απφ εθείλεο πνπ αλαηίζεληαη ζε άιια 

φξγαλα. 

β) Δ Κνζκεηεία απαξηίδεηαη απφ ηνλ Κνζκήηνξα, ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ θαη έλαλ 

εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ θάζε Σκήκαηνο. Δ Κνζκεηεία: i) γλσκνδνηεί γηα ην ηεηξαεηέο 

αθαδεκατθφ − αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηνπ Εδξχκαηνο, σο πξνο ην ζθέινο πνπ αθνξά ηε ρνιή, ii) 

εγθξίλεη θαη ζπληνλίδεη ηα δηαηκεκαηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε 

πηπρίνπ ηεο ρνιήο θαη ζπληνλίδεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ, iii) επεμεξγάδεηαη 

πξνηάζεηο ησλ Σκεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ Α.Β.Π. θαη ηηο ππνβάιιεη ζην Πξπηαληθφ 

πκβνχιην, iv) απνθαζίδεη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Κνζκεηείαο, θαζψο θαη γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ Β.Σ.Β.Π. ζηα Βξγαζηήξηα ηεο ρνιήο. 

γ) Ο Κνζκήηνξαο αλαδεηθλχεηαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία θαηά ηξφπν αλάινγν κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Σκήκαηνο. Σν αληίζηνηρν ζψκα εθιεθηφξσλ απαξηίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ εθιεθηνξηθψλ 

ζσκάησλ γηα ηελ εθινγή ησλ Πξνέδξσλ ησλ Σκεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηε ρνιή. Ο Κνζκήηνξαο 

ζπγθαιεί ηε Γ.. ρνιήο θαη ηελ Κνζκεηεία, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη πξνεδξεχεη ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο, ζπληνλίδεη ηα θνηλά καζήκαηα ησλ Σκεκάησλ, πξνΎζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Κνζκεηείαο, κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.. ρνιήο θαη ηεο Κνζκεηείαο, 

ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ.  

Ο Κνζκήηνξαο αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν Σκήκαηνο πνπ ρξνληθά πξνεγείηαη ε 

δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο εθινγήο ηνπ. Σν εηδηθφ ζψκα ησλ εθιεθηφξσλ γηα ηελ εθινγή Κνζκήηνξα 

ζρνιήο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ νηθείν Κνζκήηνξα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ή 15 κέξεο ην 
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αξγφηεξν απφ ηελ θέλσζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηεο ζέζεο ηνπ. Ώλ δελ ππάξρεη Κνζκήηνξαο ή ν 

ππάξρσλ παξακειεί λα ζπγθαιέζεη ην ζψκα εθιεθηφξσλ, ην ζπγθαιεί ν Πξχηαλεο ηνπ νηθείνπ 

Ώ.Β.Ε. 

 

 

8.1.2.3. Όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο  

(άξζξα 2, 3 θαη 4 ηνπ Ν. 2083/92, ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2188/94 θαη ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 2817/00) 

ξγαλα ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ν Πξφεδξνο.  

Δ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο απαξηίδεηαη απφ ην δηδαθηηθφ-εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, 

εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ ζε αξηζκφ ίζν πξνο ην 50% θαη εθπξνζψπνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ ζε αξηζκφ ίζν πξνο ην 15% ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ-εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ 

είλαη κέιε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. ηε γεληθή ζπλέιεπζε κεηέρνπλ επίζεο εθπξφζσπνη ηνπ 

Β.Β.ΑΕ.Π., ηνπ Β.Σ.Β.Π. θαη ησλ κε δηδαθηφξσλ βνεζψλ, επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ θαη 

επηκειεηψλ πνπ θαηέρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο, ζε πνζνζηφ 5%. Βθφζνλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ 

δηδαθηηθνχ-εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 30, ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 

ζπκκεηέρνπλ φια ηα κέιε ηνπ.  

H Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

 Tε γεληθή επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ λφκσλ θαη ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ. 

 Tνλ θαζνξηζκφ ηεο γεληθήο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ηκήκαηνο, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο πνξείαο θαη ηεο αλάπηπμήο ηνπ θαη ηνλ ηαθηηθφ 

απνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ απνθάζεσλ 

ηεο ζπγθιήηνπ. 

 Tε δηαηχπσζε γλψκεο γηα ζπγθξφηεζε ζρνιήο, γηα κεηνλνκαζία, ζπγρψλεπζε, θαηάηκεζε 

ή θαηάξγεζε ηνπ ηκήκαηνο θαη γηα ζχζηαζε, θαηάξγεζε, θαηάηκεζε, κεηνλνκαζία ή 

ζπγρψλεπζε ηνκέσλ, εξγαζηεξίσλ ή θιηληθψλ. 

 Tελ θαηαλνκή, χζηεξα απφ γλψκε ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ ηνκέσλ, ησλ 

εξγαζηεξίσλ θαη ησλ θιηληθψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο ηνκείο. 

 Tελ θαηαλνκή πηζηψζεσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ηκήκαηνο. 

 Tνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ κειψλ Α.E.Π., θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε 

ησλ νηθείσλ εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ. 

 Tελ πξφζθιεζε επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ θαη ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ εληεηαικέλσλ 

επίθνπξσλ θαζεγεηψλ θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ. 

 Tελ θαηάξηηζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηε δηαηχπσζε γλψκεο 

γηα θαηεπζχλζεηο ή εηδηθεχζεηο ηνπ πηπρίνπ ηνπ ηκήκαηνο. 

 Tε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

 Tελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηκήκαηνο φπνπ ηνχην δελ 

ιεηηνπξγεί. 

 Tε ζχληαμε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ ηκήκαηνο, ν νπνίνο φκσο δελ κπνξεί λα 

βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ A.E.I. 

 Tε θαηάξηηζε θαη δηαβίβαζε ζηε ζχγθιεην ησλ εηήζησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο. 

 Tελ απνλνκή ηίηινπ επίηηκνπ δηδάθηνξα. 

 Tν δηνξηζκφ δηεπζπληή ηνκέα, φηαλ δελ ππάξρνπλ ππνςεθηφηεηεο θαη 

 Tε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηεο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ζε άιια φξγαλα ηνπ 

ηκήκαηνο θαη ζηελ επηηξνπή ζπνπδψλ. 

Tν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί ζηα Σκήκαηα ζηα νπνία ππάξρνπλ ηνκείο.  

O Πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, ν νπνίνο ηνλ αληηθαζηζηά φηαλ απηφο 

απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, εθιέγνληαη γηα δηεηή ζεηεία απφ εηδηθφ ζψκα εθιεθηφξσλ, πνπ 

απαξηίδεηαη: α) απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ Α.E.Π. ηνπ ηκήκαηνο, β) ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη γ) ησλ ΐνεζψλ, Βπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ θαη 

Βπηκειεηψλ, ησλ κειψλ ηνπ Βηδηθνχ θαη Βξγαζηεξηαθνχ Αηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Β.Β.ΑΕ.Π.) θαη 

ησλ κειψλ ηνπ Βηδηθνχ Σερληθνχ Βξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Β.Σ.Β.Π.) ηνπ Σκήκαηνο. Σν 

πνζνζηφ ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε θάζε ππνςήθηνο ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ πνζνζηψλ πνπ 
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έιαβε ν ππνςήθηνο απφ θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο εθιεθηφξσλ, ηνχησλ 

πνιιαπιαζηαδφκελσλ κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο 0,55, 0,40 θαη 0,05 αληίζηνηρα θαη 

αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ πξνζέιεπζεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο εθιεθηφξσλ. Βηδηθφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνβιέπνληαη ζηνλ Βζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ 

Εδξχκαηνο. 

