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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Δ Ο Μ Η  Τ Ο Υ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε µε το Προεδρικό  ∆ιάταγµα  320/1983 για την «Οργάνωση και 
λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και 
άρχισε να λειτουργεί  το ακαδημαϊκό έτος 1986-87. Το Παιδαγωγικό Τµήµα 
∆ηµοτικής  Εκπαίδευσης, µαζί µε το Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, αποτελούν την Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.  
Το Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ημοτικής Εκπαίδευσης παρέχει: 
α) Προπτυχιακό τετραετή κύκλο σπουδών 
β) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών 
 
Στο Τμήμα λειτουργούν τρεις Τομείς:  

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
∆ιευθύντρια 

Κωστούλη Τριανταφυλλιά, αναπληρώτρια καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: Σχολικός 
γραμματισμός, γραφείο505, τηλέφωνο 2310995091, kostouli@eled.auth.gr 

 
Μέλη ΔΕΠ του Τομέα 

Αϊδίνης Αθανάσιος, αναπληρωτής καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο: Πρώτη ανάγνωση και 
γραφή, γραφείο 503, τηλέφωνο 2310995095, aaidin@eled.auth.gr 

Αλεξίου Βασίλειος, μόνιμος επίκουρος καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία της 
λογοτεχνίας, γραφείο 509, τηλέφωνο 2310991205, valex@eled.auth.gr 

Αποστολίδου Βενετία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική 
λογοτεχνία και λογοτεχνική εκπαίδευση, γραφείο 504, τηλέφωνο 2310995094, neta@eled.auth.gr 

Κογκίδου ∆ήμητρα, καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: Ψυχολογία με έμφαση στο σχεδιασμό 
ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, γραφείο 905, τηλέφωνο 2310991232, dkogidou@eled.auth.gr 

Μαρβάκης Αθανάσιος, αναπληρωτής καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο: Κλινική κοινωνική 
ψυχολογία, γραφείο 908, τηλέφωνο 2310991296, marvakis@eled.auth.gr 

Μητακίδου Χριστοδούλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: ∆ιδακτική της 
δεύτερης/ξένης γλώσσας και διαπολιτισμική εκπαίδευση, γραφείο 902, τηλέφωνο 2310991236, 
smitakid@eled.auth.gr 

 Μπίμπου-Νάκου Ιωάννα, αναπληρώτρια καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: Κλινική 
ψυχολογία - εφαρμογές στο χώρο του σχολείου, γραφείο 502, τηλέφωνο 2310995030, 
bibou@eled.auth.gr 

Παπαδημητρίου Φωτεινή, επίκουρη καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: Γλωσσικός και οπτικός 
γραμματισμός στην εκπαίδευση, γραφείο 704, τηλέφωνο 2310991204, fpapadim@eled.auth.gr 

Παυλίδης Περικλής, Επίκουρος Καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο: Φιλοσοφία της παιδείας, 
Γραφείο 703, τηλέφωνο 2310991283, ppavlidi@eled.auth.gr 

Ρεπούση Μαρία, Καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία και ιστορική εκπαίδευση, 
γραφείο 501, τηλέφωνο 2310995087, marrep@eled.auth.gr 

Τζήκας Χρήστος, αναπληρωτής καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία της Νεοελληνικής 
Εκπαίδευσης, γραφείο 511, τηλέφωνο 2310991222, chtzikas@eled.auth.gr 

Φίστα Ευαγγελία, Λέκτορας, γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική και Υπολογιστική 
Γλωσσολογία, γραφείο 906, τηλέφωνο 2310995099, evafista@eled.auth.gr 

Χαραλάμπους ∆ημήτριος, καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο: Εκπαιδευτική πολιτική, γραφείο 
709, τηλ.2310991224, dphchar@eled.auth.gr 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
∆ιευθυντής 

Λαμπρινός Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία και η 
διδασκαλία της, γραφείο 702, τηλέφωνο 2310991230, labrinos@eled.auth.gr, 

 
Μέλη ΔΕΠ του Τομέα 

Αυγολούπης Σταύρος, καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο: Παρατηρησιακή αστρονομία και η 
αστρονομία στην εκπαίδευση, γραφείο 708, τηλέφωνο 2310991214, avgoloup@eled.auth.gr 

Δεσλή Δέσποινα, επίκουρη καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική των Μαθηματικών, 
γραφείο: 909, τηλέφωνο 2310991234, ddesli@eled.auth.gr, 

Κουμαράς Παναγιώτης, καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο: ∆ιδακτική με έμφαση στην 
πειραματική διδασκαλία και τα διδακτικά μέσα, γραφείο 712, τηλέφωνο 2310991215, 
koumaras@eled.auth.gr, 

Mαρκόπουλος Ιωάννης, καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο: Φαινόμενα Μεταφοράς και 
Τεχνολογική και Φιλοσοφική Θεώρηση της Τεχνοεπιστήμης, γραφείο 510, τηλ.2310991213, 
imarkopo@eled.auth.gr 

Παπαδόπουλος Ιωάννης, λέκτορας, γνωστικό αντικείμενο: Τα μαθηματικά και η διδασκαλία 
τους, γραφείο 509, τηλέφωνο 2310 995092, ypapadop@otenet.gr, 

Σέρογλου Φανή, Επίκουρη Καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: ∆ιδασκαλία εννοιών των 
φυσικών επιστημών, γραφείο 901, τηλέφωνο 2310991202, seroglou@eled.auth.gr, 

Ταμουτσέλη Κωνσταντία, Επίκουρη Καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, γραφείο 907, τηλέφωνο 2310991258, ktam@eled.auth.gr, 

Ψύλλος ∆ημήτριος, Καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική φυσικών επιστημών – 
εκπαιδευτική τεχνολογία, γραφείο 705, τηλέφωνο 2310991216, psillos@eled.auth.gr 

 

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
∆ιευθυντής  

Γρόλλιος Γεώργιος, καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική, με έμφαση στα Αναλυτικά 
Προγράμματα, γραφείο 903, τηλέφωνο 2310991238, grol@eled.auth.gr 

 
Μέλη ΔΕΠ του Τομέα 

Ζάχος Δημήτριος, λέκτορας, γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική, γραφείο 701, τηλέφωνο 2310 
991252, dimzachos@eled.auth.gr 

Καραγιάννη Παναγιώτα, επίκουρη καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική της 
ένταξης, γραφείο 711, τηλέφωνο 2310991275, pkaragi@eled.auth.gr 

Λιάμπας Αναστάσιος, επίκουρος καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική, γραφείο 
904, τηλέφωνο, 2310991278, aliabas@eled.auth.gr 

Ντρενογιάννη Ελένη, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική, με 
έμφαση στους Η/Υ και τα πολυμέσα στην εκπαίδευση, γραφείο 910, τηλέφωνο 231991246, 
edren@eled.auth.gr 

Τουρτούρας Χρήστος, λέκτορας, γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική, γραφείο: 701, 
τηλέφωνο 2310 991235, htourt@eled.auth.gr 

Τρέσσου Ευαγγελία, καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική με έμφαση στην 
εκπαίδευση ειδικών ομάδων και στη διδασκαλία των μαθηματικών, γραφείο 911, τηλέφωνο 
2310991233, lfatouro@eled.auth.gr 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Συνέλευση του Τμήματος  
Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες 
Λέκτορες του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν 
κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011 (Α’195), έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των 
μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών και φοιτητριών του 
Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια).  
 
Γενική Συνέλευση του Τομέα  
Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες 
Λέκτορες του οικείου Τομέα και εκπροσώπους των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος.  
Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργούν τρεις Τομείς:  
α. Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών. Διευθύντρια του Τομέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 έχει εκλεγεί η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Τριανταφυλλιά 
Κωστούλη.  
β. Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών. Διευθυντής του Τομέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 έχει εκλεγεί ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Νικόλαος 
Λαμπρινός.  
γ. Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού. Διευθυντής του Τομέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 έχει εκλεγεί ο καθηγητής κ. Γεώργιος Γρόλλιος. 
 
Πρόεδρος του Τμήματος  
Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες 
Λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία.  
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη διετία 2013-2015 
είναι η καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Τρέσσου.  
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Κουκουνάρης Ζαχαρίας  

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  
 

Γερομιχαλού Θεοχαρούλα, τηλέφωνο 2310995060  

Πατσιούδης Σωτήρης , τηλέφωνο 2310995057  

Κουκουσιούρα Όλγα, τηλέφωνο 2310995028  

Τσολακοπούλου Χρυσούλα, τηλέφωνο 2310995048  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  Νικόλαος Γρηγοριάδης, τηλέφωνο 2310995054 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ  Ζιώγας Κώστας, τηλέφωνο 2310991240  

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Μιλτσακάκη Καλλιόπη (ΕΕΠ) 
Παπαγεωργίου Εύα (ΕΕΠ) 

Μπουγατζέλη Ευαγγελία (ΕΔΙΠ) 
Κουλούντζος Βασίλειος (ΕΤΕΠ) 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 
Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ  Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ  Κ Α Ι  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  

Γραμματεία του Τμήματος 

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου της Παιδαγωγικής 
Σχολής (Πύργος) και είναι ανοιχτή για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες από τις 12.00 μέχρι 
τις 13.00 κάθε εργάσιμη μέρα.  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τη Γραμματεία στα 
τηλέφωνα 2310 995028, 2310 995056, 2310 995048, 2310 995057, 2310 995060, στο Fax: 
2310995063 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eled.auth.gr  

Βιβλιοθήκη  

H βιβλιοθήκη του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης άρχισε τη λειτουργία της ως 
περιφερειακή βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. αμέσως μετά την ίδρυση του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, το 1984. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στην 
Πανεπιστημιούπολη, στο 2ο όροφο του κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος).  

Από τον Νοέμβριο του 2006 συστεγάζεται με τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Προσχολικής 
Αγωγής και λειτουργεί πλέον ως βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής.  

Η ενιαία συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από 28.000 τόμους βιβλίων και συνολικά 61 
ενεργούς τίτλους περιοδικών (έως και το 2012), από τους οποίους οι δεκαέξι (16) είναι 
ελληνικοί (κοινοί τίτλοι με το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής). Από τον Ιανουάριο του 2013 
δεν έγινε ανανέωση των συνδρομών τους, οπότε δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στα 
πρόσφατα τεύχη των περιοδικών αυτών ούτε σε έντυπη αλλά ούτε και σε ηλεκτρονική 
μορφή. 

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί όλες τις εργάσιμες μέρες από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 19.00 το 
απόγευμα.  

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική και εξυπηρετεί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας (ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 
φοιτητές) του Α.Π.Θ. καθώς και εξωτερικούς χρήστες (π.χ. εκπαιδευτικούς). Ο δανεισμός 
των βιβλίων επιτρέπεται στους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες, στους 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος, εφόσον 
αποκτήσουν την κάρτα δανεισμού της βιβλιοθήκης (για την έκδοση της οποίας απαιτείται η 
συμπλήρωση αίτησης, μια φωτογραφία και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του 
βιβλιαρίου σπουδών για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες). Η κάρτα αυτή ισχύει για όλες τις 
βιβλιοθήκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ., οι προπτυχιακοί 
φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος δικαιούνται να δανείζονται μέχρι 4 βιβλία για 15 
ημέρες, ενώ οι διδάσκοντες, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, μπορούν να 
δανείζονται μέχρι 20 βιβλία για διάστημα 60 ημερών. Από τη δυνατότητα δανεισμού 
εξαιρούνται τα περιοδικά, το πληροφοριακό υλικό και τα συγγράμματα για τα μαθήματα 
που διδάσκονται στο Τμήμα. Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού εφόσον το 
βιβλίο δεν έχει ζητηθεί.  
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Για την έκδοση κάρτας σε εξωτερικά μέλη, απαιτείται η προσκόμιση της αστυνομικής 
ταυτότητας του ενδιαφερόμενου/ης ή του/της εκπροσώπου (αν πρόκειται για συλλογικό 
όργανο), αντίγραφο πτυχίου και η καταβολή ετήσιας συνδρομής, το ποσό της οποίας 
καθορίζεται ως εξής: Οι εξωτερικοί χρήστες που είναι Καθηγητές και τους υπηρετούντες 
Λέκτορες και φοιτητές/τριες άλλων Ιδρυμάτων: 30€ ετήσια χρήση, 20€ εξάμηνη χρήση. Οι 
εξωτερικοί χρήστες που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία: 50€ ετήσια χρήση, 30€ 
εξάμηνη χρήση, 20€ τρίμηνη χρήση. Τα εξωτερικά μέλη υποχρεούνται στην ετήσια 
καταβολή συνδρομής προκειμένου να ανανεωθεί η κάρτα τους. Η απώλεια της κάρτας 
δηλώνεται άμεσα στη Βιβλιοθήκη που εξέδωσε την κάρτα και ο/η χρήστης/τρια 
επιβαρύνεται με το ποσό των 5€ για την επανέκδοση. Ως εξωτερικά μέλη θεωρούνται τα 
Φυσικά πρόσωπα και οι Φοιτητές/τριες του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Πανεπιστημίων. 
Δανεισμός έως και 3 βιβλία για 15 ημέρες.  

Για κάθε βιβλίο που δεν έχει επιστραφεί έγκαιρα, ο δανειζόμενος οφείλει να καταβάλλει 
χρηματικό πρόστιμο 0,30 ευρώ την ημέρα. Όταν για έναν χρήστη εκκρεμεί πρόστιμο, αυτός 
δεν μπορεί να δανειστεί από καμία βιβλιοθήκη του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. 
έως την εξόφλησή του. Πριν την ορκωμοσία του κάθε φοιτητή και της κάθε φοιτήτριας 
απαιτείται από την Γραμματεία του Τμήματος μια βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη ότι δεν έχει 
καμία εκκρεμότητα δανεισμού.  

Η βιβλιοθήκη είναι συνδεδεμένη με τις ηλεκτρονικές πηγές του συστήματος βιβλιοθηκών 
του Α.Π.Θ. και όλοι οι χρήστες της βιβλιοθήκης (εσωτερικοί και εξωτερικοί) μπορούν μέσω 
της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. http://web.lib.auth.gr να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα περιοδικά και τα έντυπα αποκτήματα των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., σε 
14.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών, σε περίπου 684 περιοδικά πλήρους κειμένου 
και σε 384 από αυτά πρόσβαση και σε παλαιότερα τεύχη.  
Πληροφορίες: Αγγελική Παπάζογλου, τηλέφωνο 2310991210, fax 2310991210  
 

Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής -  Περιγραφή  

Σκοπός του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής είναι η ανάπτυξη και η προώθηση καινοτόμων 
μεθόδων, υπηρεσιών και πρακτικών για τη διευκόλυνση της ένταξης φοιτητών /τριών που 
συναντούν εμπόδια στην εκπαιδευτική ζωή στο Πανεπιστήμιο. 
Ειδικότεροι στόχοι 

1. Η ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης για φοιτητές /τριες που συναντούν 
εμπόδια στην ένταξή τους με τη δημιουργία σύγχρονων πολυδιάστατων 
δομών. 

2. Ο συντονισμός, η δικτύωση και η προώθηση της συνεργασίας δομών και 
φορέων για την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των φοιτητών 
/τριών στην εκπαιδευτική ζωή στο πανεπιστήμιο. 

3. Η βελτίωση της εικόνας των ίδιων των φοιτητών /τριών που ανήκουν σε 
«ευάλωτες» ομάδες, καθώς και  της ποιότητας ζωής τους 

4. Η προώθηση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για θέματα διακρίσεων και 
κοινωνικών προκαταλήψεων  

5. Η συμμετοχή σε προγράμματα  που σχετίζονται με ζητήματα ένταξης των νέων 
στην εκπαιδευτική ζωή στο πανεπιστήμιο. 

6. Η συνεργασία με ανάλογες επιτροπές, δίκτυα, οργανώσεις, ιδρύματα, 
εταιρείες, συμβούλια, ενώσεις, φορείς κλπ. - εντός και εκτός Ελλάδας - που 
ασχολούνται με την ισότητα ευκαιριών στα πανεπιστήμια. 
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7. Η ενασχόληση /μελέτη /ανάδειξη των ζητημάτων (εκπαιδευτικών, 
κοινωνικών κ.ά) που αντιμετωπίζουν «ευάλωτες» ομάδες του φοιτητικού 
πληθυσμού.  

8. Η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών που 
συναντούν εμπόδια στην ένταξή τους σε ατομική βάση, αλλά και συλλογικά –
για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες - με τη μορφή σεμιναρίων, 
ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, ανακοινώσεων και εκδόσεων 
ενημερωτικών φυλλαδίων κ.ά.  