 

8.1.3. Δθπξνζψπεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα παλεπηζηεκηαθά φξγαλα 

(άξζξν 22 ηνπ Ν. 3549/2007) 

H αλάδεημε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ ζηα παλεπηζηεκηαθά φξγαλα γίλεηαη γηα εηήζηα 

ζεηεία θαη κφλν απφ ην λφκηκν θνηηεηηθφ ζχιινγν θάζε ηκήκαηνο, ν νπνίνο ν νπνίνο νθείιεη λα 

έρεη ζπγθξνηεζεί σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Μέιε ηνπ θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ κπνξνχλ 

λα είλαη φινη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο, εθηφο απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ λνκίκσο δηαγξαθεί. Δ 

εθινγή ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζπιιφγνπ 

απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο θαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ ζπγθέληξσζε θάζε 

ςεθνδέιηην. Ο θαζνξηζκφο απφ ην Α.. ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ εθπξνζψπσλ ησλ 

θνηηεηψλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη ζηα άιια παλεπηζηεκηαθά φξγαλα, 

δηελεξγείηαη κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο. Οη εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ θαη νη 

αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Α.. ηνπ λφκηκνπ θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ ηνπ θάζε 

Σκήκαηνο, ε νπνία δηαβηβάδεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο θαη ηζρχεη γηα ην επφκελν 

αθαδεκατθφ έηνο ηεο δηελέξγεηαο ηεο εθινγήο. Σξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ δηαβηβαζζέληνο 

θαηαιφγνπ ησλ εθξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο δελ επηηξέπεηαη, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ απψιεηαο ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν. 

 

 

8.1.4. Σν Πξνζσπηθφ ησλ Α.Δ.Η. 

(άξζξν 3 ηνπ Ν. 1268/82, Ν. 2083/92, Ν. 2817/00, άξζξν 1 ηνπ Ν.2916/01) 

Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηα A.E.I. δηαθξίλεηαη ζε: 

1. Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.E.Π.), πνπ αζθεί ην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν 

θαη απνηειείηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο, ηνπο αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, ηνπο επίθνπξνπο θαζεγεηέο 

θαη ηνπο ιέθηνξεο. 

2. Γηδάζθνληεο κε ην Π.Γ. 407/80, νη νπνίνη είλαη επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ 

επηζηεκνληθνχ θχξνπο είηε θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο είηε εμαηξεηηθήο ηερληθήο εκπεηξίαο. 

3. Δπηζηεκνληθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (E.Γ.Π.), πνπ αζθεί θαη απηφ δηδαθηηθφ θαη 

εξεπλεηηθφ έξγν θαη απαξηίδεηαη απφ ηνπο παιαηνχο επηκειεηέο, ηνπο βνεζνχο θαη ηνπο 

επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο. Ώπφ ην 1982, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 1268, δελ πξνβιέπεηαη ν 

δηνξηζκφο λένπ πξνζσπηθνχ ζε ζέζεηο E.Α.Π. 

4. Δηδηθφ Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.), πνπ επηηειεί εηδηθφ 

εξγαζηεξηαθφ θαη εθαξκνζκέλν δηδαθηηθφ έξγν θαη δηαθξίλεηαη ζε δχν θιάδνπο: 

- Σνλ Κιάδν Ε, κε αληηθείκελν ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ, ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (σο 

μέλεο ζε αιινδαπνχο), ηνπ ζρεδίνπ, ησλ θαιψλ θαη εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ θαη ηεο θπζηθήο 

αγσγήο. 

- Σνλ  Κιάδν ΕΕ, κε αληηθείκελν ηε δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθνχ εθαξκνζκέλνπ δηδαθηηθνχ 

έξγνπ, θιηληθψλ θαη πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζηα πεδία εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ επηζηεκψλ. 

5. Δηδηθφ Σερληθφ Δξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Σ.Δ.Π.), πνπ παξέρεη έξγν ππνδνκήο ζηελ 

ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ Ώ.Β.Ε., πξνζθέξνληαο εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο εξγαζηεξηαθέο ππεξεζίεο. 

6. Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ζην νπνίν ππάγνληαη νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ, πνπ εξγάδνληαη ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο (Π.Α.. 47/96, Φ.Β.Κ. 33 Ώ΄).  

Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν αζθείηαη επίζεο θαη απφ εληεηαικέλνπο επίθνπξνπο θαζεγεηέο ή 

εηδηθνχο επηζηήκνλεο, πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

 

 

8.1.5. Εεηήκαηα Φνίηεζεο   

 

8.1.5.1. Γηάξθεηα εμακήλσλ − Δμεηαζηηθέο πεξίνδνη 

(άξζξν 16 ηνπ Ν. 3549/2007) 
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Ώπφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1997-98, θάζε εμάκελν δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δεθαηξείο (13) πιήξεηο 

εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο πνπ θαιχπηνπλ έλαλ ειάρηζην αξηζκφ πηζησηηθψλ κνλάδσλ. Βάλ δελ 

ζπκπιεξσζεί ν ειάρηζηνο αξηζκφο δηδαθηηθψλ εβδνκάδσλ θαη πηζησηηθψλ κνλάδσλ ζε θάπνην 

κάζεκα, ηφηε ην κάζεκα απηφ ζεσξείηαη σο κε δηδαρζέλ θαη δελ επηηξέπεηαη ε εμέηαζή ηνπ. ε 

πεξίπησζε εμέηαζεο κε δηδαρζέληνο καζήκαηνο, ε εμέηαζε απηή είλαη άθπξε θαη ν βαζκφο δελ 

ππνινγίδεηαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Με απφθαζε ηεο πγθιήηνπ γηα ηα παλεπηζηήκηα κεηά απφ 

πξφηαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο επηηξέπεηαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

εμακήλνπ κέρξη δχν ην πνιχ εβδνκάδεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ν απαηηνχκελνο ειάρηζηνο 

αξηζκφο εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο. Αελ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ κάζεκα κε 

ιηγφηεξεο ησλ δχν πηζησηηθψλ κνλάδσλ. 

Ώπφ ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο 1997-98 θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

27 ηνπ λ. 1404/1983, ζηα Ώ.Β.Ε. θάζε κάζεκα εμεηάδεηαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ζην νπνίν 

δηδάρζεθε θαη επηπιένλ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ. 

 

 

8.1.5.2. Αλψηαηε δηάξθεηα θνίηεζεο − Σξηκειείο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο 

(άξζξν 14 ηνπ Ν. 3549/2007) 

Ώπφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1997-98, ε αλψηαηε δηάξθεηα θνίηεζεο ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ 

πηπρίνπ, ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο, πξνζαπμαλφκελν θαηά 

100%. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ γηα ηα Παλεπηζηήκηα, 

χζηεξα απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζρεηηθή 

αίηεζε θνηηεηή, ε παξάηαζε ηεο αλψηαηεο δηάξθεηαο θνίηεζεο ηνπ αηηνχληνο, κέρξη δχν (2) 

εμάκελα. 

Οη θνηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαθφςνπλ, κε έγγξαθε αίηεζή ηνπο ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

νηθείνπ Σκήκαηνο, ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα φζα εμάκελα, ζπλερφκελα ή κε, επηζπκνχλ, θαη πάλησο φρη 

πεξηζζφηεξα απφ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζχκθσλα 

κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σα εμάκελα απηά δελ ζα πξνζκεηξψληαη ζηελ παξαπάλσ 

αλψηαηε δηάξθεηα θνίηεζεο. Οη θνηηεηέο πνπ δηαθφπηνπλ θαηά ηα αλσηέξσ ηηο ζπνπδέο ηνπο, δελ 

έρνπλ ηε θνηηεηηθή  ηδηφηεηα θαζ‟ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Μεηά ηε 

ιήμε ηεο δηαθνπήο ζπνπδψλ νη θνηηεηέο επαλέξρνληαη ζην Σκήκα. 

Μεηά ηελ πάξνδν ηεο αλψηαηεο δηάξθεηαο θνίηεζεο, ν θνηηεηήο ζεσξείηαη φηη έρεη απνιέζεη 

απηνδηθαίσο ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα. Γηα ηελ απψιεηα ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο εθδίδεηαη ζρεηηθή 

δηαπηζησηηθή πξάμε απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, κε ηελ νπνία βεβαηψλνληαη θαη ηα 

καζήκαηα, ζηα νπνία ν θνηηεηήο έρεη εμεηαζηεί επηηπρψο. 

Φνηηεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε Ώ.Β.Ε. ηεο ρψξαο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη αθφκε ηνλ 

ειάρηζην αξηζκφ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ειάρηζηνπ απηνχ αξηζκνχ εμακήλσλ θαη πέξαλ απηνχ επί πέληε (5) επηπιένλ 

αθαδεκατθά έηε. Φνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε ζπκπιεξψζεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εμακήλσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο, κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο επί πέληε αθφκε αθαδεκατθά έηε, αξρφκελα 

απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1997-98. 

Φνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε ππεξβεί ην παξαπάλσ αλψηαην φξην θνίηεζεο, θαινχληαη εγγξάθσο 

απφ ην νηθείν Ώ.Β.Ε. λα δειψζνπλ εγγξάθσο εάλ επηζπκνχλ ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. ε 

πεξίπησζε θαηαθαηηθήο δήισζεο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο επί πέληε (5) αθφκε 

αθαδεκατθά έηε, αξρφκελα απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1997-98. Αηαθνξεηηθά δηαγξάθνληαη απφ ηα 

κεηξψα ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε. θαη ζηεξνχληαη ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο. Γηα ηελ απψιεηα ηεο 

θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο εθδίδεηαη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ 

Σκήκαηνο, κε ηελ νπνία βεβαηψλνληαη θαη ηα καζήκαηα, ζηα νπνία ν θνηηεηήο έρεη εμεηαζηεί 

επηηπρψο. 

Γηα ηνπο θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο πνπ ζα εγγξαθνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε Ώ.Β.Ε. ηεο 

ρψξαο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1997-98, δελ επηηξέπεηαη ε επηινγή θαη εμέηαζε ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ αλσηέξσλ εμακήλσλ αλ δελ έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο ζε ππνρξεσηηθά καζήκαηα 

θαησηέξσλ εμακήλσλ, ε γλψζε ησλ νπνίσλ, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 
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Σκήκαηνο κεηά απφ εηζήγεζε ησλ νηθείσλ Σνκέσλ, είλαη επηζηεκνληθά απαξαίηεηε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη επηηπρή εμέηαζε ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ αλσηέξσλ εμακήλσλ ζχκθσλα κε 

ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ην αληίζηνηρν σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο. 

Μεηά απφ απνηπρία ζηελ εμέηαζε ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο, ε γλψζε ηνπ νπνίνπ είλαη 

επηζηεκνληθά απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη επηηπρή εμέηαζε ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ 

αλσηέξσλ εμακήλσλ, ν θνηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζην ίδην κάζεκα ζε επφκελν εμάκελν. 

Βθφζνλ απνηχρεη ζηελ εμέηαζε ηνπ ηέινπο ηνπ εμακήλνπ, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη κε αίηεζή 

ηνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη εγγξάθσο έλα (1) κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ εμέηαζε, λα εμεηαζηεί 

ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ απφ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή, ζηελ νπνία κπνξνχλ 

λα ζπκκεηέρνπλ σο εμεηαζηέο κέρξη δχν κέιε Α.Β.Π. ή Β.Π. αληηζηνίρσο, νκνεηδνχο Σκήκαηνο ηνπ 

ίδηνπ ή άιινπ Ώ.Β.Ε. Ώλ ν θνηηεηήο ή ζπνπδαζηήο απνηχρεη ζηελ εμέηαζε θαη ελψπηνλ ηεο 

ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε 

γλψζε ηνπ νπνίνπ είλαη επηζηεκνληθά απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη επηηπρή εμέηαζε 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ αλσηέξσλ εμακήλσλ, κπνξεί λα ζπλερίζεη λα εγγξάθεηαη ζην κάζεκα 

απηφ θαη ζε επφκελα εμάκελα, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα επηιέμεη θαη λα εμεηαζηεί ζε καζήκαηα 

αλσηέξσλ εμακήλσλ πνπ πξνυπνζέηνπλ επηηπρή εμέηαζε ζην ππνρξεσηηθφ απηφ κάζεκα. 

Βπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ πηπρίνπ ζε θνηηεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ιήςεο ηνπ 

πηπρίνπ θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη επηά εμάκελα θνίηεζεο, εθφζνλ ν ειάρηζηνο αξηζκφο εμακήλσλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ είλαη νθηψ εμάκελα ζπνπδψλ (άξζξν 14 ηνπ Ν. 

3549/2007).  
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8.2. Ζ Φιψξηλα σο πνιηηηζκηθφο ρψξνο 

 

Δ ΏΡΥΏΕΏ ΕΣΟΡΕΏ ΣΔ ΠΒΡΕΟΥΔ 

H αξραία νλνκαζία ηεο πεξηνρήο ηεο Φιψξηλαο είλαη Λπγθεζηίο ή Λχγθνο. Δ Λπγθεζηίο 

ήηαλ απηφλνκν θξάηνο κε δπλαζηηθφ νίθν ζπγγελή πξνο ηνπο ΐαθρηάδεο Κνξηλζίνπο ψζπνπ ηελ 

ππέηαμε ν Φίιηππνο ΄ΐ θαη ηελ πξνζάξηεζε ζην βαζίιεην ηεο Μαθεδνλίαο (Θνπθπδίδεο ΐ, 99). 

Εδξπηήο ηεο ιπγθεζηηθήο δπλαζηείαο ήηαλ ν ΐξνκεξφο, παηέξαο ηνπ Ώξαβαίνπ θαη γηνο ηνπ 

κπζηθνχ Ώεξφπνπ. Κφξε ηνπ ήηαλ ε Βπξπδίθε, ε κεηέξα ηνπ Φηιίππνπ ηνπ ΐ θαη γηαγηά ηνπ Μ. 

Ώιεμάλδξνπ. Σν 336 π.Υ νη ιπγθεζηέο πξίγθηπεο Ώξξαβαίνο θαη Δξνκέλεο ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δνινθνλία ηνπ Φηιίππνπ ΐ. Οη πην νλνκαζηνί ιπγθεζηέο αμησκαηνχρνη είλαη ν ζηξαηεγφο 

Ώκχληαο, ν νπνίνο δηαθξίλεηαη ζηε κάρε ηνπ Γξαληθνχ, ν Λενλλάηνο, ν Πειαγψλ, ν Κξαηεξφο. Δ 

πφιε Δξάθιεηα ρηίδεηαη ην 352 π.Υ απφ ηνλ Φίιηππν ηνλ ΐ. 

 

Δ ΡΧΜΏΨΚΔ ΕΣΟΡΕΏ ΣΔ ΠΒΡΕΟΥΔ 

Σν 148 π.Υ ε Μαθεδνλία γίλεηαη provincia romana θαη ε πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο ππάγεηαη 

ζηελ 4
ε
 ηνπαξρία ηεο άλσ Μαθεδνλίαο. Δ Δξάθιεηα ππξπνιείηαη ην 48 π.Υ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ξσκατθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ. 

 

Δ ΐΤΓΏΝΣΕΝΔ ΠΒΡΕΟΑΟ 

Σελ πεξίνδν ηνπ Ενπζηηληαλνχ Ώ ε Λπγθεζηίο ππάγεηαη ζηελ 7
ε
 επαξρία ηνπ Ειιπξηθνχ θαη 

αλαθέξεηαη σο Δξάθιεηα Λχγθνπ, ελψ ζηελ Β νηθνπκεληθή χλνδν ηνπ έηνπο 553 κ.Υ ππνγξάθεη 

θαη ν επίζθνπνο Δξαθιείαο ηεο Πειαγνλίαο Βπκέληνο. 

   Σνλ 8
ν
 αηψλα , ζχκθσλα κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε, ν έθπησηνο Παηξηάξρεο Κσλ/πνιεο 

Γεξκαλφο δεη θαη πεζαίλεη ζηελ νκψλπκε θνηλφηεηα ησλ Πξεζπψλ· ην 799 κάιηζηα ρηίδεηαη ζην 

Πιαηχ Πξεζπψλ ν  βπδαληηλφο λαφο ηνπ Ώγίνπ Νηθνιάνπ. 

  Σνλ 10
ν
-11

ν
 αηψλα ζεκεηψλνληαη ζθνδξέο ζπγθξνχζεηο ησλ ΐπδαληηλψλ κε ην ΐνχιγαξν 

ηζάξν ακνπήι, ν νπνίνο κεηαθέξεη ην ιείςαλν ηνπ επηζθφπνπ Λάξηζαο Ώρηιιείνπ ζηελ νκψλπκε 

λεζίδα ηεο Μηθξήο Πξέζπαο. Σν 1017 κ.Υ δηεμάγεηαη ζηε ζεκεξηλή θνηλφηεηα θνπνχ ε κάρε 

αλάκεζα ζηνλ ακνπήι θαη ζηνλ ΐαζίιεην ΐνπιγαξνθηφλν. Σν 1096 νη Ννξκαλδνί ηνπ 

ΐνεκνχδνπ θπξηεχνπλ ηε Φιψξηλα. 