Το εγχείρημα του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής στην Παιδαγωγική Σχολή από το 
Σεπτέμβριο του 2008 άρχισε να λειτουργεί κανονικά. Απευθύνεται κυρίως σε ομάδες 
φοιτητών/τριών που συναντούν εμπόδια στην ένταξή τους στην εκπαιδευτική ζωή στη 
Παιδαγωγική Σχολή αλλά ορισμένες δράσεις του απευθύνονται στο σύνολο του φοιτητικού 
πληθυσμού της Σχολής. Προσπαθεί δηλαδή να διασφαλίσει ότι όλοι οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες θα έχουν πρόσβαση στη γνώση, αναπτύσσει μηχανισμούς υποστήριξης για 
φοιτητές/τριες που συναντούν εμπόδια και γενικότερα προωθεί τον διάλογο και την 
ανταλλαγή απόψεων σε θέματα διακρίσεων, κοινωνικών προκαταλήψεων, κοινωνικού 
αποκλεισμού, την ενημέρωση σε θέματα πρόληψης και φροντίδας υγείας, τον 
προβληματισμό σε ψυχοκοινωνικά θέματα κ.ά.  
Έχει δική του ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία μπορούν να απευθύνονται άμεσα 
φοιτητές και φοιτήτριες accessline@educ.auth.gr και το τηλέφωνό του είναι 2310 991295. 
Στεγάζεται σε γραφείο της Βιβλιοθήκης της Σχολής, στο δεύτερο όροφο του Πύργου και 
είναι ανοικτό κατά τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης. 

Νησίδες Υπολογιστών  

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος έχουν στη διάθεσή τους δυο νησίδες 
Υπολογιστών.  

Ο εξοπλισμός τους (Η/Υ, εκτυπωτές, scanners, πρόσβαση στο Internet) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος.  

Η μία νησίδα λειτουργεί στον 3ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής και η 
δεύτερη στον 2ο όροφο του κτιρίου της Αρχαιολογικού Μουσείου.  
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ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Τ Ο  Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν   

Στόχοι και φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών 

Το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. αποσκοπεί στη διαµόρφωση 
δασκάλων/σσών µε δηµοκρατική συνείδηση, οι οποίοι/ες εναντιώνονται σε κάθε 
ρατσιστική και σεξιστική λογική, σε κάθε λογική κοινωνικών διακρίσεων. Επιδιώκει τη 
διαµόρφωση δασκάλων/σσών που αντιµετωπίζουν µε θετικό πνεύµα τον μετασχηµατισµό 
της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της διαµόρφωσης µιας κοινωνίας η οποία θα διέπεται 
από τις αρχές της δικαιοσύνης, της Δηµοκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας. 
∆ασκάλων/σσών που σέβονται τον πλουραλισµό των διαφορετικών θεωρητικών απόψεων 
και πρακτικών στην εκπαίδευση. ∆ασκάλων/σσών οι οποίοι/ες γνωρίζουν, κατανοούν  και 
µπορούν να χρησιµοποιούν στην καθηµερινή τους εργασία τις παιδαγωγικές, ψυχολογικές, 
κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές θεωρίες, καθώς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη 
διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων που αναφέρονται στους σκοπούς, στο 
περιεχόµενο και στις µεθόδους διδασκαλίας κάθε γνωστικού αντικειµένου. 
∆ασκάλων/σσών οι οποίοι/ες έχουν µια ουσιαστική ανθρωπιστική καλλιέργεια µε την 
έννοια του σεβασµού και της κατανόησης της φύσης και των διαφορετικών πολιτισµών, 
καθώς και µε την έννοια της διαρκούς ενεργητικής παρέµβασης στα κοινά.  

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος είναι υποχρεωμένοι/νες να παρακολουθήσουν 20 
υποχρεωτικά μαθήματα (=105 ΔΜ), να επιλέξουν 1 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (=3 ΔΜ), 19 
επιλεγόμενα μαθήματα (=57 ΔΜ) και ένα μάθημα ξένης γλώσσας (=3 ΔΜ). Συνολικά, 
προκειμένου να λάβουν το πτυχίο, απαιτούνται 168 ΔΜ. Οι δύο ξένες γλώσσες που 
διδάσκονται στο Τμήμα είναι η Αγγλική και η Γαλλική.  

Καταβάλλεται προσπάθεια τα μαθήματα που διδάσκονται να αναφέρονται σε φαινόμενα 
και προβλήματα της εκπαιδευτικής πράξης και, παράλληλα, οι φοιτητές και φοιτήτριες 
μέσω ενός σημαντικού αριθμού επιλεγόμενων μαθημάτων να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν το δικό τους δρόμο για την κατανόηση αυτών των φαινομένων και 
προβλημάτων, αναπτύσσοντας τα δικά τους ενδιαφέροντα. Επίσης, όσον αφορά την 
κατανομή των υποχρεωτικών μαθημάτων στη διάρκεια των σπουδών, το πρόγραμμα 
θεμελιώνεται στη λογική της προσέγγισης γενικών φαινομένων και προβλημάτων στα δύο 
πρώτα χρόνια σπουδών και της ενασχόλησης με τις διδακτικές των μαθημάτων και τη 
σύνδεση της παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης στο τρίτο και τέταρτο έτος.  

Η συμμετοχή στην πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου. Το 
Τμήμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική άσκηση και γι’ αυτό το λόγο αφιερώνει 
σχεδόν αποκλειστικά ένα εξάμηνο του προγράμματος σπουδών (Ζ ή Η). Η εξαμηνιαία 
πρακτική άσκηση διεξάγεται στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος Α-8 
«Προετοιµασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας». Στη διάρκειά της, οι φοιτητές και 
οι φοιτήτριες για τέσσερις µέρες κάθε εβδοµάδα, προετοιµάζονται για διδασκαλίες, 
παρακολουθούν διδασκαλίες και διδάσκουν σε Δηµοτικά Σχολεία της Θεσσαλονίκης. 
Επίσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010, με τροποποίηση του Προγράμματος 
Σπουδών, καθιερώθηκε πρακτική άσκηση και στο Γ ή Δ εξάμηνο, στο πλαίσιο του 
υποχρεωτικού μαθήματος Α-20 «Παιδαγωγικές Πρακτικές στο Σχολείο», ώστε οι φοιτητές 
και φοιτήτριες να εξοικειώνονται, μέσω παρακολούθησης διδασκαλιών και εκπόνησης 
σχετικών εργασιών, με τη διδακτική πράξη σε πρώτη φάση. 

Η σύνδεση τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης φάσης της πρακτικής άσκησης με τα 
υποχρεωτικά μαθήματα που προαναφέρθηκαν και ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της 
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απορρέουν από τη βασική θέση του Τμήματος για την αναγκαιότητα της γόνιμης σύνδεσης 
μεταξύ θεωρίας και πράξης. Στην πρώτη φάση (Γ ή Δ εξάμηνο) οι φοιτητές και φοιτήτριες 
εξοικειώνονται με τη λειτουργία των σχολείων ενώ, παράλληλα, διδάσκονται βασικές 
θεωρίες μάθησης και εφαρμογές τους στη διδασκαλία, Αυτό έχει ως σκοπό οι μελλοντικοί 
εκπαιδευτικοί να κατακτήσουν εκείνες τις γνώσεις που χρειάζονται, προκειμένου να 
κατανοήσουν τη λειτουργία του σχολείου και τους διάφορους παράγοντες οι οποίοι 
διευκολύνουν το σχεδιασμό και συμβάλλουν στη διεξαγωγή της διδασκαλίας, ώστε να 
παίρνουν συνειδητές παιδαγωγικές αποφάσεις και να επιλέγουν τα κατάλληλα διδακτικά 
μέσα για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της διδασκαλίας τους.  

Στη δεύτερη φάση (Ζ ή Η εξάμηνο), οι φοιτητές και φοιτήτριες διδάσκονται τις θέσεις (ως 
προς τους σκοπούς, το περιεχόμενο, τις μεθόδους, τις μορφές και τα μέσα διδασκαλίας) 
πέντε ρευμάτων παιδαγωγικής σκέψης και όψεις του ζητήματος της αξιολόγησης 
(θεωρητικές αφετηρίες, παιδαγωγική λειτουργία, κριτήρια, μορφές, τεχνικές, 
αποτελέσματα), ενώ, παράλληλα, παρακολουθούν, διδάσκουν σε σχολεία του νομού 
Θεσσαλονίκης και εκπονούν σχετικές εργασίες.  

Ένας σημαντικός αριθμός μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
αποτελείται από μαθήματα με εργαστηριακό προσανατολισμό (μαθήματα παιδαγωγικής 
αξιοποίησης των ΤΠΕ, εκπαιδευτικής τεχνολογίας, πειραματικής διδασκαλίας των φυσικών 
επιστημών, πληροφοριακού γραμματισμού, διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων με 
σύγχρονα μέσα). Η διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων εξυπηρετείται κυρίως από 
συγκεκριμένους εργαστηριακούς χώρους. 

Δομή του Προγράμματος Σπουδών 

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα, από υποχρεωτικά κατ’ 
επιλογή, από επιλεγόμενα μαθήματα, από πρακτικές ασκήσεις, καθώς και από την 
επάρκεια στην ξένη γλώσσα και τον πληροφοριακό γραμματισμό. 

• Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 20 και ονομάζονται έτσι, επειδή είναι 
υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες. Δηλαδή, δεν είναι 
δυνατή η απόκτηση πτυχίου χωρίς την επιτυχή εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά 
μαθήματα. 

• Τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα είναι 6 και κάθε φοιτητής η φοιτήτρια 
πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία σε τουλάχιστον 1. 

• Τα επιλεγόμενα μαθήματα ονομάζονται έτσι, επειδή μπορούν να επιλεγούν 
ελεύθερα από ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων. Για την απόκτηση του πτυχίου είναι 
απαραίτητη η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 19 επιλεγόμενα μαθήματα. 

• Η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του 
πτυχίου. Οι πρακτικές ασκήσεις γίνονται στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος 
«Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας» (4ο έτος σπουδών) και 
στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος «Παιδαγωγικές πρακτικές στο σχολείο» 
(2ο έτος σπουδών). 

• Η επιτυχής εξέταση στην ξένη γλώσσα είναι απαραίτητη για την απόκτηση του 
πτυχίου, όπως και η επιτυχής εξέταση στον Πληροφοριακό Γραμματισμό. 

• Ορισμένες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα, ενώ άλλες προσφέρονται από το 
Κέντρο Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ, όπου και εξετάζονται. 
Υποχρεωτικά μαθήματα: 

• Τα υποχρεωτικά μαθήματα (προσφέρονται τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό 
εξάμηνο), έχουν κωδικό αριθμό που αρχίζει με Α (Α-1, Α-2 κ.ο.κ.). Ο κωδικός 
παραμένει ίδιος, ακόμη και αν το μάθημα διδάσκεται από διαφορετικό μέλος ΔΕΠ. 

• Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας διαφέρουν από μάθημα σε μάθημα. 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

• Για να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης (με δεδομένη τη 
στενότητα χώρου), στα υποχρεωτικά μαθήματα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
χωρίζονται σε δύο τμήματα (αλφαβητικός περιορισμός (Α-Λ, Μ-Ω) και κάθε τμήμα 
παρακολουθεί το μάθημα σε διαφορετικό εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Τίτλος Μαθήματος 
Διδακτικές 

μονάδες 
Α01_1 Ψυχολογία και σχολείο 3 δ.μ. 

Α02 Κοινωνική, φιλοσοφική και ιστορική θεώρηση της εκπαίδευσης 6 δ.μ. 
Α03 Οργάνωση διαδικασιών μάθησης στο σχολείο 3 δ.μ. 
Α04 Παιδαγωγική της ένταξης 3 δ.μ. 
Α05 Αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση 3 δ.μ. 

Α06_Ι & ΙΙ Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση Ι και ΙΙ 6 δ.μ. 

Α08_Ι & ΙΙ 
Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας-Πρακτικές 
ασκήσεις Ι και ΙΙ 

21 δ.μ. 

Α09_Ι & ΙΙ Γλώσσα και γραμματισμός στο σχολείο Ι και ΙΙ 6 δ.μ. 
Α10_Ι & ΙΙ Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας Ι και ΙΙ 6 δ.μ. 
Α11_Ι & ΙΙ Διδακτική της λογοτεχνίας Ι και ΙΙ 6 δ.μ. 

Α13 Τέχνες στην εκπαίδευση 6 δ.μ. 
Α14_Ι & ΙΙ Διδακτική των μαθηματικών Ι και ΙΙ 6 δ.μ. 
Α15_Ι & ΙΙ Διδακτική των φυσικών επιστημών Ι και ΙΙ 6 δ.μ. 
Α16_Ι & ΙΙ Μελέτη φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος Ι και ΙΙ 3 δ.μ. 

Ε13 Διδακτική της Γεωγραφίας 3 δ.μ. 
Α17 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 3 δ.μ. 
Α18 Εισαγωγή στην παιδαγωγική 3 δ.μ. 

Α19 
Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη 
σύγχρονη Ελλάδα 

3 δ.μ. 

Α20 Παιδαγωγικές πρακτικές στο σχολείο 3 δ.μ. 
Α22 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 3 δ.μ. 

Σύνολο διδακτικών μονάδων από υποχρεωτικά μαθήματα 105 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Τίτλος Μαθήματος 
Διδακτικές 

μονάδες 
ΥΕ1 Νέες διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της λογοτεχνίας 3 δ.μ. 
ΥΕ3 Πρακτικές διδασκαλίας πολυτροπικού λόγου 3 δ.μ. 

ΥΕ5 
Οργάνωση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών: από τη 
θεωρία στην πράξη 

3 δ.μ. 

ΥΕ7 
Κριτικός γραμματισμός και λειτουργική γραμματική: εφαρμογές 
στην τάξη 

3 δ.μ. 

ΥΕ8 Γραμματισμός στην πρώτη σχολική ηλικία: εφαρμογές στην τάξη 3 δ.μ. 
ΥΕ9 Θέματα διδακτικής των μαθηματικών: εφαρμογές στην τάξη 3 δ.μ. 

ΥΕ10 Εκπαίδευση για το βιώσιμο σχολείο 3 δ.μ. 

Σύνολο προσφερόμενων διδακτικών μονάδων 21 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Τίτλος Μαθήματος 
Διδακτικές 

μονάδες 
Ε 08 Πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών 3 δ.μ. 
Ε 10 Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης 3 δ.μ. 
Ε15 Φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη 3 δ.μ. 
Ε 16 Αστρονομία στην εκπαίδευση 3 δ.μ. 
Ε 17 Φυσική γεωγραφία και περιβάλλον 3 δ.μ. 

Ε 22 
Εκπαιδευτική πράξη και αναπηρία (Έμφαση στις αισθητηριακές και 
κινητικές αναπηρίες) 

3 δ.μ. 

Ε 29 Φιλοσοφία της παιδείας 3 δ.μ. 

Ε 30 
Έννοιες των φυσικών επιστημών και η διδασκαλία τους στο 
δημοτικό σχολείο 

3 δ.μ. 

Ε 33 Ψυχική Υγεία και σχολείο  

Ε 36 
Εκπαιδευτική προσέγγιση της νοητικής καθυστέρησης στο γενικό 
σχολείο 

3 δ.μ 

Ε 37 Φυσικές επιστήμες και πολιτισμός στην εκπαίδευση 3 δ.μ 
Ε 42 Εκπαιδευτικοί: αποστολή, ρόλος και επάγγελμα 3 δ.μ. 
Ε 50 Ιατρική βάση προβλημάτων ακοής 3 δ.μ. 
Ε 53 Γνωσιολογικά ζητήματα της παιδείας 3 δ.μ. 
Ε 54 Σύνδεση οικογένειας και σχολείου 3 δ.μ 
Ε 67 Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολικός χώρος 3 δ.μ. 
Ε 74 Παιδική λογοτεχνία 3 δ.μ. 

Ε 75 
Υπολογιστική γλωσσολογία: αξιοποίηση στη διδακτική της νέας 
ελληνικής 

3 δ.μ. 

Ε 88 Εισαγωγή στην εκπαιδευτική πολιτική 3 δ.μ. 
Ε 91 Εισαγωγή στη φιλοσοφία της επιστήμης και της τεχνολογίας 3 δ.μ. 
Ε 94 Έρευνα σχολικών εγχειριδίων 3 δ.μ. 
Ε 97 Κοινωνική ψυχολογία και εκπαίδευση 3 δ.μ. 
Ε 99 Σύγχρονα ενεργειακά προβλήματα και βιώσιμη ανάπτυξη 3 δ.μ. 