   Σνλ 13
ν
 αηψλα ε πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Φιψξηλαο ππάγεηαη ζην Αεζπνηάην ηεο Δπείξνπ 

θαη ην 1259 κ.Υ δηεμάγεηαη ε κάρε ησλ ΐπδαληηλψλ κε ηνπο Φξάγθνπο ζηελ πεξηνρή ΐνξίια 

Λφγγνπ, δειαδή ζηελ πεδηάδα αλάκεζα ζηε Φιψξηλα θαη ζην Μνλαζηήξη. Δ πεξηνρή θαηαθηήζεθε 

δηαδνρηθά απφ ηνλ έξβν Ανπζάλ θαη ηνλ 14
ν
 αηψλα  απφ ην ζνπιηάλν Μνπξάη ηνλ Ώ. 

 

Δ ΟΝΟΜΏΕΏ ΦΛΧΡΕΝΏ 

Έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο κπζνινγηθέο εξκελείεο θαη εηθαζίεο γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ 

νλφκαηνο ηεο Φιψξηλαο. Μηα κπζνινγηθή εμήγεζε αλάγεη ηελ νλνκαζία ηεο πφιεο ζηνλ κπζηθφ 

Αηφζθνπξν Κάζηνξα θαη ην ζχκκαρφ ηνπ Φιψξε. Ο βπδαληηλφο ηζηνξηνγξάθνο Καληαθνπδελφο 

αλαθέξεηαη ζην βπδαληηλφ θάζηξν Φιεξελφλ ή Υιεξελφλ, ν Γξακκαηέαο ηεο Βλεηηθήο 

Αεκνθξαηίαο G. Cavazza  ην 1591 , πξνεξρφκελνο απφ ηελ Ώρξίδα πεξλάεη απφ ην Fluribelli, ελψ ε 

ηνπξθηθή παξεηπκνινγία ηνπ νλφκαηνο ηεο πφιεο ε νπνία δηαζψδεηαη απφ ηνπο αιβαλνχο 

επηδξνκείο ηνπ 17
νπ

 θαη ηνπ 18
νπ

 αηψλα παξαπέκπεη ζηελ εθδνρή Φηινχξηλα, πξνεξρφκελε απφ ην 

θηινχξη πνπ ζεκαίλεη θινπξί. Σν 1750 εκθαλίδεηαη ζε εθθιεζηαζηηθά έγγξαθα ε νλνκαζία 

Υιεξελφο ή Φηινξίλα. 

 

ΟΘΧΜΏΝΕΚΔ ΠΒΡΕΟΑΟ 

Σηο πξψηεο καξηπξίεο γηα ηελ ηνπξθνθξαηνχκελε θνηλφηεηα ηεο Φιψξηλαο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 17
νπ

 αηψλα ηηο αληινχκε απφ ηνπο πεξηεγεηέο Evliya Celebi θαη Hadchi Chalfa. 

χκθσλα κε απηνχο ε πφιε ρσξηδφηαλ ζε 6 ζπλνηθίεο κε 1500 ζπλνιηθά ζπίηηα , 14 ηδακηά, 7 

θαηψηεξα ζρνιεία θαη δχν ράληα. Ώπφ ηελ θσκφπνιε θαίλεηαη φηη έιεηπε ην κπεδεζηέλη ππήξραλ 

φκσο 100 θαηαζηήκαηα θαη άθζνλνη θήπνη ηνπο νπνίνπο άξδεπε ν παξαπφηακνο ηνπ Βξηγψλα. 

  εκαληηθή παξάκεηξνο  γηα ηελ εμέιημε  ηεο Φιψξηλαο ζε εκηαζηηθφ θέληξν ππήξμε ε 

κεηαθνξά ηεο Μεηξνπνιηηηθήο έδξαο ηνπ Μεηξνπνιίηε Μνγιελψλ απφ ην Βκπφξην ηεο Βνξδαίαο 
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ζηελ Φιψξηλα ηελ πεξίνδν 1865-1877, φηαλ Μεηξνπνιίηεο Μνγιελψλ ήηαλ ν Μειέηηνο, ζχκθσλα 

κε δεκνζίεπκα ηνπ Σέγνπ απνπληδή, ηνπ πξψηνπ Αεκάξρνπ ηεο πφιεο. 

  Έηζη ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε Φιψξηλα, πξσηεχνπζα ηνπ νκψλπκνπ θαδά θαη έδξα ηνπ 

Μεηξνπνιίηε Μνγιελψλ δεκηνπξγεί κεραληζκνχο θνηλνηηθήο απηνδηνίθεζεο, νη νπνίνη 

πξνζδηνξίδνληαη θαη αλαζεσξνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνηηθψλ ζπλειεχζεσλ θαη αλαδεηθλχεη 4 

Αεκνγέξνληεο νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη ηα θνηλνηηθά θηήκαηα, 4 Βθφξνπο, νη νπνίνη επνπηεχνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη 2 Βπηηξφπνπο ηεο Βθθιεζίαο ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ, ε νπνία ρηίδεηαη 

ην 1835. 

  Σα ζρνιεία ηεο θνηλφηεηαο είλαη ην 7ηάμην Αξξελαγσγείν, ην νπνίν κεηεμειίζζεηαη ζε 

Αζηηθή ζρνιή κεηά ην 1890 θαη  ην νπνίν θαηά ηνλ απνπληδή ζηεγαδφηαλ σο ην 1905 ζε παιηφ 

θνηλνηηθφ θηίξην ζηε ζέζε ηνπ κεηέπεηηα μελνδνρείνπ Μεηξφπνιηο, θαη κεηά ην 1906 ζην νίθεκα 

ηνπ Εδέη παζά ην νπνίν αγνξάδεηαη κε ρνξήγεζε  ζηελ θνηλφηεηα ηνπ πνζνχ ησλ 1500 ιηξψλ απφ 

ηνλ πξφμελν Ν. Ξπδάθε (ΏΤΒ, ΏΏΚ/Ώ Ν. Ξπδάθεο 8.8.1906), ην Παξζελαγσγείν, ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1870 ζε θηίξην ην νπνίν λνίθηαδε ε θνηλφηεηα σο ηελ αγνξά ηνπ 

θηήκαηνο ηνπ Εδέη παζά, ην Νεπηαγσγείν ηζηθιηθίνπ ην νπνίν ζηεγαδφηαλ ζε ηδηφθηεην νίθεκα ηεο 

θνηλφηεηαο , ην νπνίν ππήξμε δσξεά ηνπ Π. Γεξάια, ην Κεληξηθό Νεπηαγσγείν θαη ην Νεπηαγσγείν 

ηεο ζπλνηθίαο ηζνπθαιάδσλ. Σν 1905 ηδξχεηαη ην Οηθνηξνθείν Αξξέλσλ ηεο θνηλφηεηαο, ελψ ην 

1910 ιεηηνπξγεί θαη νηθνηξνθείν Θειέσλ. Οη αξηζκνί ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηεο πφιεο θαη αλαθέξνληαη απφ ηνλ Εγγιέζε είλαη γηα ην έηνο 1910 233 άξξελεο , 110 

καζήηξηεο θαη 230 λήπηα. 

 Δ Φιψξηλα ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα , φπσο αλαθέξεη ν Ν. Εγγιέζεο θείηαη πιεζίνλ ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ ζπλδέεη ηε Θεζζαινλίθε κε ην Μνλαζηήξη θαη απέρεη 7 ψξεο θαη 10 

ιεπηά απφ ηελ πξψηε πφιε θαη 1 ψξα θαη 15 ιεπηά απφ ηε δεχηεξε. Αηνηθεηηθά ππάγεηαη ζην 

βηιαέηη Μνλαζηεξίνπ θαη πεξηιακβάλεη 70 ρσξηά απφ ηα νπνία ηα 30 είλαη κνπζνπικαληθά θαη ηα 

40 ρξηζηηαληθά. Ο Μεηξνπνιίηεο Μνγιελψλ ν νπνίνο εδξεχεη ζηε Φιψξηλα έρεη ππφ ηελ 

πλεπκαηηθή ηνπ δηθαηνδνζία 49 ρσξηά, απφ ηα νπνία ηα 12 κφλν αλήθνπλ ζηνλ θαδά Φιψξηλαο ελψ 

ηα ινηπά ζηνπο θαδάδεο Κατιαξίσλ , ΐνδελψλ, Γεπγειή θαη νπκπφζθνπ. Ο πιεζπζκφο ηεο πφιεο 

αλέξρεηαη ζε 10.000 απφ ηνπο νπνίνπο νη Σνχξθνη είλαη 6.450, νη Έιιελεο 3000 θαη νη ΐνχιγαξνη 

550. Άιιε πεγή ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην Ώξρείν ηεο Εεξάο Μεηξνπφιεσο 

Μνγιελψλ αλεβάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππαγνκέλσλ ζηελ ειιεληθή θνηλφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο 

απνγξαθήο ηνπ 1905 ζε 267 νηθνγέλεηεο. Δ πφιε είλαη έδξα θατκαθάκε θαη δηαζέηεη δχν 

ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ, ηε Γεσξγηθή Σξάπεδα ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο θαη ηελ Σξάπεδα 

Ώλαηνιήο.  