Ε 102 Ψηφιακός γραμματισμός 3 δ.μ 
Ε 103 Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 3 δ.μ. 
Ε 104 Ηθική της επιστήμης και της τεχνολογίας 3 δ.μ. 
Ε 105 Νέες τεχνολογίες και διαπολιτισμική εκπαίδευση 3 δ.μ. 
Ε 106 Αστροφυσική και κοσμολογία στην εκπαίδευση 3 δ.μ. 
Ε 107 Νέες τεχνολογίες και σύγχρονοι προβληματισμοί 3 δ.μ. 
Ε 113 Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση για το περιβάλλον 3 δ.μ. 
Ε 114 Η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη στη διασπορά 3 δ.μ. 
Ε 116 Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση 3 δ.μ. 
Ε 118 Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη 3 δ.μ. 
Ε 119 Σχολική αποτυχία 3 δ.μ. 
Ε 122 Δημιουργική γραφή και φιλαναγνωσία 3 δ.μ. 
Ε 124 Μαθηματικά και η διδασκαλία τους 3 δ.μ. 
Ε 127 Σχολική παιδαγωγική 3 δ.μ. 
Ε 128 Ψυχολογία, μετανάστευση και σχολείο 3 δ.μ. 
Ε 129 Ελευθεριακή μάθηση 3 δ.μ. 
Ε 132 Θέματα διδακτικής των μαθηματικών: Επίλυση προβλήματος 3 δ.μ. 

Ε 133 
Μειονοτική εκπαιδευτική πολιτική και διαχείριση της 
πολυπολιτισμικότητας στη Θράκη 

3 δ.μ. 

Ε 138 Διγλωσσία και νέα περιβάλλοντα μάθησης 3 δ.μ. 

Ε 139 
Αναπαραστάσεις της κοινωνίας στη σύγχρονη νεοελληνική 
πεζογραφία 

3 δ.μ 

Ε 140 Εργαστήρια φυσικών επιστημών 3 δ.μ 

Σύνολο προσφερόμενων διδακτικών μονάδων  132 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Επιλεγόμενα μαθήματα: 
Επιλέγοντας 19 από τα παραπάνω μαθήματα και ένα υποχρεωτικό κατ’ επιλογή 
συμπληρώνονται 60 διδακτικές μονάδες από επιλεγόμενα μαθήματα που απαιτούνται για 
την απόκτηση πτυχίου, σε συνδυασμό ασφαλώς με τις 105 μονάδες των υποχρεωτικών 
μαθημάτων και το μάθημα της ξένης γλώσσας ( το γενικό σύνολο των διδακτικών μονάδων 
οι οποίες απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου είναι 168). 
 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Τίτλος Μαθήματος  

ΞΓΑΓΓ Παιδαγωγικά κείμενα στην αγγλική γλώσσα 
ΞΓΓΑΛ Παιδαγωγικά κείμενα στην γαλλική γλώσσα 

ΕΜ Πληροφοριακός γραμματισμός και χρήση της βιβλιοθήκης 

 Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας (ενισχυτικό μάθημα) 

Σύνολο διδακτικών μονάδων από μαθήματα ξένων γλωσσών 3 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, οργανωμένο 
κατά εξάμηνα, είναι το ακόλουθο:  
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Η Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν  

 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Α01_1 Ψυχολογία και σχολείο 
Αϊδίνης Α. – Μπϊμπου Ι. 

Α-Λ 3 δ.μ. 
   
Α02 Κοινωνική, φιλοσοφική και ιστορική θεώρηση της εκπαίδευσης 

Παυλίδης Π. – Τζήκας Χ. 
Μ-Ω 6 δ. μ. 

   
Α03 Οργάνωση διαδικασιών μάθησης στο σχολείο 

Μαρβάκης Α. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α04 Παιδαγωγική της ένταξης 

Καραγιάννη Π. 
Μ-Ω 3 δ.μ 

   
Α16_Ι Μελέτη φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος Ι 

Αυγολούπης Σ. – Λαμπρινός Ν. – Ταμουτσέλη Κ. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α16_ΙΙ Μελέτη φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος ΙΙ 

Αυγολούπης Σ. – Λαμπρινός Ν. – Ταμουτσέλη Κ. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α17 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 

Παυλίδης Π. – Τζήκας Χ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α18 Εισαγωγή στην παιδαγωγική 

Τουρτούρας Χ. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α22 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 

Αϊδίνης Α. – Καραγιάννη Π. - Λιάμπας Α. - Ντρενογιάννη Ε. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Ε 17 Φυσική γεωγραφία και περιβάλλον 
Λαμπρινός Ν. 

 3 δ.μ. 
   
Ε 22 Εκπαιδευτική πράξη και αναπηρία (Έμφαση στις αισθητηριακές 

και κινητικές αναπηρίες) 
Καραγιάννη Π. 

 3 δ.μ. 
   

Ε 42 Εκπαιδευτικοί: αποστολή, ρόλος και επάγγελμα 
Λιάμπας Α. 

 3 δ.μ. 
   
Ε 91 Εισαγωγή στη φιλοσοφία της επιστήμης και της τεχνολογίας 

Μαρκόπουλος Ι. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 119 Σχολική αποτυχία 

Τουρτούρας Χ. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 127 Σχολική παιδαγωγική 

Ζάχος Δ. 
 3 δ.μ. 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 
 
 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Α05 Αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση 
Ζάχος Δ. 

Α-Λ 3 δ.μ. 
   
Α06_Ι Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση Ι 

Ψύλλος Δ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α06_ΙΙ Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση ΙΙ 

Ψύλλος Δ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α09_I Γλώσσα και γραμματισμός στο σχολείο Ι 

Παπαδημητρίου Φ. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α13 Τέχνες στην εκπαίδευση 

Παπαγεωργίου Ε. 
Μ-Ω 6 δ.μ. 

   
Α20 Παιδαγωγικές πρακτικές στο σχολείο 

Τρέσσου Ε. 
Α-Λ 3 δ.μ 

   
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Ε 08 Πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών 
Κουμαράς Π. 

 3 δ.μ. 
   
Ε 10 Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης 

Τζήκας Χ. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 16 Αστρονομία στην εκπαίδευση 

Αυγολούπης Σ. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 33 Ψυχική Υγεία και σχολείο 

Μπίμπου Ι. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 37 Φυσικές επιστήμες και πολιτισμός στην εκπαίδευση 

Σέρογλου Φ. 
 3 δ.μ 

   
Ε 97 Κοινωνική ψυχολογία και εκπαίδευση 

Μαρβάκης Α. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 99 Σύγχρονα ενεργειακά προβλήματα και βιώσιμη ανάπτυξη 

Μαρκόπουλος Ι. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 138 Διγλωσσία και νέα περιβάλλοντα μάθησης 

Φίστα Ε. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 139 Αναπαραστάσεις της κοινωνίας στη σύγχρονη νεοελληνική 

πεζογραφία 
Αποστολίδου Β. 

 3 δ.μ 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 
 
 
 
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Α10_I Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας Ι 
Αϊδίνης Α. 

Μ-Ω 3 δ.μ. 
   
Α10_II Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας ΙΙ 

Κωστούλη Τ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α11_II Διδακτική της λογοτεχνίας ΙΙ 

Αποστολίδου Β. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α14_Ι Διδακτική των μαθηματικών Ι 

Δεσλή Δ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α14_ΙΙ Διδακτική των μαθηματικών ΙΙ 

Παπαδόπουλος Ι. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α15_Ι Διδακτική των φυσικών επιστημών Ι 

Κουμαράς Π. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α15_ΙΙ Διδακτική των φυσικών επιστημών ΙΙ 

Σέρογλου Φ. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Ε 13 Διδακτική της γεωγραφίας 

Λαμπρινός Ν. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Ε 53 Γνωσιολογικά ζητήματα της παιδείας 
Παυλίδης Π. 

 3 δ.μ. 
   
Ε 54 Σύνδεση οικογένειας και σχολείου 

Μπίμπου Ι. 
 3 δ.μ 

   
Ε 75 Υπολογιστική γλωσσολογία: αξιοποίηση στη διδακτική της νέας 

ελληνικής 
Φίστα Ε. 

 3 δ.μ. 
   

Ε 94 Έρευνα σχολικών εγχειριδίων 
Χαραλάμπους Δ. 

 3 δ.μ. 
   
Ε 102 Ψηφιακός γραμματισμός 

Ντρενογιάννη Ε. 
 3 δ.μ 

   
Ε 103 Παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας 
Ντρενογιάννη Ε. 

 3 δ.μ. 
   

Ε 122 Δημιουργική γραφή και φιλαναγνωσία 
Καρακίτσιος Α. 

 3 δ.μ. 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 
 
 
 
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Α08_Ι Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας-
Πρακτικές ασκήσεις Ι 
Γρόλλιος Γ. 

Μ-Ω 14 δ.μ. 
   

Α08_ΙΙ Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας-
Πρακτικές ασκήσεις ΙΙ 
Γρόλλιος Γ. 

Μ-Ω 7 δ.μ. 
   

Α19 Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη 
σύγχρονη Ελλάδα 
Χαραλάμπους Δ. 

Α-Λ 3 δ.μ. 
   

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΥΕ3 Πρακτικές διδασκαλίας πολυτροπικού λόγου 

Παπαδημητρίου Φ. 
 3 δ.μ 

   
ΥΕ7 Κριτικός γραμματισμός και λειτουργική γραμματική: εφαρμογές 

στην τάξη 
Κωστούλη Τ. 

 3 δ.μ 
   

ΥΕ8 Γραμματισμός στην πρώτη σχολική ηλικία: εφαρμογές στην τάξη 
Αϊδίνης Α. 

 3 δ.μ 
   
ΥΕ9 Θέματα διδακτικής των μαθηματικών: εφαρμογές στην τάξη 

Δεσλή Δ. 
 3 δ.μ 

   
ΥΕ10 Εκπαίδευση για το βιώσιμο σχολείο 

Ταμουτσέλη Κ. 
 3 δ.μ 
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ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 
Ξένες γλώσσες και μαθήματα δεξιοτήτων 

ΞΓΑΓΓ Παιδαγωγικά κείμενα στην αγγλική γλώσσα 
Μιλτσακάκη Κ. 

 3 δ.μ. 
   
ΞΓΓΑΛ Παιδαγωγικά κείμενα στην γαλλική γλώσσα 

Φίστα Ε. 
 3 δ.μ. 

   
ΕΜ Πληροφοριακός γραμματισμός και χρήση της βιβλιοθήκης 

Μπουγατζέλη Ε. 

(χωρίς διδακτικές 
μονάδες) 

Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας (ενισχυτικό μάθημα) 
Μιλτσακάκη Κ. 

(χωρίς 
διδακτικές 
μονάδες) 

 



 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 Σελίδα 20 

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Ε Α Ρ Ι Ν Η Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν  

 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Α01_1 Ψυχολογία και σχολείο 
Αϊδίνης Α. – Μπίμπου Ι. 

Μ-Ω 3 δ.μ. 
   
Α02 Κοινωνική, φιλοσοφική και ιστορική θεώρηση της εκπαίδευσης 

Παυλίδης Π. 
Α-Λ 6 δ.μ. 

   
Α03 Οργάνωση διαδικασιών μάθησης στο σχολείο 

Μαρβάκης Α. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α04 Παιδαγωγική της ένταξης 

Καραγιάννη Π. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α16_Ι Μελέτη φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος Ι 

Αυγολούπης Σ. - Λαμπρινός Ν. – Ταμουτσέλη Κ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α16_ΙΙ Μελέτη φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος ΙΙ 

Αυγολούπης Σ. - Λαμπρινός Ν. – Ταμουτσέλη Κ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α17 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 

Παυλίδης Π. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α18 Εισαγωγή στην παιδαγωγική 

Τουρτούρας Χ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α22 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 

Αϊδίνης Α. - Καραγιάννη Π. – Λιάμπας Α. – Ντρενογιάννη Ε. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Ε 30 Έννοιες των φυσικών επιστημών και η διδασκαλία τους στο 
δημοτικό σχολείο 
Κουμαράς Π. 

 3 δ.μ. 
   
   
Ε 50 Ιατρική βάση προβλημάτων ακοής 

Μεταξάς Σ. – Μάρκου Κ. – Νικολαΐδης Β. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 67 Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολικός χώρος 

Ταμουτσέλη Κ. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 74 Παιδική λογοτεχνία 

Καρακίτσιος Α. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 104 Ηθική της επιστήμης και της τεχνολογίας 

Μαρκόπουλος Ι. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 105 Νέες τεχνολογίες και διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Φίστα Ε. 
 3 δ.μ. 

Ε 133 Μειονοτική εκπαιδευτική πολιτική και διαχείριση της 
πολυπολιτισμικότητας στη Θράκη 
Τσιούμης Κ. (αφορά μόνο φοιτητές και φοιτήτριες της 
μειονοτικής εκπαίδευσης) 

 3 δ.μ. 
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Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Α05 Αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση 
Ζάχος Δ. 

Μ-Ω 3 δ.μ. 
   
Α06_Ι Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση Ι 

Ντρενογιάννη Ε. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α06_ΙΙ Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση ΙΙ 

Ντρενογιάννη Ε. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α09_Ι Γλώσσα και γραμματισμός στο σχολείο Ι 

Παπαδημητρίου Φ. 
Μ-Ω 3 δ.μ 

Α09_ΙΙ Γλώσσα και γραμματισμός στο σχολείο ΙΙ 
Μητακίδου Χ. 

Α-Λ 3 δ.μ. 

 Μ-Ω 3 δ.μ. 

Α13 Τέχνες στην εκπαίδευση 
Παπαγεωργίου Ε. 

Α-Λ 6 δ.μ. 
   
Α20 Παιδαγωγικές πρακτικές στο σχολείο 

Τρέσσου Ε. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Ε 08 Πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών 
Κουμαράς Π. 

 3 δ.μ. 

Ε15 Φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη 
Σέρογλου Φ. 

 3 δ.μ. 

Ε 29 Φιλοσοφία της παιδείας 
Παυλίδης Π. 

 3 δ.μ. 
   
Ε 106 Αστροφυσική και κοσμολογία στην εκπαίδευση 

Αυγολούπης Σ. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 107 Νέες τεχνολογίες και σύγχρονοι προβληματισμοί 

Μαρκόπουλος Ι. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 114 Η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη στη διασπορά 

Φίστα Ε. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 116 
 

Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση 
Τουρτούρας Χ. 

 3 δ.μ. 

Ε 124 Μαθηματικά και η διδασκαλία τους 
Παπαδόπουλος Ι. 

 3 δ.μ. 
   
Ε 128 Ψυχολογία, μετανάστευση και σχολείο 

Μπίμπου Ι. 
 3 δ.μ. 

Ε 129 Ελευθεριακή μάθηση 
Μαρβάκης Α. 

 3 δ.μ. 
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ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Α10_Ι Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας Ι 
Αϊδίνης Α. 

Α-Λ 3 δ.μ. 
   
Α10_ΙΙ Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας ΙΙ 

Κωστούλη Τ. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α11_Ι Διδακτική της λογοτεχνίας Ι 

Αλεξίου Β. 
Α-Ω 3 δ.μ. 

   
Α11_ΙΙ Διδακτική της λογοτεχνίας ΙΙ 

Αποστολίδου Β. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α14_Ι Διδακτική των μαθηματικών Ι 

Δεσλή Δ. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α14_ΙΙ Διδακτική των μαθηματικών ΙΙ 

Παπαδόπουλος Ι. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α15_Ι Διδακτική των φυσικών επιστημών Ι 

Ψύλλος Δ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α15_ΙΙ Διδακτική των φυσικών επιστημών ΙΙ 

Ψύλλος Δ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Ε 13 Διδακτική της γεωγραφίας 

Λαμπρινός Ν. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 
Ε 36 Εκπαιδευτική προσέγγιση της νοητικής καθυστέρησης στο γενικό 

σχολείο 
Καραγιάννη Π. 

 3 δ.μ 

Ε 88 Εισαγωγή στην εκπαιδευτική πολιτική 
Χαραλάμπους Δ. 

 3 δ.μ. 
   
Ε 113 Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση για το περιβάλλον 

Ταμουτσέλη Κ. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 118 Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη 

Ζάχος Δ. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 132 Θέματα διδακτικής των μαθηματικών: Επίλυση προβλήματος 

Παπαδόπουλος Ι. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 140 Εργαστήρια φυσικών επιστημών 

Κουμαράς Π. 
 3 δ.μ 
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Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Α08_Ι Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας - 
Πρακτικές ασκήσεις Ι 
Λιάμπας Α. 

Α-Λ 14 δ.μ. 
   

Α08_ΙΙ  Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας - 
Πρακτικές ασκήσεις ΙΙ 
Λιάμπας Α. 

Α-Λ 7 δ.μ. 
   

Α19 Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη 
σύγχρονη Ελλάδα 
Χαραλάμπους Δ. 

Μ-Ω 3 δ.μ. 
   

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΥΕ1 Νέες διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της λογοτεχνίας 

Αποστολίδου Β. 
 3 δ.μ. 

   
ΥΕ3 Πρακτικές διδασκαλίες πολυτροπικού λόγου 

Παπαδημητρίου Φ. 
 3 δ.μ. 

ΥΕ5 Οργάνωση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών: από τη 
θεωρία στην πράξη 
Σέρογλου Φ. 