 Δ πφιε απειεπζεξψλεηαη ζηηο 7/8.11.1912. Πξσηαγσληζηέο ηεο απειεπζέξσζεο είλαη ν 

Μεηξνπνιίηεο Πνιχθαξπνο θαη ν επίιαξρνο Εσάλλεο Άξηεο, ελψ ζπλαηλνχλ γηα ηελ αλαίκαθηε 

παξάδνζε νη εθπξφζσπνη ησλ ινηπψλ θνηλνηήησλ. 

 

ΟΕ ΝΒΟΣΒΡΟΕ ΥΡΟΝΟΕ 

Ώπφ ην 1912 σο ην 1916, νπφηε ε πφιε θαηαιακβάλεηαη απφ ηνπο Γεξκαλνβνχιγαξνπο 

δηακνξθψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδέζκεπζή ηεο απφ ηα νζσκαληθά πξφηππα, 

απνδέζκεπζε ε νπνία πξνζιακβάλεη δηαζηάζεηο θαηαζηξνθήο ηνπ νζσκαληθνχ ηεο παξειζφληνο, 

ελψ παξάιιεια ζπγθξνηνχληαη ζεζκηθά φξγαλα θαη παξαγσγηθέο δνκέο. Σελ πεξίνδν απηή ε πφιε 

δηαηεξεί ηε θπζηνγλσκία ελφο κεξηθά αζηηθνπνηεκέλνπ πνιπεζληθνχ ζπλφινπ, κε παξάιιειε 

ιεηηνπξγία ηεο κνπζνπικαληθήο θαη ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο. Δ ιεηηνπξγία ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

θνηλνηήησλ εζηηάδεηαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πφιεο θαη ζηελ 

πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, ηα νπνία πιήηηνληαη απφ ηηο θπνθνξνχκελεο αιιαγέο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εμέιημεο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ  νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ 

εθρξεκαηηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο. 

  Δ θήξπμε ηνπ Ώ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ε δεκηνπξγία κεηψπνπ ζηελ πεδηάδα Φιψξηλαο 

Μνλαζηεξίνπ έρεη απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο. ηελ πφιε ζπξξένπλ πξφζθπγεο απφ ην Μνλαζηήξη θαη 

ηελ  επξχηεξε Πειαγνλία, ε εθπαηδεπηηθή πξναγσγή ηεο πεξηνρήο αλαζηέιιεηαη, παξά ην γεγνλφο 

φηη ην Γπκλάζην ηεο πφιεο ιεηηνπξγεί ήδε απφ ην 1914, θαη παξάιιεια δεκηνπξγείηαη επηζηηηζηηθφ 

πξφβιεκα θαη πξφβιεκα ζηέγαζεο. 

  Ώθνινπζεί ε γαιινθξαηία ε νπνία ζα καο θιεξνδνηήζεη ηηο γαιιηθέο θαξη πνζηάι ησλ 

ηνπίσλ θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηφδνπ 1917-1919, ην ζρέδηνλ πφιεσο, ηηο επηζθεπαζκέλεο νδνχο, 
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ηηο θξήλεο, ην γαιιηθφ Νεθξνηαθείν θαη ηα πξψηα ζπζηήκαηα πδξνδφηεζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ. 

ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ δηακνξθψλνληαη νη ηζνξξνπίεο αλάκεζα ζηνπο λενθεξκέλνπο 

Μνλαζηεξηψηεο νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηα αζηηθά επαγγέικαηα θαη ηα ηδάθηα ησλ παιηψλ 

θαηνίθσλ νη νπνίνη είλαη θπξίσο ηδηνθηήηεο γεο αιιά θαη έκπνξνη. Σελ ίδηα πεξίνδν νη θάηνηθνη 

ησλ ρσξηψλ έξρνληαη θάζε άββαην θαη εκπνξεχνληαη ηα πξντφληα ηνπο ζην ρψξν ηεο πιαηείαο 

Βξκνχ, φπνπ ιεηηνπξγεί ε εβδνκαδηαία αγνξά ηεο πφιεο, ελψ ζπλερίδνληαη νη ηξηβέο κε ηε 

κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο λέαο αγνξάο. 

  Δ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ζα δεκηνπξγήζεη λέν ξεχκα 12.463 πξνζθχγσλ πξνο ηελ 

πφιε θαη ηελ πεξηθέξεηά ηεο, ελψ ζα νινθιεξσζεί σο ην 1924 ε απνρψξεζε ησλ κειψλ ηεο 

κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο. Δ Φιψξηλα απνβάιιεη πιένλ ην πνιππνιηηηζκηθφ ηεο πξφζσπν θαη 

έξρεηαη αληηκέησπε κε νμχηαηα πξνβιήκαηα πξνζθπγηθήο απνθαηάζηαζεο. 

  Παξά ηηο αληημνφηεηεο φκσο, ε εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζα νινθιεξσζεί σο ηα ηέιε 

ηεο 3
εο

 δεθαεηίαο ηνπ αηψλα δηαθνξνπνηψληαο αηζζεηά ηελ εηθφλα ηεο πφιεο. 

  Δ πεξίνδνο ηεο θαηνρήο θαη ηνπ εκθπιίνπ ζα επηζσξεχζεη λέα δεηλά ζηελ πεξηνρή. Σελ 

ηαξαγκέλε απηή πεξίνδν μερσξίδνπλ γεγνλφηα φπσο ε ίδξπζε ηεο Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο ηεο 

Φιψξηλαο ζηηο 5 Ννεκβξίνπ ηνπ 1941, ε κεηαθνξά ην 1943 400 νηθνγελεηψλ ζπκπαηξησηψλ καο 

Ββξαίσλ ζηελ Πνισλία, νη εθηειέζεηο θαη ηα αληίπνηλα ησλ Γεξκαλψλ γηα ηε δξάζε ησλ έλνπισλ 

αληαξηηθψλ ζσκάησλ ζηελ πεξηνρή. ηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηνπ εκθπιίνπ είλαη ε κάρε ηεο 

Φιψξηλαο ε νπνία δηεμάγεηαη κε ζέαηξν ζπγθξνχζεσλ ηελ πφιε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο ζηηο 

12.2.1949. 

  Ο λνκφο απνθηά ηα ζεκεξηλά εδαθηθά ηνπ φξηα ην 1951, ελψ ην 1989 ηδξχεηαη ην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

θαη ην 1993 ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ. 

 ηελ πφιε ιεηηνπξγνχλ νη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη Ώξηζηνηέιεο (1941),  Βχμεηλνο Λέζρε 

(1951),ηέγε Φηινηέρλσλ (1975),  ε Βηαηξία Γξακκάησλ θαη Σερλψλ (1987), ε Αεκφζηα 

ΐηβιηνζήθε Φιψξηλαο ΐαζηιηθήο Πηηφζθα-ΐξαλά (1988), ην Ώλνηρηφ Παλεπηζηήκην ηνπ Αήκνπ 

Φιψξηλαο (1991). 

  ηνλ θαιιηηερληθφ ζηίβν δηαπξέπεη ν Α. Καιακάξαο, Καζεγεηήο ηεο ρνιήο Καιψλ 

Σερλψλ Ώζελψλ απφ ην 1969 ν νπνίνο θηινηερλεί ηνλ θαπεηάλ Κψηα (1961),  ηνλ ζλήζθνληα 

πνιεκηζηή ην 1971 θαη ην άγαικα ηνπ Μεγάινπ Ώιεμάλδξνπ ην 1995. Παξάιιεια αλαπηχζζεηαη 

ζηελ πφιε κηα πινχζηα εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη μερσξίδνπλ πνιινί Φισξηληψηεο εξγάηεο ηεο 

ζκίιεο θαη ηνπ ρξσζηήξα, κε απνηέιεζκα λα κηιάκε ζήκεξα γηα κηα δηακνξθσκέλε εηθαζηηθή 

παξάδνζε ζηελ πεξηνρή. 