 3 δ.μ. 
   
   
ΥΕ7 Κριτικός γραμματισμός και λειτουργική γραμματική: εφαρμογές 

στην τάξη 
Κωστούλη Τ. 

 3 δ.μ. 
   
   
ΥΕ9 Θέματα διδακτικής των μαθηματικών: εφαρμογές στην τάξη 

Δεσλή Δ. 
 3 δ.μ. 
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ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 
Ξένες γλώσσες και μαθήματα δεξιοτήτων 
ΞΓΑΓΓ Παιδαγωγικά κείμενα στην αγγλική γλώσσα 

Μιλτσακάκη Κ. 
 3 δ.μ. 

   
ΞΓΓΑΛ Παιδαγωγικά κείμενα στην γαλλική γλώσσα 

Φίστα Ε. 
 3 δ.μ. 

   
ΕΜ Πληροφοριακός γραμματισμός και χρήση της βιβλιοθήκης 

Μπουγατζέλη Ε. 
(χωρίς διδακτικές 

μονάδες) 
Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας (ενισχυτικό μάθημα) 
Μιλτσακάκη Κ. 

(χωρίς 
διδακτικές 
μονάδες) 
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Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  Α Ν Α  Ε Τ Ο Σ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
Α01_1 Ψυχολογία και σχολείο 

Αϊδίνης Α. – Μπϊμπου Ι. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α02 Κοινωνική, φιλοσοφική και ιστορική θεώρηση της εκπαίδευσης 

Παυλίδης Π. – Τζήκας Χ. 
Μ-Ω 6 δ.μ. 

   
Α03 Οργάνωση διαδικασιών μάθησης στο σχολείο 

Μαρβάκης Α. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α04 Παιδαγωγική της ένταξης 

Καραγιάννη Π. 
Μ-Ω 3 δ.μ 

   
Α16_Ι Μελέτη φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος Ι 

Αυγολούπης Σ. – Λαμπρινός Ν. – Ταμουτσέλη Κ. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α16_ΙΙ Μελέτη φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος ΙΙ 

Αυγολούπης Σ. – Λαμπρινός Ν. – Ταμουτσέλη Κ. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α17 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 

Παυλίδης Π. – Τζήκας Χ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α18 Εισαγωγή στην παιδαγωγική 

Τουρτούρας Χ. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α22 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 

Αϊδίνης Α. – Καραγιάννη Π. - Λιάμπας Α. - Ντρενογιάννη Ε. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
Α01_1 Ψυχολογία και σχολείο 

Αϊδίνης Α. – Μπίμπου Ι. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α02 Κοινωνική, φιλοσοφική και ιστορική θεώρηση της εκπαίδευσης 

Παυλίδης Π. 
Α-Λ 6 δ.μ. 

   
Α03 Οργάνωση διαδικασιών μάθησης στο σχολείο 

Μαρβάκης Α. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α04 Παιδαγωγική της ένταξης 

Καραγιάννη Π. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α16_Ι Μελέτη φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος Ι 

Αυγολούπης Σ. - Λαμπρινός Ν. – Ταμουτσέλη Κ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α16_ΙΙ Μελέτη φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος ΙΙ 

Αυγολούπης Σ. - Λαμπρινός Ν. – Ταμουτσέλη Κ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α17 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 

Παυλίδης Π. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α18 Εισαγωγή στην παιδαγωγική 

Τουρτούρας Χ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α22 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 

Αϊδίνης Α. - Καραγιάννη Π. – Λιάμπας Α. – Ντρενογιάννη Ε. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α01_1 
Τίτλος Μαθήματος: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υπεύθυνη μαθήματος: Ιωάννα Μπίμπου 
Διδάσκοντες: Αθανάσιος Αϊδίνης, Ιωάννα Μπίμπου 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα έχει ως γενικότερο στόχο την παρουσίαση των βασικών κριτικών προσεγγίσεων 
που συνδέουν τους διάφορους κλάδους της ψυχολογίας με την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα 
συζητάμε : α) τα βασικά θεωρητικά και εφαρμοσμένα μοντέλα της ψυχολογίας που 
ερμηνεύουν την ανθρώπινη ανάπτυξη και τις αποκλίσεις της, με έμφαση στην σχολική 
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ηλικία β) παραδείγματα σύνδεσης του σχολείου με την αναπτυξιακή ψυχολογία μέσα από 
τις κυριότερες θεωρίες για την γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη και γ) 
ψυχοκοινωνικά πλαίσια ανάπτυξης με κύρια έμφαση στην οικογένεια και στο σχολείο. 
Τονίζουμε την θέση των παιδιών ως επαρκών φορέων κοινωνικής αλληλεπίδρασης κατά 
την διαδικασία της ανάπτυξής τους. Τέλος, παρουσιάζουμε συγκεκριμένα παραδείγματα 
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης που συνδέονται με την έννοια της επάρκειας και της 
ανθεκτικότητας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, με προστατευτικούς και επιβαρυντικούς 
παράγοντες για την ψυχική υγεία, με τα σχολεία ως κοινότητες σε συνεργασία με άλλα 
πλαίσια, καθώς και τις βασικές προϋποθέσεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών για μια 
αποτελεσματική σχολική ένταξη των μαθητών. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:  

� είναι σε θέση να διακρίνουν τις βασικές αναπτυξιακές διεργασίες που είναι 
υπεύθυνες για τη σχολική προσαρμογή, 

� επισημαίνουν προστατευτικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες στο σχολικό και 
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο που συνδέονται με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, 

� οργανώνουν και να διαμορφώνουν τρόπους και πρακτικές παρέμβασης στο 
σχολείο. Διαμορφώνουν τρόπους συνεργασίας με επαγγελματίες και γονείς. 
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α02 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Διδάσκων: Χρήστος Τζήκας 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα επιχειρεί να παρουσιάσει τη διαδικασία εξέλιξης και τον κοινωνικό ρόλο των 
παιδαγωγικών ιδεών και των εκπαιδευτικών θεσμών, σε συνάρτηση με την ανάλυση των 
φιλοσοφικών θεωριών που σε διαφορετικές εποχές θεμελίωσαν την έννοια της παιδείας. 
Σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια της ιστορικής αντίληψης των κομβικών, 
κοινωνικο-θεσμικών και θεωρητικών πτυχών της παιδαγωγίας. Το μάθημα πραγματεύεται 
τα εξής ζητήματα: Οι βασικές έννοιες της παιδαγωγίας. Ανάλυση των γενικών αρχών της 
κοινωνικής και φιλοσοφικής θεώρησης της παιδείας. Φιλοσοφικές, παιδαγωγικές ιδέες και 
εκπαιδευτικοί θεσμοί της κλασικής αρχαιότητας. Ο σκοπός της παιδείας στη χριστιανική 
κοσμοαντίληψη. Η εκπαίδευση στο δυτικό Μεσαίωνα και το Βυζάντιο. Η εκπαίδευση και οι 
παιδαγωγικές αντιλήψεις της Αναγέννησης. Το ρεύμα του ουμανισμού. Η εποχή της 
Μεταρρύθμισης και της Αντιμεταρρύθμισης. Οι παιδαγωγικές ιδέες κατά την περίοδο της 
Απολυταρχίας. Φιλοσοφικές ιδέες και παιδαγωγικά προτάγματα του Διαφωτισμού. Το 
νόημα της παιδείας στη γερμανική κλασική φιλοσοφία (Καντ, Φίχτε, Χέγκελ). Ιδεαλισμός 
και εθνικισμός στην εκπαίδευση κατά τον 19ο αιώνα. Παιδεία και κοινωνική χειραφέτηση 
στη μαρξιστική σκέψη. Ο πραγματισμός και το κίνημα της Προοδευτικής Αγωγής. 
Παιδαγωγικά ρεύματα του 20ου αιώνα.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα: 

� κατανοήσουν τον κοινωνικό καθορισμό των σκοπών και ιδανικών της εκπαίδευσης 
� αποκτήσουν ιστορική αντίληψη των παιδαγωγικών ιδεών και θεσμών 
�  εξοικειωθούν με τις ποικίλες φιλοσοφικές θεωρίες που επηρέασαν την εξέλιξη των 

παιδαγωγικών ιδεών αποκτήσουν την ικανότητα προσέγγισης των εκπαιδευτικών 
ζητημάτων βάσει ευρύτερων φιλοσοφικών αντιλήψεων για τον άνθρωπο και το 
σκοπό της ύπαρξής του.  
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Κωδικός Μαθήματος: Α03 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Διδάσκων: Αθανάσιος Μαρβάκης 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Αν και η διαδικασία της εκπαίδευσης είναι αδιαίρετη και ενιαία, μπορούν ωστόσο 
αναλυτικά – με στόχο την κατανόηση αυτής της ενιαίας διαδικασίας - να διαφοροποιηθούν 
και μελετηθούν διακριτές οπτικές, π.χ. οπτική της πολιτικής, οπτική της διοίκησης, οπτική 
του διδάσκοντα, οπτική του μαθητευόμενου. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος 
θα ασχοληθούμε με την οπτική του μαθητευόμενου – και όχι με τις υπόλοιπες οπτικές 
γωνίες! Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται από τα εξής μέρη: 1. Τι είναι μάθηση 
για μας και για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, 2. Οι συμβατικές και κυρίαρχες 
προσεγγίσεις για τη μάθηση: Ουσιοκρατικές, Συμπεριφοριστικές, Γνωστικές, και 
Κονστρουκτιβιστικές, 3. Οι συμμετοχικές προσεγγίσεις. Οι παρουσιάσεις θα καθοδηγούνται 
από τις 4 ακόλουθες ερωτήσεις: Ποια εικόνα προβάλλει για το μαθητευόμενο υποκείμενο; 
Ποιες παραδοχές ενυπάρχουν για τις μαθησιακές πρακτικές; Ποια εικόνα για την κοινωνία 
και τις κοινωνικές πρακτικές προβάλλει; Ποιες συνέπειες για τη διδασκαλία μπορούν να 
αποσταχθούν; 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι καλύτερα σε θέση 
να: 

� διακρίνουν τις διαφορετικές "υποκειμενικότητες" που εμπλέκονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία,  

� και ειδικά να αναγνωρίζουν το μαθητευόμενο υποκείμενο ως διακριτή οντότητα με 
διακριτά χαρακτηριστικά. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α04 
Τίτλος Μαθήματος: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Διδάσκουσα: Παναγιώτα Καραγιάννη 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Παρά τη μακρόχρονη ύπαρξη του Θεωρητικού πλαισίου για την Παιδαγωγική της Ένταξης 
και την επίμονη ερευνητική ενασχόληση πολλών επιστημόνων με το συγκεκριμένο 
αντικείμενο, υφίσταται ακόμη μια μονοδιάστατη αντιμετώπιση της αναπηρίας. Η απουσία 
ενός ερμηνευτικού μοντέλου και η διατήρηση του θεσμού του ειδικού σχολείου ως το 
«μαύρο κουτί» της εκπαίδευσης δεν επιτρέπουν την εκκίνηση ενός γόνιμου 
προβληματισμού για την προσέγγιση της αναπηρίας ως εκπαιδευτικού και όχι ιατρικού-
παθολογικού ζητήματος. Το συγκεκριμένο μάθημα αποβλέπει στην συζήτηση και την 
κριτική ανάλυση των ζητημάτων της αναπηρίας και πραγματεύεται τα παρακάτω θέματα: - 
Αναπηρία: Ιστορική προσέγγιση, Πολιτική, Αναπηρικά Κινήματα, Διακηρύξεις - 
Παιδαγωγική της Ένταξης: Θεωρία και Πράξη - Αναπηρία και Κυρίαρχα Εννοιολογικά 
μοντέλα. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα:  

� κατανοήσουν τους θεωρητικούς, φιλοσοφικούς άξονες της Παιδαγωγικής της 
Ένταξης, 

� εξοικειωθούν με τη γνώση που αφορά την πολιτική και τις πρακτικές όσον αφορά 
την ένταξη και την κοινωνική δικαιοσύνη,  

� κατανοήσουν τα ζητήματα που αφορούν στο πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό 
πλαίσιο της ζωής των αναπήρων,  
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� κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο του εκπαιδευτικού όσον αφορά την πρόσβαση 
όλων των μαθητών στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου 

Κωδικός Μαθήματος: Α16_Ι και Α16_ΙΙ 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Υπεύθυνη μαθήματος: Σταύρος Αυγολούπης 

Διδάσκοντες: 
Σταύρος Αυγολούπης, Νικόλαος Λαμπρινός, 
Κωνσταντία Ταμουτσέλη 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
1. Εισαγωγή στη γεωγραφική επιστήμη 2. Χάρτες – Θεωρία 3. Χάρτες – Πρακτική άσκηση 4. 
Αεροφωτογραφίες 5. Τηλεπισκόπηση 6. Ψηφιακή χαρτογραφία 7. Σύμπαν 8. 
Παλαιογεωγραφική εξέλιξη. Εξέλιξη: Κόσμος-Ευρώπη-Ελλάδα 9. Παλαιοντολογία: Εξέλιξη 
των μορφών ζωής στον πλανήτη 10. Ορυκτά και Πετρώματα 11. Περιβάλλον 12. Ενέργεια, 
ενεργειακά προβλήματα 13. Φυσικοί πόροι 14. Αστικοποίηση 15. Οικολογικό Αποτύπωμα 
16. Κυκλική Οικονομία 17. Αειφορία 
Από πλευράς γεωγραφίας εξετάζονται και εξηγούνται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί 
κανείς να χρησιμοποιήσει τις βασικές πηγές γεωγραφικών δεδομένων (χάρτες, 
αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες) για να αντλήσει γεωγραφικές πληροφορίες. 
Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν πάνω σε χάρτες κλίμακας 1:50000, 
να δουν ζεύγη αεροφωτογραφιών σε τρισδιάστατη μορφή, καθώς και δορυφορικές εικόνες 
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ακόμη, γίνεται παρουσίαση του τρόπου κατασκευής 
ψηφιακών χαρτών με τη βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών από Η/Υ και 
παρουσιάζονται οι σημερινές δυνατότητες για την δημιουργία και χρήση χαρτών μέσω του 
διαδικτύου. Τα μαθήματα συνεχίζονται με μία σύντομη αναφορά στη δημιουργία του 
σύμπαντος και συμπληρώνονται με διαλέξεις για την παλαιογεωγραφική εξέλιξη και 
δημιουργία της Ευρώπης και της Ελλάδας, τη δημιουργία και εξέλιξη της ζωής στον 
πλανήτη από την παλαιότερη γνωστή μορφή μέχρι σήμερα και στη δημιουργία των 
ορυκτών και πετρωμάτων με παράλληλη επίδειξη αριθμού ορυκτών και πετρωμάτων. Στo 
πλαίσιο του μαθήματος αυτού εξετάζονται μια σειρά από θέματα που αφορούν τα φυσικά 
συστήματα και τη σχέση τους με τον άνθρωπο. Μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση 
των θεμάτων αυτών αναδεικνύεται η αλληλεξάρτηση φυσικού κοινωνικού και οικονομικού 
περιβάλλοντος και καταδεικνύεται η ανάγκη της ολιστικής θεώρησης στην επίλυση των 
σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνονται: 
Τα φυσικά οικοσυστήματα και η λειτουργία τους, οι ανθρώπινες επιδράσεις σε αυτά, τα 
πιο σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, οι αιτίες και οι συνέπειές τους. Αναλύονται 
επίσης οι σχέσεις φυσικών πόρων και οικονομίας, πληθυσμιακής αύξησης και διατροφής, 
καθώς επίσης και οι επιπτώσεις της αστικοποίησης στο περιβάλλον. Γίνεται μια σύντομη 
ιστορική αναφορά στη χρήση και διατήρηση μη ανανεώσιμων και δυνητικά ανανεώσιμων 
φυσικών πόρων όπως οι ενεργειακοί πόροι, τα δάση, η βιοποικιλότητα, οι υδάτινοι πόροι, 
ο καθαρός αέρας και το έδαφος, καθώς και στις απειλές που αντιμετωπίζουν. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην αναγκαιότητα θεώρησης της γης ως δάσκαλου και ως κεφαλαίου και 
της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία χαμηλού άνθρακα, ως βασική προϋπόθεση για τη 
βιωσιμότητα του πλανήτη.  
Από πλευράς αστρονομίας, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος του μαθήματος, 
παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα: 
•Ιστορία και εξέλιξη της επιστήμης της αστρονομίας. 
•Η θέση μας μέσα στο σύμπαν. 
•Ουράνια σφαίρα. 
•Φαινόμενες κινήσεις ηλίου και αστέρων.  
•Χρόνος και ημερολόγια. 
•Ουρανογραφία, αστρονομικοί χάρτες και κατάλογος αστέρων. 
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•Η γένεση του ηλιακού συστήματος και οι πλανήτες. 
•∆ορυφόροι πλανητών – κομήτες - μετέωρα. 
•Σελήνη και εκλείψεις. 
•Τηλεσκόπια 
Επίσης, στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ασχολούνται 
με τα ακόλουθα: 
•Αναγνώριση αστερισμών και ουρανίων σωμάτων. 
•Παρατηρήσεις ουρανίων σωμάτων (πλανητών, αστρικών 
σμηνών, νεφελωμάτων, γαλαξιών κ.α.). 
•Παρατηρήσεις ήλιου. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές θα μπορούν με το τέλος των παραδόσεων να: 