  Σν 1992 θαζηεξψλνληαη νη εηήζηεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο κε ηελ επσλπκία Πξέζπεηα, 

ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ γίλνληαη εθδφζεηο βηβιίσλ, ρνξεπηηθέο εθδειψζεηο, ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο θαη εθζέζεηο έξγσλ ηέρλεο. 

 ηε Φιψξηλα εθδίδνληαη πνιιέο εβδνκαδηαίεο θαη δχν εκεξήζηεο Βθεκεξίδεο, ελψ ε έξεπλα 

γηα ηελ πεξηνρή ελζαξξχλεηαη κέζα απφ ηηο ζηήιεο ησλ πεξηνδηθψλ Ώξηζηνηέιεο, Βηαηξία θαη 

Μαθεδλφλ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο. 

  Σν 1997 ε χγθιεηνο ηνπ ΏΠΘ απνθαζίδεη θαη πινπνηεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο 

ΐαιθαληθψλ πνπδψλ κε έδξα ηε Φιψξηλα. 

 

 

 

 

8.3. Ζ  παξάδνζε  ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Φιψξηλα 

8.3.1. Σν Γηδαζθαιείν Φιψξηλαο (1926-1935) 

 

Σν Αηδαζθαιείν Φιψξηλαο ηδξχεηαη κε ην Ννκνζεηηθφ Αηάηαγκα ηεο 29
εο

 επηεκβξίνπ 

1926.χκθσλα κε ην ηδξπηηθφ Αηάηαγκα, ην ζρνιηθφ έηνο 1926-1927 ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη ηάμεηο 

Ώ, ΐ, θαη Γ, ελψ θάζε ρξφλν ζα πξνζηίζεηαη θαη κία ηάμε. Οη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ζηελ Ώ ηάμε 

ησλ πνιπηαμίσλ Αηδαζθαιείσλ παξαηείλνληαη  κέζα ζην Ννέκβξην ηνπ 1926. χκθσλα κε ην 
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Αηάηαγκα  ηεο 20.9.1924 «πεξί εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ ησλ 5ηαμίσλ θαη 6ηαμίσλ Γηδαζθαιείσλ», νη 

εηζηηήξηεο εμεηάζεηο είλαη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο θαη πεξηιακβάλνπλ νη κελ γξαπηέο ηε ζχληαμε 

εθζέζεσο θαη ηε ιχζε δχν πξνβιεκάησλ, νη δε πξνθνξηθέο ηελ αλάγλσζε θαη αλάιπζε 

λενειιεληθνχ θεηκέλνπ. Ο βαζκφο ζπλάγεηαη απφ ηξία δεδνκέλα: ην βαζκφ ηεο έθζεζεο ηεο 

αξηζκεηηθήο θαη ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο. Βπηηπρψλ ζεσξείηαη φπνηνο παίξλεη ηνπιάρηζηνλ 6 ζε 

θάζε κάζεκα. Σν 1929 ην πξνβιεπφκελν λα ιεηηνπξγήζεη σο 6ηάμην Αηδαζθαιείν Φιψξηλαο 

κεηαβάιιεηαη ζε 5ηάμην, κε βάζε ην Νφκν 4368/9.8.1929, «πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Νόκνπ 3182, 

σο νύηνο εηξνπνπνηήζε δηα κεηαγελεζηέξσλ λόκσλ πεξί Γηδαζθαιείσλ ηεο Γεκνηηθήο 

εθπαηδεύζεσο».  

Δ έξεπλα κάιηζηα ζηε ζηήιε ηνπ Μαζεηνινγίνπ, ε νπνία θέξεη ηελ επσλπκία «επάγγεικα 

γνλέσλ», καο νδεγεί ζε έλα επηπιένλ δεδνκέλν: είλαη ζίγνπξν φηη ην Αηδαζθαιείν πξνζειθχεη 

καζεηέο απνθιεηζηηθά απφ ηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ηνπ 

1928-1929 πξνέξρνληαη απφ ηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, αθνχ νη 10 καζεηέο είλαη νξθαλνί 

θαη απφ ηνπο δχν γνλείο, νη 7 είλαη ηέθλα αλεμαξηήησλ γεσξγψλ, ήηνη κηθξνθαιιηεξγεηψλ, νη 4 

είλαη νξθαλνί απφ παηέξα θαη νη ππφινηπνη 15 πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο ππαιιήισλ,  

κηθξεκπφξσλ, δαζθάισλ, ηεξέσλ, παληνπσιψλ θαη έλαο πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηα θηηζηάδσλ. Δ 

έληαμε ησλ καζεηψλ ηνπ έηνπο 1929-1930 ζηηο αδχλακεο πιεζπζκηαθά νκάδεο είλαη επίζεο 

εκθαλήο ζηα επαγγέικαηα ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ. Σν 32% ησλ καζεηψλ θαηαγξάθνληαη σο 

νξθαλνί παηξφο, ην 37% σο νξθαλνί γνλέσλ γεληθά, ην 18% είλαη παηξφο γεσξγνχ, ην 5% είλαη 

ηέθλα παληνπσιψλ,  ην 4% είλαη ηέθλα ηεξέσλ θαη ην 4% ηέθλα θηηζηψλ. 

         Παξάιιεια κε ηελ πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ απφ ηηο αδχλακεο πιεζπζκηαθά νκάδεο 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη πθίζηαηαη θαη ε πξνέιεπζε πςειψλ πνζνζηψλ καζεηψλ πξνεξρφκελσλ 

απφ ηε Φιψξηλα θαη ηελ πεξηνρή ηεο, φιε ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ Αηδαζθαιείνπ, δειαδή φιν 

ην δηάζηεκα ησλ εηψλ 1926-1935. πγθεθξηκέλα, ε αληηπξνζψπεπζε ηνπ λνκνχ ηεο Φιψξηλαο ζην 

Αηδαζθαιείν ηνπ έηνπο 1928 αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 52%, ε Έδεζζα κεηέρεη ζε πνζνζηφ 14%, ε 

ΐέξνηα θαη ην Μνλαζηήξη ζε πνζνζηφ 3% θαη ε δηαζπνξά πέξα απφ ηα φξηα ηνπ λνκνχ 

εκθαλίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ ηα ινηπά κέξε ζηέιλνπλ ππνηξφθνπο θαη φια καδί 

αληηπξνζσπεχνληαη ζην Αηδαζθαιείν Φιψξηλαο κε πνζνζηφ 28%. ρεηηθά κάιηζηα κε ηελ  

πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ ηνπ Αηδαζθαιείνπ ηνπ έηνπο 1929-1930 πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην 56% 

πξνέξρεηαη απφ ην λνκφ ηεο Φιψξηλαο θαη ην 44% απφ ηελ ππφινηπε Βιιάδα. Βίλαη επνκέλσο 

ζίγνπξν φηη ην Αηδαζθαιείν απεπζχλεηαη πξψηηζηα ζηε Φιψξηλα θαη ζηελ πεξηνρή ηεο θαη θαηά 

δεχηεξν ιφγν ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μαθεδνλίαο. 

Δ βεβαησκέλε ινηπφλ πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ ηνπ Αηδαζθαιείνπ απφ ην θαηψηεξν 

θνηλσληθφ ζηξψκα κπνξεί λα θσηίζεη ηε γεληθφηεξε θηινζνθία πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζή ηνπ. 

θνπφο ηνπ Αηδαζθαιείνπ,  κε ην λνκνζεηηθά ζπζηαζέλ Οηθνηξνθείν θαη ηνπο εζσηεξηθνχο 

ηξνθίκνπο,  ήηαλ ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ παξαγσγή γεγελψλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

νπνίνη είραλ γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ θαη ιεηηνπξγνχζαλ σο πξφηππα θαη γηα ηνπο 

ινηπνχο γεγελείο.  

Βθείλν επνκέλσο ην νπνίν πξέπεη λα εμαξζεί είλαη ε επηηπρία ηνπ Αηδαζθαιείνπ λα 

πξνζειθχζεη πιεζπζκηαθέο νκάδεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαλ απφ γεγελή ρσξηά ηεο Φιψξηλαο θαη λα 

αλαηξέςεη ηηο πξνεγνχκελεο ηζνξξνπίεο πνπ ήζειαλ, κέρξη ηφηε, ηνλ πιεζπζκφ ησλ ρσξηψλ απηψλ 

λα έρεη κηθξή πξφζβαζε ζηα κνξθσηηθά αγαζά.  

Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαζηζηά θαλεξή ηελ πνζνζηηαία ππεξνρή ησλ γεγελψλ ρσξηψλ σο 

πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηνπο ζην Αηδαζθαιείν, θάηη ην νπνίν ελζαξξχλεη θαη ε ζρεηηθή 

λνκνζεζία  γηα φζνπο πξνέξρνληαη απφ θνηλφηεηεο ηνπ λνκνχ, νη νπνίνη πξνηηκψληαη έλαληη ησλ 

άιισλ. Αεχηεξε σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Αηδαζθαιείν είλαη ε πφιε, παξά ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο, επεηδή ηα αζηηθά ζηξψκαηα πξνηηκνχλ ην Γπκλάζην. Ώθνινπζνχλ ηα ακηγψο πξνζθπγηθά 

ρσξηά , έπεηηα ηα κηθηά θαη ηέινο ηα βιαρνρψξηα. 

Δ ίδηα θηινζνθία ππεξεηείηαη θαη κε ηελ ίδξπζε ηνπ Αηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγψλ Φιψξηλαο 

ην έηνο 1925, κε ζθνπφ ηε δηάρπζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην γπλαηθείν θχιν θαη ηελ επάξθεηα 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηθαλνχ λα κνξθψζεη ζηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ηα παηδηά ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 
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8.3.2. Ζ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Φιψξηλαο (1941-1987) 

 
Οη Παηδαγσγηθέο Ώθαδεκίεο ηδξχνληαη κε ην λφκν 5802/29.9.1933 ζχκθσλα κε λνκνζρέδηα 

πνπ ππέβαιε ζηε βνπιή ν Τπνπξγφο Παηδείαο Θ. Σνπξθνβαζίιεο, ζηέιερνο ηνπ θπβεξλψληνο 

ιατθνχ θφκκαηνο θαη απνηεινχλ πλεπκαηηθά παηδηά ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο Γ.Παιαηνιφγνπ. θνπφο ηεο ίδξπζήο ηνπο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Βηζεγεηηθή Έθζεζε 

ησλ λνκνζρεδίσλ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ δαζθάισλ, αθνχ θαζηεξψλεηαη ε 

πξνπαηδεία ηεο γπκλαζηαθήο εθπαίδεπζεο. 

Δ Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία Φιψξηλαο ηδξχεηαη κε ην ΝΑ ηεο 14.9.1941, κε πξψην Αηεπζπληή 

ηνλ Κ. πεηζηέξε θαη δηδάζθνληεο, ην πξψην έηνο, ηνπο: Σηκνιένληα Ληάθν (γπκλαζηάξρε 

αξξέλσλ), Πξαζίλνπ Λεσλίδα (θηιφινγν), Ώζπξνπιάθε Εσάλλε (καζεκαηηθφ), Υαξαιακπάθε 

Διία (γπκλαζηή), Σξηαληαθχιινπ Παληειή (κνπζηθφ), Λέληδνπ Πεξζεθφλε  (Καζεγήηξηα 

Σερληθψλ). Σνλ πξψην ρξφλν εηζάγνληαη 57 αγφξηα θαη θνξίηζηα, ηα νπνία εμεηάδνληαη γηα 

αξηηκέιεηα απφ ηνλ Βπηζεσξεηή σκαηηθήο Ώγσγήο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηέρνπλ ζε γξαπηέο 

εμεηάζεηο ζηα Νέα, Ώξραία, Εζηνξία, Μαζεκαηηθά, Φπζηθά, θαη έπεηηα ζε Πξαθηηθέο Ώζθήζεηο 

ζηελ Ερλνγξαθία, ηε Γπκλαζηηθή θαη ηε Μνπζηθή. Δ Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία Φιψξηλαο 

εγθαζίζηαηαη ζην 4
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Φιψξηλαο, ελψ ππήρζεζαλ ζε απηήλ σο πξφηππα ην 6

ν
 

5ηάμην Αεκνηηθφ ζρνιείν Φιψξηλαο θαη ην 7
ν
 κνλνηάμην. 

Με ην Καλνληζηηθφ Αηάηαγκα ηεο 10.2.1944 απνθαζίδεηαη ε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο 

Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο Φιψξηλαο ζηελ Έδεζζα. Σν Αηάηαγκα αλαθαιείηαη κε άιιν ηεο 

2.8.1944, ελψ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1948 ηδξχεηαη εηδηθφ ηκήκα Νεπηαγσγψλ. 

ηελ Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία Φιψξηλαο θνίηεζαλ ζπλνιηθά 4.894 ζπνπδαζηέο, απφ ηνπο 

νπνίνπο νη 1291 (ην 26,4%) θαηάγνληαλ απφ ην λνκφ ηεο Φιψξηλαο. Δ Ώθαδεκία ζηεγάζηεθε ζην 

θηίξην ηνπ Α Αεκνηηθνχ ρνιείνπ, σο ην έηνο 1983-1984, νπφηε θαη κεηαζηεγάζηεθε ζε λέεο 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Ο θχθινο δσήο ηεο Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο Φιψξηλαο νινθιεξψζεθε 

ην 1987, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ην αίηεκα γηα αλσηαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ 

θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ίδξπζεο ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ.  

Ώλ επηρεηξήζνκε κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε ηεο πξνζθνξάο ηεο Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο 

Φιψξηλαο, ζα πξέπεη λα ηνλίζνκε φηη, παξά ηηο δπζρεξείο ζπλζήθεο ζηέγαζήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο, 

ζπλεηζέθεξε ζηελ παξαγσγή ηθαλνχ αξηζκνχ ληφπηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζπλέβαιε ζηελ 

πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε θαη ηελ πλεπκαηηθή πξφνδν ηεο πεξηνρήο. Παξάιιεια ε Παηδαγσγηθή 

Ώθαδεκία, σο πλεπκαηηθφ ίδξπκα ππήξμε θνξέαο γφληκνπ επηζηεκνληθνχ, παηδαγσγηθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζθξάγηζε κε ηελ παξάδνζε πνπ δεκηνχξγεζε ηελ πλεπκαηηθή 

δσή ηεο πφιεο. 
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8.4.Υξήζηκνη Σειεθσληθνί Αξηζκνί θαη Γηεπζχλζεηο 

 

Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ Π.Α.Μ., 3
ν
 ρικ. Βζληθήο Οδνχ Φιψξηλαο-Νίθεο,  

531 00    Φιψξηλα,    Σ.Θ. 21 

Γξακκαηεία Π.Σ. Νεπηαγσγψλ …………………………………… 2385055100 

Γξακκαηεία Π.Σ. Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο……………………….. 2385055004 

Γξακκαηεία Σκήκαηνο ΐαιθαληθψλ πνπδψλ……………………. 2385055200 

 

Γξαθεία κειψλ Γ.Δ.Π. Σειεθσληθφο αξ. 