� να διαβάζουν και να ερμηνεύουν χάρτες και να αντλούν πληροφορίες από αυτούς 
� να γνωρίζουν βασικά χαρακτηριστικά των αεροφωτογραφιών και δορυφορικών 

εικόνων 
� να γνωρίζουν την παλαιογεωγραφική εξέλιξη των ηπείρων, της Ευρώπης και της 

Ελλάδας και τη σημασία που έχει σήμερα στην εμφάνιση και ένταση της σεισμικής 
δραστηριότητας στον τόπο μας 

� να γνωρίζουν πως εξελίχθηκαν οι διάφορες μορφές ζωής στον πλανήτη 
� να γνωρίζουν και ξεχωρίζουν τα ορυκτά από τα πετρώματα ανάλογα και με τον 

τρόπο σχηματισμού τους 
� να γνωρίζουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα των φυσικών πόρων και τις αιτίες 

τους 
� να κατανοούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα ως αποτέλεσμα της αλληλεξάρτησης 

φυσικού κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος 
� να διακρίνουν τη σχέση ανάμεσα στα  διάφορα μοντέλα παραγωγής και τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα 
� να μπορούν να συνδέουν τα περιβαλλοντικά με τα κοινωνικά προβλήματα 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α17 
Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Χρήστος Τζήκας 
Διδάσκοντες: Περικλής Παυλίδης, Χρήστος Τζήκας 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με βασικές έννοιες 
και θεωρίες της Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Στο μάθημα εξετάζεται ο θεσμός της 
εκπαίδευσης εντός της κοινωνικής ολότητας και στις αλληλεπιδράσεις του με τις σφαίρες 
της οικονομίας, της πολιτικής και της ιδεολογίας. Αναδεικνύονται οι τρόποι με τους 
οποίους οι κοινωνικές σχέσεις καθορίζουν το χαρακτήρα της εκπαίδευσης, την πρόσβαση 
στις διάφορες βαθμίδες της, το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων. 
Επιπροσθέτως, εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού θεσμού, η σχετική του 
αυτονομία από τους άλλους κοινωνικούς θεσμούς και οι τρόποι με τους οποίους επενεργεί 
σε αυτούς. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες. 1. Εισαγωγή στην 
κοινωνιολογία (Κοντ, Σπένσερ, Μαρξ) και στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 2. Η 
μετάβαση στη βιομηχανική κοινωνία και η γένεση του εκπαιδευτικού θεσμού 3. Εθνικό 
κράτος και εκπαίδευση 4. Το σχολείο ως θεσμός κοινωνικής σταθερότητας. Η θεωρία του 
Émile Durkheim 5. Η θεωρία του λειτουργισμού για την εκπαίδευση 6. Εκπαίδευση και 
οικονομική ανάπτυξη. Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου 7. Μαρξιστικές θεωρίες για 
την εκπαίδευση. Η θεωρία της αντιστοιχίας 8. Εκπαίδευση και ιδεολογία 9. Η Νέα 
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 10. Η θεωρία της αντίστασης 11. Η θεωρία του κρυφού 
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αναλυτικού προγράμματος 12. Γλώσσα και σχολική επίδοση 13. Η θεωρία του πολιτισμικού 
κεφαλαίου 14. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα 15. Η εκπαίδευση 
από το «κοινωνικό» στο «νεοφιλελεύθερο» κράτος.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα: 

� κατανοήσουν τους δεσμούς της εκπαίδευσης με τους θεσμούς της οικονομίας και 
της πολιτικής,  

� κατανοήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την αλλαγή και εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών θεσμών, 

� είναι σε θέση να αναλύουν τις ιδεολογικές διαστάσεις των αναλυτικών 
προγραμμάτων, 

� μπορούν να αντιλαμβάνονται τις επαγγελματικές ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού 
έργου, ως μορφής διανοητικής εργασίας, και τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την ποιότητα του. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α18 
Τίτλος Μαθήματος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

Διδάσκων: Χρήστος Τουρτούρας 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Πρόκειται για μια εισαγωγή στα αντικείμενα, στις έννοιες, στις μεθόδους και τα βασικά 
ερωτήματα της Παιδαγωγικής. Έχοντας στο επίκεντρο κάθε φορά ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα της εκπαιδευτικής επικαιρότητας, παρουσιάζεται ο τρόπος διερεύνησης και 
αντιμετώπισής του από τη σκοπιά της Παιδαγωγικής. Στο πλαίσιο αυτό σκιαγραφούνται οι 
πιο σημαντικές παιδαγωγικές θεωρίες και οι διαφορές τους.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει: • 

� να εισαχθούν στην επιστήμη της Παιδαγωγικής, 
� να μάθουν τις ερευνητικές της μεθόδους, 
� να εξοικειωθούν με τις βασικές της έννοιες, 
� να ενημερωθούν σχετικά με τις βασικές θεωρίες της. 
�  να αναλύσουν ζητήματα καθημερινής διδακτικής πράξης.  

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α22 
Τίτλος Μαθήματος: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Υπεύθυνη μαθήματος: Αθανάσιος Αϊδίνης 

Διδάσκοντες: 
Αθανάσιος Αϊδίνης, Παναγιώτα Καραγιάννη, 
Αναστάσιος Λιάμπας, Ελένη Ντρενογιάννη 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος: Η θεωρητική μελέτη και πρακτική προσέγγιση των βασικών 
μεθόδων έρευνας στο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Ειδικότερα, το 
μάθημα επιχειρεί να προσεγγίσει γενικά ζητήματα που αφορούν στο σχεδιασμό μιας 
διερεύνησης, στις μεθόδους συλλογής ερευνητικών δεδομένων, καθώς και στις βασικές 
τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων. Στη διάρκεια 
των ενοτήτων του μαθήματος θα αξιοποιηθούν πρακτικά παραδείγματα, προερχόμενα από 
τον ευρύτερο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας. Περιεχόμενα - ενότητες: Σχεδιασμός και 
διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, υποθέσεων, προβλέψεων. Τεχνικές δειγματοληψίας 
(τυχαία, συστηματική, διαστρωματωμένη κλπ). Γενικά ζητήματα σχεδιασμού της έρευνας 
(Διαχρονική, Συγχρονική, Συσχετιστική, Πειραματική κλπ). Η Έρευνα δράσης και ο 
εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Μέθοδοι συλλογής ερευνητικών δεδομένων: 
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Δειγματοληπτικές έρευνες και ερωτηματολόγια. Μέθοδοι συλλογής ερευνητικών 
δεδομένων: Η συνέντευξη. Μέθοδοι συλλογής ερευνητικών δεδομένων: Η παρατήρηση. . 
Μέθοδοι συλλογής ερευνητικών δεδομένων: Κωδικοποίηση δεδομένων και βασικοί 
περιγραφικοί δείκτες. Μέθοδοι ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων: Παραμετρικές και μη 
παραμετρικές δοκιμασίες. Μέθοδοι ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων: Ποιοτική ανάλυση. 
Μέθοδοι ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων: Εφαρμογή και αξιοποίηση αποτελεσμάτων 
Έρευνας δράσης. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 

� μπορούν να διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα, υποθέσεις, προβλέψεις, 
� είναι εξοικειωμένοι με τεχνικές δειγματολειψίας, 
�  γνωρίζουν γενικά ζητήματα σχεδιασμού έρευνας, 
� μάθουν βασικές μεθόδους συλλογής ερευνητικών δεδομένων, 
�  μάθουν βασικές μεθόδους ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων. 

 
 
 
 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ Εξαμήνου 
Ε 17 Φυσική γεωγραφία και περιβάλλον 

Λαμπρινός Ν. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 22 Εκπαιδευτική πράξη και αναπηρία (Έμφαση στις αισθητηριακές 

και κινητικές αναπηρίες) 
Καραγιάννη Π. 

 3 δ.μ. 
   

Ε 42 Εκπαιδευτικοί: αποστολή, ρόλος και επάγγελμα 
Λιάμπας Α. 

 3 δ.μ. 
   
Ε 91 Εισαγωγή στη φιλοσοφία της επιστήμης και της τεχνολογίας 

Μαρκόπουλος Ι. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 119 Σχολική αποτυχία 

Τουρτούρας Χ. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 127 Σχολική παιδαγωγική 

Ζάχος Δ. 
 3 δ.μ. 

   
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε17 
Τίτλος Μαθήματος: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Διδάσκων: Νικόλαος Λαμπρινός 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Εισαγωγή στις έννοιες της Φυσικής Γεωγραφίας 2. Εσωτερική δομή της Γης 3. Ενδογενείς – 
Εξωγενείς δυνάμεις 4. Αποσάθρωση 1 5. Αποσάθρωση 2 6. Ποτάμια 1 7. Ποτάμια 2 8. 
Ανθρώπινη επέμβαση στα ποτάμια συστήματα 9. Καρστ 10. Διδακτική προσέγγιση της 
διδασκαλίας των ποταμών 11. Σύνδεση της διδασκαλίας βουνών και ποταμών 12. 
Ανασκόπηση – συζήτηση μέσω ταινίας 
Το μάθημα αυτό παρουσιάζει βασικές έννοιες της Φυσικής Γεωγραφίας. Αρχίζει με την 
παρουσίαση και ανάλυση ορισμένων γενικών βασικών γνώσεων, όπως ποια είναι η δομή 
του εσωτερικού της γης, τα είδη των πετρωμάτων, ποιες είναι οι κινήσεις των 
λιθοσφαιρικών πλακών, σεισμικότητα της Ελλάδας, ποιες είναι οι ενδογενείς-εξωγενείς 
δυνάμεις, διάβρωση – μεταφορά υλικών από τα ποτάμια, κλπ. Βασικό τμήμα της ύλης 
αποτελούν τα κεφάλαια που αναφέρονται στην ανάπτυξη των ποτάμιων συστημάτων και 
των μορφών που προκύπτουν από τη δράση τους (π.χ. σχηματισμός δέλτα). Επίσης, γίνεται 
ανάλυση του τρόπου με τον οποίο προκύπτουν συγκεκριμένοι σχηματισμοί (π.χ. υπόγεια 
σπήλαια), από τη διάλυση των ανθρακικών πετρωμάτων.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με το τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές θα μπορούν:  
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� α) να αναγνωρίζουν στη φύση διαδικασίες που αφορούν στη δημιουργία 
αλλά και φυσική καταστροφή φυσικών χαρακτηριστικών,  

� β) να γνωρίζουν για τις λειτουργίες του εσωτερικού της γης και να 
καταλαβαίνουν πως αυτές επιδρούν στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου,  

� γ) να καταλαβαίνουν πως λειτουργούν τα φυσικά χαρακτηριστικά 
(ποτάμια-λίμνες-βουνά), 

�  δ) να αξιολογούν τις επιπτώσεις από τις ανθρώπινες επεμβάσεις στη 
φύση. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε22 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ) 
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Διδάσκουσα: Παναγιώτα Καραγιάννη 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Ο σχολικός αποκλεισμός των αναπήρων για χρόνια θεωρούνταν ανικανότητα των ίδιων να 
ενταχθούν στο γενικότερο μαθητικό πληθυσμό. Ωστόσο, τα ερευνητικά δεδομένα των 
τελευταίων δεκαετιών αποκαλύπτουν ότι η αδυναμία δεν έγκειται στους γνωστικούς 
περιορισμούς των αναπήρων αλλά στην αναποτελεσματικότητα του σχολείου να 
εκπαιδεύσει όλα τα παιδιά. Στόχος λοιπόν, του συγκεκριμένου μαθήματος, η εστίαση του 
ενδιαφέροντος των φοιτητών στις διαφοροποιημένες μορφές διδασκαλίας κατά την 
εκπαιδευτική πράξη. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται τα παρακάτω θέματα: - 
-Γνωριμία με τη μέθοδο Braille, το δακτυλικό αλφάβητο, και τα εποπτικά μέσα για την 
επικοινωνία σε περίπτωση απουσίας της φθογγόγλωσσας - -Ανάπτυξη σχεδίων εργασίας 
για την ενδυνάμωση συγκεκριμένων γνωστικών τομέων - -Διαφοροποίηση του Αναλυτικού 
Προγράμματος.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές αναμένεται να:  

� συνδέσουν θεωρία και πράξη συζητώντας κριτικά τις διάφορες διδακτικές 
προσεγγίσεις,  

� εξοικειωθούν με τους τρόπους ανάπτυξης ενός ενταξιακού μαθησιακού 
περιβάλλοντος,  

� εξοικειωθούν με τη διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος. 
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε42 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ   

Διδάσκων: Αναστάσιος Λιάμπας 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Στο μάθημα εξετάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικές έρευνες για το ρόλο και 
το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, ακόμη αναλύονται βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν 
το έργο του. Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να οικοδομήσουν 
μια πληρέστερη εικόνα ή να ανασυγκροτήσουν την ήδη υπάρχουσα για τον εκπαιδευτικό 
και το έργο του μέσα από την παρουσίαση-συζήτηση των παρακάτω ενοτήτων: 1. Ο ρόλος 
και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 2. Η διδασκαλία 3. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
και οι όροι εργασίας τους 4. Οι εκπαιδευτικοί ως διανοούμενοι 5. Οι εκπαιδευτικοί και ο 
κοινωνικός καταμερισμός στο σχολείο 6. Η κουλτούρα της σχολικής μονάδας 7. Το προφίλ 
του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο από τη σκοπιά του μαθητή και της μαθήτριας 8. 
Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την επαγγελματική τους σταδιοδρομία 9. Οι 



 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 Σελίδα 33 

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικοί και η Έρευνα δράσης 10. Οι θέσεις του P. Freire: «Για τα ουσιαστικά 
προσόντα των εκπαιδευτικών, ώστε να επιτελούν καλύτερα το έργο τους» 11. Το προφίλ 
του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο. Από την έκθεση της διεθνούς επιτροπής της 
Unesco για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα – Μια κριτική προσέγγιση.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές θα:  

� γνωρίζουν αντιλήψεις για το ρόλο του εκπαιδευτικού, 
� γνωρίζουν το επάγγελμα, τις συνθήκες/όρους εργασίας των εκπαιδευτικών, 
� γνωρίζουν τις αντιλήψεις μαθητών και ειδικών για το προφίλ του εκπαιδευτικού, 
� μάθουν τις αντιλήψεις για τη σχολική κουλτούρα, 
� μάθουν τη θεωρία και πρακτική για τη διδασκαλία και τη σχέση του εκπαιδευτικού 

μαζί της, 
� μάθουν τα προσόντα του προοδευτικού εκπαιδευτικού, 
� μάθουν την έρευνα δράσης. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε91 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   

Διδάσκων: Ιωάννης Μαρκόπουλος 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Eπιλεγμένα κεφάλαια για τη φιλοσοφική σκέψη, τη γνωσιολογία, την επιστήμη και την 
τεχνολογία: α) στην αρχαιότητα (Προσωκρατικοί, Σοφιστές, Σωκράτης, Πλάτων, 
Αριστοτέλης, Επικούρειοι, Σκεπτικοί, Στωικοί, Αρχιμήδης), β) στους νεότερους χρόνους 
(ορθολογισμός, εμπειρισμός, ραγδαία άνοδος της επιστήμης, κλασική φυσική και 
μηχανιστική κοσμοαντίληψη), και γ) στη σύγχρονη εποχή (θετικισμός, λογικός θετικισμός, 
σύγχρονη φυσική, επιστημονικός ρεαλισμός αλλά και επιστημονισμός και τεχνοκρατική 
κοσμοαντίληψη, μετανεωτερικές θεωρήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, 
ενοποιητικός ρόλος της φιλοσοφίας της επιστήμης και της τεχνολογίας). 
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και κριτική συζήτηση της απαρχής και της 
εξέλιξης των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας στον ευρωπαϊκό χώρο, και η επαφή 
των φοιτητών και φοιτητριών με τις βασικές φιλοσοφικές και επιστημονικές ιδέες και την 
ιστορική τους εξέλιξη, από την εποχή των Προσωκρατικών μέχρι τη σύγχρονη και 
μετανεωτερική εποχή. Με βάση γνωσιολογικά στοιχεία, επιχειρείται μια ενοποιητική, 
ολιστική θεώρηση της ουσίας, της σημασίας και της εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης και 
της τεχνολογίας, των αρχών και του χαρακτήρα των θεωριών και των εφαρμογών τους. Το 
μάθημα αποσκοπεί, επίσης, να βάλει τις βάσεις για μια κριτική συζήτηση της έννοιας της 
προόδου αλλά και της κοινωνικο-ηθικής και περιβαλλοντικής διάστασης της 
τεχνοεπιστήμης, που ως θέματα θα συζητηθούν στα επόμενα μαθήματά μου, σε 
μεγαλύτερα εξάμηνα. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν: 