Ώθξηηφπνπινο Ώιέμαλδξνο 2385055017 

Ώιεπξηάδνπ Ώλαζηαζία  2385055085 

Ώλαζηαζηάδνπ νθία 2385055097 

Ώλαζηαζίνπ Αεκήηξηνο 2385055065 

Ώλδξένπ Ώλδξέαο 2385055009 

Ώπγεηίδνπ νθία  2385055087 

ΐακβαθίδνπ Εθηγέλεηα  2385055103 

Αεκεηξηάδνπ Ώηθαηεξίλε 2385055015 

Διηάδνπ – Σάρνπ νθία 2385055013 

Θσίδεο Εσάλλεο 2385055033 

Ενξδαλίδεο Γεψξγηνο 2385055062 

Κακαξνχδεο ηαχξνο 2385055025 

Καξηψηνγινπ Πέηξνο  2385055080 

Καζθάιεο Θεφδσξνο  2385055090 

Κνληαμήο Κσλζηαληίλνο 2385055037 

Κπξίδεο Ώξγχξηνο  2385055111 

Κσλζηαληηλίδνπ Βπζαιία 2385055113 

Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο 2385055021 

Μπέζζαο Αεκήηξηνο 2385055023 

Νηθνιαλησλάθεο Κσλζηαληίλνο 2385055066 

Νηίλαο Κσλζηαληίλνο  2385055091 

Παιαηνιφγνπ Νεθηαξία  2385055121 

Παπαδνπνχινπ ΐαζηιηθή 2385055029 

Πλεπκαηηθφο Αεκήηξηνο 2385055035 

ηβξνπνχινπ Βηξήλε  2385055105 

νπιηψηεο Μίκεο  2385055083 

πχξηνπ Άλλα 2385055041 

ηεθάλνπ Γεσξγία 2385055107 

Σξηαληάξε σηεξία        2385055110 

Σζαθηξίδνπ Βιέλε 2385055011 

Σζαπαθίδνπ Ώγγειηθή  2385055093 

Φαραληίδεο Νηθφιανο 2385055031 

Φσηηάδεο Κσλζηαληίλνο 2385055019 

Υαηδεεθξαηκίδεο π. Βηξελαίνο  2385055039 

Υαηδεληθνιάνπ ΐαζηιηθή  2385055095 

  

Δ.Δ.ΓΗ.Π. 

έκνγινπ Κιεηψ                                     23850 55050 
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Βηβιηνζήθεο 

ΐηβιηνζήθε ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ………………………2385055052 

Αεκφζηα Κεληξ. ΐηβι. Φιψξηλαο «ΐαζηιηθήο Πηηφζθα», Ώξγπξνθάζηξνπ 1…… 23850 23118 

Γ.Ώ.Κ. (: Γεληθά Ώξρεία ηνπ Κξάηνπο), Λεσθ. Ώβέξσθ 36, ………....23850 45750 

Παηδηθή θαη Βθεβηθή ΐηβι., Λεσθ. Βιεπζεξίαο θαη Λπζηκάρνπ……23850 45411 

Φ..Φ. "Ώξηζηνηέιεο" - ΐηβιηνζήθε, Πιαηεία 7 Δξψσλ 1944 ……….. 2385022754 

 

Πνιηηηζηηθνί θνξείο, Μνπζεία 

Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν, πεξηνρή ηδεξ. ηαζκνχ  ….. . 23850 28206 

Βηαηξία Γξακκάησλ θαη Σερλψλ, ηεθ. Αξαγνχκε 3, 23850 28509 

Λέζρε Πνιηηηζκνχ – Λανγξαθηθφ Μνπζείν Μεγ. Ώιεμάλδξνπ ……..23850 22277 

Ννκαξρηαθφ Χδείν ………………………..………………………23850 46542 

Πηλαθνζήθε Φισξηλαίσλ Καιιηηερλψλ, πεξηνρή ηδεξ. ηαζκνχ  . . 23850 45205 

Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Φιψξηλαο , Ώξγπξνθάζηξνπ 1……. 23850 29677 

ηέγε Φηινηέρλσλ Φιψξηλαο - Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο, Λεσθ. Βιεπζεξίαο 103…… 

…………………………………………………..…….2385029444 

Φ..Φ. "Ώξηζηνηέιεο", Πιαηεία 7 εξψσλ 1944,…………….23850 22754 

 

πγθνηλσλίεο 

Ο..Β.: .........................................23850 22404 

Κ.Σ.Β.Λ. αζηηθψλ γξακκψλ:....... 23850 29547 

Κ.Σ.Β.Λ. ππεξαζηηθψλ γξακκψλ:   . . . 23850 22430 

Φιψξηλαο  . . . ……………………….23850 22430 

Ώκπληαίνπ …………………………..23860 22219 

Ώζελψλ ……………………………….210 5130427 

Θεζζαινλίθεο ……………………2310 595418 

Λάξηζαο……………………………. 2410 530249 

ΣΏΞΕ ......... 2385022700,23800,22800,23100 

 

Ξελνδνρεία 

Φιψξηλα 

"Ώληηγφλε", Ώξξηαλνχ 1 . . . . 23850 23180,23491-2 

"Βιιελίο", Παχινπ Μειά 39 ..... 23850 22671-2 

"King Alexander", Λεσθ. Νίθεο 68 . . 23850 23501-3 

"Λχγθνο", Σαγκ. Νανχκ 1 ........ 23850 28322-3 

"Φηιίππεηνλ" ..................... 23850 23346,28433 
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"Φηιαξέηε", Εθάξσλ 4 ....... 23850 23587,23437 

Ώκχληαην 

"Μνλαζηήξη" ................................23860 22242 

„‟Άηεξνλ‟‟ ………………………………..23860 20000-9 

 

Σειέθσλα Αλάγθεο 

Άκεζε Αξάζε: ............................ 2385022100 

Γεληθφ Ννζνθνκείν: ................ 23850 22555-6 

Κέληξν Άκεζεο ΐνήζεηαο:………….23850 22166 

Ππξνζβεζηηθή: ........................... 23850 22199 

Σξνραία: ..................................... 23850 22202 

ΒΛ.ΣΏ………………………………..…. 23850 22236 

πλνδφο βνπλνχ (Θεφδ. Φάηζεο) ………. 6936 896973 

Courier 

ACS ……………………………….…23850 44818 

Γεληθή Σαρπδξνκηθή …………………23850 44490 

Speedex ……………………..……23850 46545 

Interattica …………………………23850 44800 

Μεηαθνξέο 

Εσ. αιβαξίλαο …………………23850 23995 

Νέα Αειθίληα …………………23850 29130 

 

Μ.Μ.Δ. (ηνπηθά)   

εθεκεξίδεο 

Ώλαηξνπή (θαζεκεξηλή) ……………………..……23850 44802 

Έζλνο ……………………………….………………23850 22777 

Βιεχζεξν ΐήκα ηεο Φιψξηλαο (θαζεκεξηλή) ……23850 45795 

Παξαηεξεηήο ………………………………………23850 23777 

Πνιίηεο (θαζεκεξηλή) …………..……….………..23850 45777 

Φσλή ηεο Φισξίλεο ………………………….…..23850 22195 

Ρ/ θαη Σειεφξαζε 

ΒΡΏ , ηαζκφο Φιψξηλαο  (99,1 ή 96,6)…. ……..23850 46330  

ΒΣ.3,  ηαζκφο Φιψξηλαο …………………………23850 45700  
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8.5.Ζκεξνιφγην Αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-2011 

 

XEIMEΡΕΝΟ ΒΞΏΜΔΝΟ 

Έλαξμε καζεκάησλ γηα ην 1
ν
 έηνο: 4 Οθησβξίνπ 2010 

Έλαξμε καζεκάησλ γηα ηα ππφινηπα έηε: 4 Οθησβξίνπ 2010 

Λήμε καζεκάησλ: 14 Εαλνπαξίνπ 2011 

 

EΏΡΕΝΟ ΒΞΏΜΔΝΟ 

Έλαξμε καζεκάησλ: 7 Φεβξνπαξίνπ 2011 

Λήμε καζεκάησλ: 27 ΜαΎνπ 2011 

 

Σν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ θαη ηειεηψλεη ηελ 31

ε
 Ώπγνχζηνπ θάζε 

έηνπο. Μαζήκαηα δελ γίλνληαη θαηά ηηο παξαθάησ αξγίεο: 

 

 

28
ε
 Οθησβξίνπ 2010 Βζληθή ενξηή 

8ε Ννεκβξίνπ 2010 Βπέηεηνο απειεπζέξσζεο ηεο Φιψξηλαο 

17
ε 
Ννεκβξίνπ 2010 Βπέηεηνο ηνπ Πνιπηερλείνπ 

24
ε
 Αεθεκβξίνπ 2010 – 7

ε 
Εαλνπαξίνπ 2011 Αηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 

3
ε
 – 8

ε
  Μαξηίνπ 2011 Αηαθνπέο ηεο Ώπνθξηάο 

25
ε
 Μαξηίνπ 2011 Βζληθή ενξηή 

16
ε
 Ώπξηιίνπ – 01

ε
  ΜαΎνπ 2011 Αηαθνπέο ηνπ Πάζρα 

13
ε
 Ενπλίνπ 2011 Βνξηή ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο 

1
ε 
Ενπιίνπ – 31

ε 
Ώπγνχζηνπ 2011 Αελ γίλνληαη καζήκαηα θαη εμεηάζεηο 

 

 