� να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, 
�  να κατανοήσουν ορισμένες βασικές φιλοσοφικές, επιστημονικές και 

γνωσιοθεωρητικές έννοιες, αρχές και μεθόδους, 
� να κατανοήσουν τα στάδια εξέλιξης των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας 

στον ευρωπαϊκό χώρο, 
� να προσεγγίσουν κριτικά την τεχνοεπιστημονική εξέλιξη, 
� να κατανοήσουν τον ενοποιητικό ρόλο της φιλοσοφίας της επιστήμης και της 

τεχνολογίας. 
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Κωδικός Μαθήματος: Ε119 
Τίτλος Μαθήματος: ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ 

Διδάσκων: Χρήστος Τουρτούρας 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος εξετάζεται το φαινόμενο της σχολικής 
αποτυχίας. Παρέχονται ορισμοί του φαινομένου στις διάφορες διαστάσεις του κατά την 
ιστορική του διαδρομή. Η συζήτηση εμπλουτίζεται με παρεμφερή φαινόμενα και 
καταστάσεις, όπως του αναλφαβητισμού και της υποεκπαίδευσης. Αναλύονται επιμέρους 
δείκτες (σχολική διαρροή, κακές σχολικές επιδόσεις, στασιμότητα), στους οποίους 
συνίσταται η σχολική αποτυχία. Παράλληλα, καταδεικνύονται και σχολιάζονται επιπλέον 
παράγοντες, που φέρονται στη βιβλιογραφία ότι συνδιαμορφώνουν την κατάσταση και 
ταυτόχρονη διαδικασία της σχολικής αποτυχίας. Μελετώνται, για παράδειγμα, θέματα που 
αφορούν στη γενικότερη λειτουργία και οργάνωση του σχολείου, στους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, καθώς και στη σημασία της σχέσης του σχολείου με την κοινωνία. 
Αναλύονται χαρακτηριστικά της οικογένειας (όπως το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό 
επίπεδο και το πολιτισμικό κεφάλαιο αυτής), που φαίνεται ότι συντελούν στην εμφάνιση ή 
την αποφυγή της σχολικής αποτυχίας. Επιπλέον παράγοντες -όπως το φύλο, η ηλικία 
αρχικής εισόδου στο σχολείο και η τάξη κατάταξης, η φοίτηση σε ιδρύματα προσχολικής 
αγωγής, η χώρα προέλευσης, η συχνότητα αλλαγής σχολείων, η μητρική γλώσσα- 
αποτελούν επίσης θέματα προβληματισμού. Ακόμη, προσεγγίζονται κριτικά 
αντιπροσωπευτικές έρευνες στον ελληνικό και διεθνή χώρο, καθώς και οι περισσότερο 
συζητημένες θεωρίες διεθνώς, που συνετέλεσαν στην ανάλυση και ερμηνεία της σχολικής 
αποτυχίας, στη βάση πάντα ενός γενικότερου προβληματισμού περί πολιτικής οικονομίας 
της εκπαίδευσης. Εξετάζεται, τέλος, η σχολική αποτυχία σε όλο το εύρος του 
εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια -Τεχνική και Γενική- και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση). Κεντρικό ζητούμενο αποτελεί η ανάδειξη της πολυπλοκότητας 
του φαινομένου.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει: 

� να κατανοήσουν το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας, 
� να αντιληφθούν την πολυπλοκότητά του, 
� να γνωρίσουν παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση και αναπαραγωγή του, 
� να αναζητήσουν λύσεις, 
� να αναπτύξουν κριτική ικανότητα για εξέταση γενικότερων εκπαιδευτικών 

ζητημάτων, 
� να καταρτιστούν θεωρητικά για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία ως δάσκαλοι.  

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε127 
Τίτλος Μαθήματος: ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

Διδάσκων: Δημήτριος Ζάχος 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Εισαγωγή – Γνωριμία με το μάθημα & τις απαιτήσεις του Πρώτη Ενότητα: Η σχολική 
μονάδα • Tο σχολείο ως παιδαγωγικός θεσμός • Tο σχολείο ως οργανισμός • Δομή, στόχοι 
& λειτουργία της σχολικής μονάδας Δεύτερη Ενότητα: • Το σχολικό κλίμα και η σχολική 
κουλτούρα • Το σχολικό κλίμα • Η σχολική κουλτούρα Τρίτη Ενότητα: • Το ανθρώπινο 
δυναμικό της σχολικής μονάδας • Δάσκαλοι/ες, Γονείς, Μαθητές/τριες, τοπική κοινωνία • 
Σύλλογος Διδασκόντων • Διευθυντής & η Σχολική Σύμβουλος • Σύλλογος Γονέων & 
κηδεμόνων • Παιδαγωγική επικοινωνία - σχέση εκπαιδευτικού – μαθητών –γονέων 
Τέταρτη Ενότητα: • Μορφές διοίκησης της σχολικής μονάδας • Πρότυπα διοίκησης της 
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σχολικής μονάδας • Σχολική Διοίκηση & Κοινωνική Δικαιοσύνη • «Αποτελεσματική» Ηγεσία 
& Παιδαγωγική Ηγεσία Πέμπτη Ενότητα: • Εκπαιδευτική νομοθεσία & καθημερινές 
σχολικές πρακτικές • Σχολείο ανοικτό στην κοινωνία • Η εργασία στο σχολείο & στο σπίτι • 
Σχολική εργασία & κατ’ οίκον εργασίες • Σχολικός χρόνος & τη διαχείρισή του • Οι εκ/κοί 
ως εκπαιδευόμενοι  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Το μάθημα έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή τους/τις φοιτητές/τριες του τμήματος με 
ζητήματα που αφορούν στη σχολική μονάδα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να: 

� έρθουν σε επαφή με το περιβάλλον της σχολικής μονάδας και να μάθουν για τις 
δομές, τους σκοπούς και τη λειτουργία της μέσα στο συγκεκριμένο οικονομικό, 
πολιτικοκοινωνικό τοπίο, 

� αναλύσουν και να κατανοήσουν τη θέση του σχολείου στην τοπική κοινωνία και τις 
σχέσεις του σχολείου με τους γονείς και κηδεμόνες. 

 
 
 
 
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ Β’ Εξαμήνου 

Ε 30 Έννοιες των φυσικών επιστημών και η διδασκαλία τους στο 
δημοτικό σχολείο 
Κουμαράς Π. 

 3 δ.μ. 
   
   
Ε 50 Ιατρική βάση προβλημάτων ακοής 

Μεταξάς Σ. – Μάρκου Κ. – Νικολαΐδης Β. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 67 Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολικός χώρος 

Ταμουτσέλη Κ. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 74 Παιδική λογοτεχνία 

Καρακίτσιος Α. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 104 Ηθική της επιστήμης και της τεχνολογίας 

Μαρκόπουλος Ι. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 105 Νέες τεχνολογίες και διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Φίστα Ε. 
 3 δ.μ. 

Ε 133 Μειονοτική εκπαιδευτική πολιτική και διαχείριση της 
πολυπολιτισμικότητας στη Θράκη 
Τσιούμης Κ. (αφορά μόνο φοιτητές και φοιτήτριες της 
μειονοτικής εκπαίδευσης) 

 3 δ.μ. 
   
   
   

 

Κωδικός Μαθήματος: Ε30 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ Η 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Διδάσκων: Παναγιώτης Κουμαράς 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή σε βασικές έννοιες που συνήθως περιλαμβάνονται στα 
αναλυτικά προγράµµατα του ∆ηµοτικού Σχολείου. Η εισαγωγή των εννοιών συνοδεύεται 
από την παρουσίαση της εξέλιξης στο χρόνο των εννοιών των Φυσικών Επιστηµών καθώς 
και των θεωριών που αυτές συνέθεταν και των ερµηνειών που δίνονταν στα φαινόµενα 
που σχετίζονταν µε τις έννοιες αυτές. Στη διδασκαλία αναδεικνύονται οι υπάρχουσες 
απόψεις των φοιτητών για τις διδασκόµενες έννοιες και την ερµηνεία φαινοµένων των 
φυσικών επιστηµών, γίνεται σύγκριση των απόψεων αυτών µε τις απόψεις που υπήρχαν 
στο παρελθόν. Στη διδασκαλία αναδεικνύεται η ανάγκη εισαγωγής της κάθε έννοιας και η 
διαφοροποίησή της από άλλες σχετιζόµενες µε αυτήν. Γίνεται εφαρµογή των 
διδασκοµένων στη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και στην Πειραµατική ∆ιδασκαλία 
των Φυσικών Επιστηµών. Οι βασικές Ενότητες που διδάσκονται είναι: • ∆ύναµη, • ∆ύναµη 
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και κίνηση, • Ορµή, • Πίεση, • Στατικός ηλεκτρισµός, • Μαγνητισµός, • Hλεκτρικό ρεύµα, • 
Τάση, • Ηλεκτροµαγνητισµός, • Ενέργεια, • Ισχύς, • Θερµότητα, • Θερµοκρασία 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 

� θα έχουν τις γνώσεις που απαιτούνται για τη διδασκαλία εννοιών των Φυσικών 
Επιστημών στο δημοτικό σχολείο. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε50 
Τίτλος Μαθήματος: ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΗΣ  

Υπεύθυνος Μαθήματος: Σπυρίδων –Αρμόδωρος Μεταξάς 

Διδάσκοντες: 
Σπυρίδων-Αρμόδωρος Μεταξάς, Κωνσταντίνος 
Μάρκου, Βασίλειος Νικολαΐδης 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Η επιστημονική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος στα ιατρικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τα 
βαρήκοα και κωφά παιδιά της προσχολικής και σχολικής ηλικίας.  
Περιεχόμενο μαθήματος 
Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 
1. Βασικά στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας του ακουστικού συστήματος. 
2. Ανάπτυξη της ομιλίας στο φυσιολογικό και στο βαρήκοο παιδί. 
3. Ανάπτυξη των αισθήσεων. Ακουστικός εγκέφαλος - εγκεφαλική πλαστικότητα. 
4. Αίτια της παιδικής βαρηκοΐας.  
5. Γενετική της βαρηκοΐας. 
6. Μέθοδοι και τεχνικές μέτρησης της ακοής στο παιδί. 
7. Έγκαιρη διάγνωση της παιδικής βαρηκοΐας. Ανιχνευτική εξέταση της ακοής των νεογνών. 
Νεογνά υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση βαρηκοΐας. 
8. Η παρατήρηση της ακουστικής συμπεριφοράς του μικρού παιδιού από γονείς και 
δασκάλους που θέτει την υποψία βαρηκοΐας.  
9. Έγκαιρη αντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας. 
Ακουστικά βαρηκοΐας-κοχλιακά εμφυτεύματα. 
10. Ειδική ακουστική αγωγή του βαρήκοου – κωφού παιδιού προσχολικής ηλικίας. 
Παιδοψυχιατρική και λογοθεραπευτική υποστήριξη. H φροντίδα των γονέων. 
11. Ειδική εκπαίδευση του βαρήκοου-κωφού παιδιού. Εκπαιδευτική κατάταξη των 
βαρήκοων και κωφών παιδιών. Ειδικά σχολεία. Ειδικές κανονικές τάξεις. 
12. Ιατρικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των βαρήκοων και 
κωφών παιδιών. 
13. Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της παιδικής βαρηκοΐας από την Πολιτεία. 
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε67 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 

Διδάσκουσα: Κωνσταντία Ταμουτσέλη 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη, η φιλοσοφία, οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι συνθήκες που οδήγησαν στην παγκοσμιοποίησή της και 
το πλαίσιο μετασχηματισμού της σε Εκπαίδευση για την Βιώσιμη ή Αειφόρο Ανάπτυξη. 
Παρουσιάζεται η σχέση της με τα διάφορα προοδευτικά εκπαιδευτικά κινήματα και το 
θεσμικό πλαίσιο για την εισαγωγή της στο Ελληνικό σχολείο. Δίνεται έμφαση στη συμβολή 
της στη δημιουργία συμμετοχικών και υπεύθυνων πολιτών και την ανάπτυξη στους νέους 
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εμπιστοσύνης και δεξιοτήτων σχεδιασμού του περιβάλλοντος μέσα από πρακτικές 
εφαρμογές. Μέσα από τη θεώρηση της σχέσης σχολικού περιβάλλοντος, ολιστικών 
σχολικών προσεγγίσεων και βιώσιμου σχολείου και τη θεώρηση του φυσικού χώρου του 
σχολείου ως βασικού πεδίου παρέμβασης στην προώθηση της εκπαίδευσης για βιώσιμη 
ανάπτυξη, προτείνεται μια σύνθετη μεθοδολογία για την αξιοποίηση του σχολικού χώρου 
και δευτερευόντως των υπαίθριων χώρων της γειτονιάς ως πεδίων άσκησης των παιδιών 
σε συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού με στόχο τη δημιουργία βιώσιμου εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος. Αναλύονται διδακτικές τεχνικές της ΠΕ όπως η μελέτη πεδίου, οι 
εννοιολογικοί χάρτες, ο καταιγισμός ιδεών, η επισκόπηση πεδίου κ.α. καθώς και εργαλεία 
συμμετοχικών διαδικασιών για τη χρησιμοποίησή τους στο σχέδιο ανάπτυξης ενός 
προγράμματος ΠΕ με θέμα το σχολικό χώρο. Παρουσιάζονται κριτήρια αισθητικά, 
οικολογικά, παιδαγωγικά, λειτουργικά για το σχεδιασμό της σχολικής αυλής και τρόποι 
ενθάρρυνσης και ενεργοποίησης της συμμετοχής της σχολικής κοινότητας για τη 
δημιουργία βιώσιμου σχολικού περιβάλλοντος. Παρέχονται ερεθίσματα για την 
ενεργοποίηση της φαντασίας και δημιουργικότητας μέσα από την κριτική ανάλυση 
περιπτώσεων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Δίνεται έμφαση στη σχέση του σχολικού 
κήπου με τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναλύονται δεδομένα από σχετικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα που υλοποιούνται σε διάφορες χώρες. Τέλος δίνονται παραδείγματα με 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες αξιοποίησης του υπαίθριου χώρου και ειδικότερα του 
σχολικού κήπου ως εκπαιδευτικού εργαλείου για τη διαθεματική, διεπιστημονική και 
βιωματική προσέγγιση στη διδασκαλία και μάθηση, την εξοικείωση με μεθόδους έρευνας, 
αλλά και την μελέτη των μηχανισμών διατήρησης της ζωής στη φύση που μπορεί να 
αποτελέσει το μοντέλο μιας ολιστικής κυκλικής οικονομίας. H εξέταση του μαθήματος 
γίνεται με ομαδικές εργασίες με απαλλακτικό χαρακτήρα που εμπλέκουν φοιτητές και 
φοιτήτριες σε βιωματικές δραστηριότητες και αποσκοπούν στην απόκτηση δεξιοτήτων για 
σχεδιασμό και υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων στα σχολεία τους. To μάθημα 
εξετάζεται με εργασίες ομαδικές απαλλακτικού χαρακτήρα.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν: 

� να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
� να χρησιμοποιούν διδακτικές τεχνικές της ΠΕ όπως η μελέτη πεδίου, οι 

εννοιολογικοί χάρτες, ο καταιγισμός ιδεών, η επισκόπηση πεδίου κ.α. καθώς και 
εργαλεία συμμετοχικών διαδικασιών για τη χρησιμοποίησή τους στο σχέδιο 
ανάπτυξης ενός προγράμματος ΠΕ με θέμα το σχολικό χώρο, 

� να μπορούν να προτείνουν αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον που να ενισχύουν και 
να διαφοροποιούν την εκπαιδευτική διαδικασία.  

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε74 
Τίτλος Μαθήματος: ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Διδάσκουσα: Ανδρέας Καρακίτσιος 

Περιεχόμενο Μαθήματος  
Συστηματική προσέγγιση του ευρύτερου χώρου της Παιδικής Λογοτεχνίας (ιστορική, 
φιλολογική και ειδολογική προσέγγιση) και ειδικότερα η ανάπτυξη και εφαρμογή 
Παιδαγωγικών Προγραμμάτων με αφετηρία και προτεραιότητα το λογοτεχνικό κείμενο 
στην σχολική πράξη. 
Α. Έννοια, περιεχόμενο, είδη της παιδικής λογοτεχνίας και η οριοθέτησή της στο χώρο της 
λογοτεχνία γενικά. Σύντομη ιστορική επισκόπηση της πορείας και εξέλιξης της ελληνικής 
παιδικής λογοτεχνίας 
Β. Τα είδη της Παιδικής Λογοτεχνίας 
Το λαϊκό παραμύθι, η παιδική ποίηση, η παιδική μικροαφήγηση: οι τάσεις και οι εξελίξεις. 
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Γ. Παιδική Λογοτεχνία και Εκπαίδευση 
Ανάγνωση και ερμηνεία κειμένων παιδικής λογοτεχνίας. Τεχνικές προσέγγισης του λαϊκού 
παραμυθιού, της παιδικής μικροαφήγησης και της παιδικής ποίησης. Παρουσίαση 
και ανάλυση δειγματικών διδακτικών προσεγγίσεων. 
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε104 
Τίτλος Μαθήματος: ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   

Διδάσκων: Ιωάννης Μαρκόπουλος 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα αυτό εξετάζει την ηθική διάσταση και σημασία των αρχών, των κανόνων, των 
μεθόδων, των επιτευγμάτων αλλά και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών και 
επιπτώσεων της επιστήμης και της τεχνολογίας, και διερευνά την επιστημονική 
δεοντολογία και την κοινωνική ευθύνη του επιστήμονα και της επιστημονικής, γενικότερα, 
κοινότητας. Μέσα από μια διερεύνηση της σχέσης της επιστήμης και της τεχνολογίας με 
την ηθική και τη θεωρία των αξιών, καθώς και μέσα από τη συστηματική και ουσιαστική 
παρουσίαση των σημαντικότερων ηθικών θεωριών - Ωφελιμισμός, Καντιανή Ηθική, Θεωρία 
του Κοινωνικού Συμβολαίου, Αρετολογική Ηθική, Θεωρία των Δικαιωμάτων, Θεωρία των 
τεσσάρων Αρχών, Φεμινιστική Ηθική -, και των βασικών τους αρχών, επιχειρείται η 
θεώρηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών, και βιοηθικών, 
γενικότερα, ζητημάτων, και η αποκατάσταση της χαμένης ενότητας μεταξύ της 
τεχνοεπιστήμης και της ηθικής θεωρίας και πρακτικής. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι 
να εισαγάγει, γενικότερα, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στον ηθικό προβληματισμό - 
στην ηθική θεωρία και την ηθική πράξη (ethical theory and moral practice). Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στη μελέτη των διαφόρων ηθικών θεωριών, και στην ευαισθητοποίηση 
των φοιτητών και των φοιτητριών για ζητήματα κοινωνικο-ηθικής φύσεως, και 
εξειδικευμένα, επίσης, για την εφαρμογή των θεωριών αυτών στην αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων περιβαλλοντικών και βιοηθικών προβλημάτων.   
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν: 

�  να κατανοήσουν την αμφίδρομη σχέση επιστήμης (και τεχνοεπιστήμης) και ηθικής 
�  να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ορισμένες βασικές ηθικές έννοιες, αρχές και 

θεωρίες.  
� να συζητήσουν κριτικά και συγκριτικά τις ηθικές θεωρίες. 
�  να καλλιεργήσουν  την κριτική σκέψη αλλά και τον ηθικό στοχασμό. 
�  να προσεγγίσουν ηθικά (from a moral point of view) ορισμένα σύγχρονα 

προβλήματα που εγείρονται από  την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνοεπιστήμης.  
�  να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τον αξιολογικό  ρόλο της ηθικής της 

επιστήμης και της τεχνολογίας. 
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε105 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Φίστα 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η μελέτη του ρόλου των νέων τεχνολογιών της 
επικοινωνίας στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών διαστάσεων στην Εκπαίδευση. 
Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης όπως η Εκπαίδευση 
για ενσυναίσθηση, εκπαίδευση για αλληλεγγύη, εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό, 
εκπαίδευση εναντίον του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης και αναδεικνύονται οι 
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δυνατότητες αλλά και οι περιορισμοί της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στον τομέα της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια αναλύονται διαθεματικές και 
αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με σκοπό να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση μέσα 
στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις. Στο τέλος του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε 
θέση να αναπτύξει κριτική στάση απέναντι στην πρόκληση των Νέων Τεχνολογιών σε 
σχέση με την προώθηση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και να υλοποιήσει 
εκπαιδευτικές πρακτικές με βάση τις δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και 
αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων ώστε να μπορέσει να 
παράσχει περισσότερες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα:  

� κατανοήσουν τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς της χρήσης των Νέων 
Τεχνολογιών στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 

� κατανοήσουν τις βασικές αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης όπως η 
εκπαίδευση για ενσυναίσθηση, η εκπαίδευση για αλληλεγγύη, η εκπαίδευση για 
διαπολιτισμικό σεβασμό, η εκπαίδευση εναντίον του εθνοκεντρικού τρόπου 
σκέψης, 

� αναζητήσουν και θα επιλέξουν εκπαιδευτικές πρακτικές με βάση τις δυνατότητες 
επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών 
εθνοπολιτισμικών ομάδων που ενισχύουν και υποστηρίζουν τη διδασκαλία και τη 
μάθηση μέσα στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις, 

� εξοικειωθούν με το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση διαθεματικών 
και αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων για το δημοτικό σχολείο. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε133 

Τίτλος Μαθήματος: 

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 
ΘΡΑΚΗ (αφορά μόνο φοιτητές και φοιτήτριες της 

μειονοτικής εκπαίδευσης) 
Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσιούμης 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
Α05 Αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Ζάχος Δ. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α06_Ι Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση Ι 

Ψύλλος Δ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α06_ΙΙ Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση ΙΙ 

Ψύλλος Δ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α09_I Γλώσσα και γραμματισμός στο σχολείο Ι 

Παπαδημητρίου Φ. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α13 Τέχνες στην εκπαίδευση 

Παπαγεωργίου Ε. 
Μ-Ω 6 δ.μ. 

   
Α20 Παιδαγωγικές πρακτικές στο σχολείο 

Τρέσσου Ε. 
Α-Λ 3 δ.μ 

   

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
Α05 Αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Ζάχος Δ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α06_Ι Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση Ι 

Ντρενογιάννη Ε. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α06_ΙΙ Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση ΙΙ 

Ντρενογιάννη Ε. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α09_Ι Γλώσσα και γραμματισμός στο σχολείο Ι 

Παπαδημητρίου Φ. 
Μ-Ω 3 δ.μ 

Α09_ΙΙ Γλώσσα και γραμματισμός στο σχολείο ΙΙ 
Μητακίδου Χ. 

Α-Λ 3 δ.μ. 

 Μ-Ω 3 δ.μ. 

Α13 Τέχνες στην εκπαίδευση 
Παπαγεωργίου Ε. 

Α-Λ 6 δ.μ. 
   
Α20 Παιδαγωγικές πρακτικές στο σχολείο 

Τρέσσου Ε. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
 

Κωδικός Μαθήματος: Α05 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΣΕΞΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Διδάσκων: Δημήτριος Ζάχος 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ γνωριμία (προ)επισκόπηση απαιτήσεις Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ιστορική διερεύνηση 
των μετακινήσεων στην Ελλάδα Μετανάστες/τριες στην Ελλάδα Έλληνες σε άλλες χώρες Οι 
μειονότητες & τα δικαιώματά τους στο σύγχρονο κόσμο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 1. Τι είναι και πώς 
δημιουργείται ο ρατσισμός; • ρατσισμός, στερεότυπα και προκαταλήψεις • ρατσισμός & 
κοινωνικές κατηγοριοποιήσεις • ρατσισμός εξουσία, διακρίσεις και εκμετάλλευση • 
Ορισμοί του ρατσισμού και σημασία τους για την πράξη 2. Ιστορία του ρατσισμού ως 
θεωρία και ως πολιτική • Η γένεση των ρατσιστικών θεωριών • Από τη ρατσιστική θεωρία 
στη ρατσιστική πολιτική • Η ναζιστική Γερμανία, το απάρτχαϊντ της Νότιας Αφρικής, οι 
διακρίσεις στις ΗΠΑ • Η κατάσταση σήμερα στην Ευρώπη 3. Ρατσισμός & εκπαίδευση • 
Φανερός και κρυφός ρατσισμός • Ο καθημερινός ρατσισμός • Η παραμέληση της γλώσσας 
και του πολιτισμού των μειονοτήτων και των μεταναστών • Η ενοχοποίηση των θυμάτων • 
Εκπαιδευτικές πολιτικές αντιμετώπισης του ρατσισμού ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Πολιτισμικό περιβάλλον & εκπαίδευση Ορισμοί της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα Η διαπολιτισμική εκπαίδευσης στην Ευρώπη, ΗΠΑ 
ΣΕΞΙΣΜΟΣ • Ανασκόπηση των «επιστημονικών» θεωριών για την κατωτερότητα των 
γυναικών • Ερμηνείες της διαφορετικής θέσης των φύλων στην κοινωνία • Ο σεξισμός ως 
ιδεολογία και ως πράξη σεξισμός στο σχολείο • Φανερός και κρυφός σεξισμός • Ο 
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καθημερινός σεξισμός • Σεξισμός στα σχολικά βιβλία και βοηθήματα • Σεξισμός στις 
σχολικές πρακτικές. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

� γνώση, κατανόηση & αξιολόγηση των διαφορετικών περιεχομένων που δίνονται 
στις έννοιες του ρατσισμού και της κουλτούρας, 

� διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του ρατσισμού και των άλλων διαστάσεων των 
κοινωνικών ανισοτήτων (τάξη, εθνικότητα/εθνότητα, φύλο), 

� κριτική αξιολόγηση των επιδράσεων των πολιτικών, όπως και των επιλογών των 
σχολείων και των εκπαιδευτικών στην σχολική επιτυχία /αποτυχία των 
«διαφορετικών» μαθητριών/ών.  

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α06_Ι και ΙΙ (Γ’ Εξάμηνο) 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

Διδάσκων: Δημήτριος Ψύλλος 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις σύγχρονες 
προσεγγίσεις και την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας . Τα μαθήματα Ι και ΙΙ, αν και διακριτά,  έχουν στενή συνάφεια στην 
οργάνωση της ύλης και γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζονται ενιαία.   
Τα μαθήματα έχουν δύο  κύριους άξονες τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες  των 
ψηφιακών μέσων αφενός και αφετέρου τις  σύγχρονες προσεγγίσεις παιδαγωγικής 
αξιοποίησης τους.  Στη διάρκεια των δύο μαθημάτων  οι δύο άξονες συνδέονται  σε τρία 
επίπεδα, το θεωρητικό, το σχεδιαστικό και το βιωματικό,  ώστε οι φοιτητές/τριες να 
διευκολυνθούν στην εποικοδόμηση ολοκληρωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων αξιοποίησης 
της ψηφιακής τεχνολογίας  και της ένταξής της  στην εκπαιδευτική  διαδικασία.  
Παρουσιάζονται σύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα,  τα χαρακτηριστικά τους και οι παροχές 
τους καθώς και κριτήρια κατηγοροποίησης με βάση θεωρίες μάθησης- διδασκαλίας καθώς  
και τις τεχνολογίες ανάπτυξης. Παρουσιάζονται και αναλύονται  υπερμεσικά περιβάλλοντα, 
περιβάλλοντα προσομοίωσης και μοντελοποίησης, εννοιολογικής χαρτογράφησης, 
παιχνίδια, γενικά εργαλεία οπτικοποίησης και γραφής. Ενδεικτικά λογισμικά είναι το Gabri 
Geometre,  Google Earth,  c-map, SEP κ.α. Οι φοιτητές και φοιτήτριες διδάσκονται στοιχεία 
γνωσιακού και κοινωνικού εποικοδομητισμού, διερευνητικών προσεγγίσεων σε εισαγωγικό 
επίπεδο και τις σχεδιαστικές προτάσεις τους που εφαρμόζονται στα   ψηφιακά 
περιβάλλοντα. Συζητούνται διεξοδικά έννοιες όπως οι παροχές των λογισμικών, το 
εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον, νοητικά μοντέλα και πολλαπλές αναπαραστάσεις.  
Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των παροχών και τη συμβολής του διαδικτύου  στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, σύγκρισης  Web1, Web2 και των πολλαπλών εργαλείων όπως τα 
Blogs, Wikis, καθώς  και των προβλημάτων από τη χρήση του διαδικτύου, όπως η γνωστική 
υπερφόρτωση. Συνδέονται οι ΤΠΕ  και οι μαθησιακές θεωρίες με σύγχρονες προσεγγίσεις 
όπως η ιστο-εξερεύνηση και η συνεργατική σύνθεση κειμένων.  Διδάσκονται και 
συζητούνται, τα μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η συμβολή τους στη σχολική 
ζωή και στο έργο του εκπαιδευτικού,  οι κοινότητες μάθησης και πρακτικής καθώς και η 
συμβολή των ΤΠΕ στην  πραγμάτωσή τους.  Τα μαθήματα  περιλαµβάνουν  παρουσιάσεις,  
συζητήσεις, εργασίες και υποστηρίζονται  από το εξ αποστάσεως λογισμικό Blackboard. 
διαλέξεις και εργαστήρια.  Οι φοιτητές/τιρες ενθαρρύνονται να αναζητούν και να 
αξιοποιούν  πληροφορίες από το διαδίκτυο, να εργάζονται σε ομάδες και  να  
παρουσιάζουν τις εργασίες τους στο τμήμα ως διδάσκοντες.  
Κανονικά το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα ώστε οι φοιτητές /τριες να μπορούν να  
συνδυάζουν τις θεωρητικές γνώσεις με τις πρακτικές εφαρμογές. Η υλοποίηση των 



 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 Σελίδα 42 

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

εργαστηρίων τα τελευταία χρόνια και το τρέχον ακαδημαικό έτος 2013-14 είναι ελάχιστη 
έως μηδαμινή με αποτέλεσμα οι φοιτητές/τριες να μην έχουν πρακτική άσκηση 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα: 

• Γνωρίζουν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας   και τις παροχές τους 
από παιδαγωγική σκοπιά  

• Κατανοούν τις κατηγοροποιήσεις των περιβαλλόντων  από τεχνολογική και 
παιδαγωγική σκοπιά 

• Θα κατανοούν τις  σύγχρονες προσεγγίσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ  

• Θα γνωρίζουν τα μοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας     
στην εκπαίδευση  

• Θα έχουν εξοικειωθεί με την αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική 
διαδικασία  

• Θα αποκτήσουν δεξιότητες πλοήγησης και σύνθεσης δραστηριοτήτων με τις ΤΠΕ 

• Θα συνεργάζονται για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ  

• Θα διαμορφώσουν θετικές στάσεις ως προς τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α06_Ι και ΙΙ  (Δ’ Εξάμηνο) 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

Διδάσκουσα: Ελένη Ντρενογιάννη 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος: Η θεωρητική εξέταση και πρακτική κατανόηση ζητημάτων που 
αναφέρονται στην αξιοποίηση παραδοσιακών και σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών 
στο διδακτικό έργο, και η συστηματική αντιμετώπιση των διαδικασιών σχεδιασμού, 
δημιουργίας, χρήσης, αξιολόγησης και διαχείρισης ποικίλων διδακτικών μέσων και υλικών 
μάθησης. Θεματικές Ενότητες: 

(1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία και εκπαιδευτικές τεχνολογίες: Συσχετισμοί και 
αποκλίσεις 

• Η ιστορία του πεδίου και η εξέλιξη των μέσων 

• Παλαιές και σύγχρονες εννοιολογικές προσεγγίσεις 

• Πεποιθήσεις περί εκπαιδευτικής αξίας των εκπαιδευτικών τεχνολογιών 
(2) Η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη: Βασικές 

έννοιες, αρχές και διαδικασίες διδακτικού σχεδιασμού 

• Οι διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης: Αντιπροσωπευτικές αρχές και 
αντιλήψεις, θεωρίες μάθησης 

• Μοντέλα διδακτικού σχεδιασμού 

• Διδακτικοί στόχοι, μέθοδοι, μορφές και μέσα διδασκαλίας και μάθησης 
(3) Η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη: Ζητήματα 

σχεδιασμού, επιλογής και χρήσης διδακτικών μέσων και υλικών μάθησης 

• Η ενσωμάτωση των Η/Υ στη διδασκαλία 

• Είδη και ταξινομήσεις τεχνολογιών, μέσων και υλικών διδασκαλίας και 
μάθησης με έμφαση στο εκπαιδευτικό λογισμικό 

• Χαρακτηριστικά, δυνατότητες και περιορισμοί τεχνολογιών, μέσων και υλικών 
διδασκαλίας και μάθησης 

• Κριτήρια επιλογής τεχνολογιών, μέσων και υλικών διδασκαλίας και μάθησης 
(4) Διδασκαλία και μάθηση με τη βοήθεια εκπαιδευτικού λογισμικού: 

• Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας 

• Εκπαιδευτικό λογισμικό για την γλώσσα 
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• Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών, της μελέτης 
περιβάλλοντος και των φυσικών επιστημών 

• Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες 
(5) Η αξιοποίηση των υπηρεσιών του Διαδικτύου στην εκπαίδευση: 

• Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό στον Παγκόσμιο Ιστό 

• Ζητήματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών ιστοσελίδων  

• Επικοινωνία μέσω Διαδικτύου 

• Εκπαίδευση από απόσταση 
Στοιχεία οργάνωσης - μεθοδολογίας: Το μάθημα συνιστούν πέντε (5) θεματικές ενότητες 
διάρκειας 20 περίπου ωρών η κάθε μία. Το 65% της συνολικής του διάρκειας θα 
πραγματοποιηθεί μέσω διαλέξεων, ομαδικών συζητήσεων, παρουσιάσεων και επιδείξεων 
αλλά και μέσα από πρακτικές ατομικές και ομαδικές ασκήσεις και δραστηριότητες. Το 
υπόλοιπο 35%  έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και θα αφιερωθεί κυρίως στη 
συστηματική και οργανωμένη παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
Οι φοιτητές αναμένεται στα πλαίσια του μαθήματος: 

• Να μελετήσουν το επιστημονικό πεδίο της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. 

• Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία εξέτασης των χαρακτηριστικών, των διδακτικών 
και μαθησιακών δυνατοτήτων, αλλά  και των περιορισμών διαφόρων 
παραδοσιακών και σύγχρονων τεχνολογιών, μέσων και υλικών διδασκαλίας και 
μάθησης. 

• Να επιδείξουν κατανόηση των βασικών εννοιών, αρχών και διαδικασιών του 
διδακτικού σχεδιασμού,  

• Να προσεγγίσουν έμπρακτα τις διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, επιλογής, 
χρήσης και αξιολόγησης ποικίλων διδακτικών μέσων και υλικών μάθησης με 
έμφαση στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. 

• Να μπορούν να ταξινομούν εκπαιδευτικό λογισμικό και να αξιολογούν τις 
δυνατότητες και τους περιορισμούς του. 

• Να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες ενσωμάτωσης της χρήσης των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία και τη μάθηση. 

• Να επιδείξουν έμπρακτη κατανόηση της αξιοποίησης διαφόρων ειδών και μορφών 
ψηφιακών μέσων και υλικών στη διδασκαλία και τη μάθηση ποικίλων αντικειμένων 
του προγράμματος σπουδών του Δημοτικού σχολείου. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α09_Ι 
Τίτλος Μαθήματος: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι 

Διδάσκουσα: Φωτεινή Παπαδημητρίου 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Η διαμόρφωση ενός νέου σημειωτικού τοπίου ως απόρροια των κοινωνικών, οικονομικών, 
πολιτισμικών και τεχνολογικών αλλαγών που υπέστη τα τελευταία χρόνια ο πλανήτης μας 
σε συνδυασμό με την κατανόηση αυτών των αλλαγών για την κοινωνία μας, θέτουν ως 
προϋπόθεση τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας του γραμματισμού, έτσι ώστε να 
εμπεριέχει όλους τους πιθανούς σημειωτικούς τρόπους για τη δημιουργία νοήματος, την 
αναπαράσταση και την επικοινωνία, οι οποίοι μάλιστα θεωρούνται ισάξιοι. Ως εκ τούτου, ο 
γραμματισμός συνιστά μια έννοια άμεσα συνυφασμένη με την ικανότητα των 
ατόμων/πολιτών να λειτουργούν με αποτελεσματικό τρόπο σε διάφορες επικοινωνιακές 
περιστάσεις, κατανοώντας, παράγοντας και αντιμετωπίζοντας κριτικά ποικίλα είδη όχι 
μόνο γραπτών και προφορικών αλλά και πολυτροπικών κειμένων, κατάλληλα 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των σύγχρονων επικοινωνιακών απαιτήσεων. Αυτή η 
μετάβαση από τον ‘πολιτισμό της γλώσσας’ στον ‘πολιτισμό της εικόνας’, και, κατά 
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συνέπεια, η κατάρριψη του μύθου της ύπαρξης του προφορικού και γραπτού λόγου ως 
μοναδικής πηγής για την αναπαράσταση και την επικοινωνία, επιβάλλει ως αδήριτη την 
ανάγκη εφαρμογής ενός περισσότερο οπτικά προσανατολισμένου αναλυτικού 
προγράμματος, το οποίο θα στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων γραμματισμού που 
σχετίζονται με την ‘κατανάλωση’, ‘ανάγνωση’/κατανόηση, κριτική αξιολόγηση και 
παραγωγή οπτικών νοημάτων. Η εξέταση, ωστόσο, και η περιγραφή των τρόπων με τους 
οποίους εικόνα και γλώσσα λειτουργούν τόσο μεμονωμένα όσο και συνδυαστικά, 
προκειμένου να οικοδομήσουν νόημα σε πολυτροπικά σύνολα, απαιτεί μαθητές, αλλά και 
εκπαιδευτικοί, να διαθέτουν μια κοινή γλώσσα – μεταγλώσσα – ούτως ώστε να μπορούν 
να μιλάνε και να σκέφτονται για το κάθε σημειωτικό/συμβολικό σύστημα ξεχωριστά καθώς 
και για τις διεπιδράσεις τους στη δημιουργία νοήματος. Υπό αυτό το πρίσμα, το μάθημα 
επικεντρώνεται: (α) στη μελέτη των εννοιών του οπτικού γραμματισμού, της 
πολυτροπικότητας και του κειμένου (μονοτροπικό-πολυτροπικό, έντυπο-ψηφιακό κείμενο), 
(β) στη διερεύνηση της κατανόησης των τρόπων με τους οποίους οι γλωσσικοί πόροι, οι 
εικόνες ή/και άλλες τροπικότητες συλλειτουργούν για την οικοδόμηση αναπαραστάσεων 
της πραγματικότητας οι οποίες αναδεικνύουν ή αποσιωπούν συγκεκριμένους τρόπους 
θέασης του κόσμου, (γ) στην παρουσίαση, μέσω της ανάλυσης και συζήτησης 
συγκεκριμένων παραδειγμάτων, της μεταγλώσσας της ‘οπτικής γραμματικής’ των Kress & 
van Leeuwen η οποία αφορά στην περιγραφή των ενδο- και δια-σημειωτικών 
σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών τροπικοτήτων που διαπλέκονται για 
την οικοδόμηση νοημάτων σε συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια και (δ) στην 
εξέταση του τρόπου αξιοποίησης αυτής της μεταγλώσσας στη σχολική τάξη για τη 
διδασκαλία του γραμματισμού.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες θα: 

� γνωρίζουν βασικά θεωρητικά ζητήματα που άπτονται του οπτικού και 
πολυτροπικού γραμματισμού, 

� έχουν αποκτήσει γνώσεις που αφορούν στη χρήση και στη φύση των σημειωτικών 
συστημάτων (μετασημειωτική γνώση) καθώς και των τρόπων με τους οποίους οι 
διασημειωτικές τους συνέργιες εμπλέκονται στο σχεδιασμό πολυτροπικών 
κειμένων, 

� είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις αρχές της ‘οπτικής γραμματικής’ προκειμένου να 
διαπραγματεύονται και να αναλύουν με κριτικό τρόπο τα 
αναπαραστατικά/ιδεολογικά, διαπροσωπικά και κειμενικά νοήματα σε διάφορα 
πολυτροπικά σύνολα, 

� έχουν αποκτήσει επίγνωση της παιδαγωγικής χρησιμότητας της μεταγλώσσας της 
‘οπτικής γραμματικής’ στην ανάπτυξη/διδασκαλία του γραμματισμού και στη 
μάθηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α09_ΙΙ 
Τίτλος Μαθήματος: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΙ 

Διδάσκουσα: Χριστοδούλα Μητακίδου 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα περιγράφει την πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία ανάπτυξης μιας δεύτερης 
γλώσσας σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα. Η διγλωσσία (όροι και ορισμοί) και το 
προφίλ του δίγλωσσου ατόμου διερευνώνται και αναλύονται οι γλωσσικές, κοινωνικές και 
ψυχολογικές διαστάσεις της. Παρουσιάζονται τυπολογίες για τη διγλωσσία ώστε να 
συζητηθούν οι διαφορετικές απόψεις για τη διγλωσσία που έχουν επικρατήσει. Αναλύεται 
ο ρόλος της μητρικής στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας και η βαρύτητα που δίνεται 
στη μητρική γλώσσα στα διάφορα σχολικά προγράμματα (αφαιρετική/προσθετική 
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διγλωσσία). Μελετώνται οι διαφορές και ομοιότητες στις διαδικασίες κατάκτησης της 
μητρικής και μιας δεύτερης γλώσσας. Συζητούνται και αποτιμούνται κριτικά παραδοσιακές 
και σύγχρονες προσεγγίσεις της γλωσσικής διδασκαλίας. Παρουσιάζονται καλές πρακτικές 
και συνδιαμορφώνονται στην τάξη σχέδια μαθημάτων, ώστε οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 
να εξοικειώνονται με τη διαδικασία και να μαθαίνουν να στηρίζουν και να διευκολύνουν 
τις προσπάθειες των μαθητών και μαθητριών τους να κατακτήσουν την ελληνική ως 
δεύτερη γλώσσα. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα:  
-αποκτήσουν γνώση της έννοιας της διγλωσσίας και θα σκέφτονται κριτικά για τις ποικίλες 
διαστάσεις της  
-γνωρίσουν και θα κατανοήσουν τους παράγοντες που συντελούν στη διαδικασία 
κατάκτησης μιας δεύτερης γλώσσας 
-συνδέουν τη θεωρία με την πράξη  
-αξιοποιούν τις θεωρητικές γνώσεις για την οργάνωση και διεξαγωγή μαθημάτων που θα 
διευκολύνουν τη διαδικασία κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας. 
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α13 
Τίτλος Μαθήματος: ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Παπαγεωργίου 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το µάθηµα προσφέρει γνώσεις, προβληµατισµό, παιδεία και άσκηση σε θέµατα Τέχνης -
ειδικότερα της τέχνης του Θεάτρου- και στο θέμα της ειδικής σχέσης της Τέχνης µε την 
Παιδεία και την Εκπαίδευση. Στον σχεδιασµό του µαθήµατος «Τέχνες στην Εκπαίδευση» 
οδηγηθήκαμε από τις παρακάτω διαπιστώσεις:  

• Στα πλαίσια μιας Εκπαίδευσης µε ανθρωπιστικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα, μάλιστα, 
στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας, η αποτελεσµατικότητα στη µάθηση, η 
χαρά από τη μάθηση, η ανάπτυξη κριτικού πνεύµατος, φαντασίας, δηµιουργικών 
ικανοτήτων και ικανοτήτων συνεργασίας, αλλά και η καλλιέργεια µιας κουλτούρας 
δηµοκρατίας, ειρήνης, κατανόησης και κοινωνικής συνοχής, είναι ισχυρά 
ζητούµενα.  

• Είναι δεδοµένο ότι τα παιδιά και οι νέοι έχουν ανάγκη από το χαρακτηριστικό της 
έκφρασης.  

• Χρειαζόµαστε μιαν Εκπαίδευση απαλλαγµένη από την κατήφεια, που µεταδίδει και 
µετατρέπει τη γνώση και τον πολιτισµό όχι µε µηχανιστικές, αλλά µε δηµιουργικές 
διαδικασίες.  

• Η ανάπτυξη των δηµιουργικών αυτών διαδικασιών συνδέεται οργανικά µε την 
ενασχόληση των παιδιών και των νέων µε τις καλλιτεχνικές Γλώσσες της Τέχνης.  

Το μάθημα προσφέρεται µέσω εισηγήσεων και δηµιουργικών εργαστηρίων. Στόχοι του 
είναι:  

• η οριοθέτηση των αρχών από τις οποίες διέπεται και των στόχων που θέτει η Τέχνη  
• η ανάπτυξη προβληµατισµού, ευαισθητοποίησης και κριτικής προσέγγισης ως προς 

τον ρόλο της Τέχνης στην Κοινωνία και στην Εκπαίδευση.  
• µια συστηματική Θεατρική αγωγή των φοιτητών/τριών  
• η καλλιέργεια των ικανοτήτων τους να οργανώνουν δηµιουργικά και να εκφράζουν 

µε πληρότητα, µέσω της τέχνης του θεάτρου, προσωπικές τους εµπειρίες, ιδέες, 
συναισθήµατα, προβληµατισµούς, και να τις  οργανώνουν δημιουργικά σε 
θεατρικές εκφραστικές μορφές, ατομικά και ομαδικά.  

• η κριτική προσέγγιση της αξιοποίησης όλων των παραπάνω ζητηµάτων στο 
σχολείοκαι η συστηματική αντιμετώπιση των διαδικασιών σχεδιασμού, 
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δημιουργίας, χρήσης, αξιολόγησης και διαχείρισης της θεατρικής Τέχνης, ως 
διδακτικών μέσων και μέσων μάθησης.  

Το µάθηµα συνίσταται σε εισηγήσεις της διδάσκουσας και καθοδηγηµένη δηµιουργία 
θεατρικού δρώµενου από οµάδες φοιτητών/τριών. Οι εξετάσεις συνίστανται στις τελικές 
παρουσιάσεις των θεατρικών δρώµενων.  
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α20 
Τίτλος Μαθήματος: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Τρέσσου 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Στο μάθημα παρουσιάζονται βασικές θεωρίες μάθησης και οι εφαρμογές τους στη 
διδασκαλία με στόχο να αναπτυχθούν οι γνώσεις που χρειάζονται οι μελλοντικοί 
εκπαιδευτικοί προκειμένου να κατανοήσουν τη λειτουργία του σχολείου και τους 
διάφορους παράγοντες που διευκολύνουν το σχεδιασμό και συμβάλλουν στη διεξαγωγή 
της διδασκαλίας. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις που εξοικειώνουν τους φοιτητές και 
τις φοιτήτριες με το σχετικό θεωρητικό πλαίσιο. Βασίζεται επίσης στη συμμετοχή των 
φοιτητών/τριών με εργασίες που προϋποθέτουν την ενεργό εμπλοκή τους προκειμένου να 
αναπτύξουν τις ικανότητες και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται, ώστε να 
παίρνουν συνειδητές παιδαγωγικές αποφάσεις και να επιλέγουν τα κατάλληλα διδακτικά 
μέσα για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της διδασκαλίας τους.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές αναμένεται να:  

� κατακτήσουν βασικές θεωρίες μάθησης, συνδέσουν τις θεωρίες αυτές με την 
πράξη, 

� αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται, ώστε να παίρνουν συνειδητές 
παιδαγωγικές αποφάσεις, 

� επιλέγουν τα κατάλληλα διδακτικά μέσα για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της 
διδασκαλίας τους. 

 
 
 
 
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ Γ’ Εξαμήνου 

Ε 08 Πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών 
Κουμαράς Π. 

 3 δ.μ. 
   
Ε 10 Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης 

Τζήκας Χ. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 16 Αστρονομία στην εκπαίδευση 

Αυγολούπης Σ. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 33 Ψυχική Υγεία και σχολείο 

Μπίμπου Ι. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 37 Φυσικές επιστήμες και πολιτισμός στην εκπαίδευση 

Σέρογλου Φ. 
 3 δ.μ 

   
Ε 97 Κοινωνική ψυχολογία και εκπαίδευση 

Μαρβάκης Α. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 99 Σύγχρονα ενεργειακά προβλήματα και βιώσιμη ανάπτυξη 

Μαρκόπουλος Ι. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 138 Διγλωσσία και νέα περιβάλλοντα μάθησης 

Φίστα Ε. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 139 Αναπαραστάσεις της κοινωνίας στη σύγχρονη νεοελληνική 

πεζογραφία 
Αποστολίδου Β. 

 3 δ.μ 
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Κωδικός Μαθήματος: Ε08 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

Διδάσκων: Παναγιώτης Κουμαράς 

Πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης, Καταστάσεις από την καθημερινή ζωή. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: 

� να οργανώνουν πειράματα για τη συνήθη ύλη των Φυσικών Επιστημών του 
δημοτικού σχολείου 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε10 
Τίτλος Μαθήματος: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Διδάσκων: Χρήστος Τζήκας 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα της Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης είναι μια ιστορική ανάλυση των 
εκπαιδευτικών θεσμών στη νεοελληνική κοινωνία από την περίοδο του νεοελληνικού 
διαφωτισμού μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εξετασθούν και να 
μελετηθούν η οργάνωση εκπαιδευτικών θεσμών, οι κατευθύνσεις και το περιεχόμενο των 
σχολικών βαθμίδων, οι τύποι σχολείων, η ανάπτυξη και η διάδοση του σχολικού δικτύου 
στην ελληνική κοινωνία. Εξετάζονται ο ρόλος της εκπαίδευσης, οι κοινωνικοεκπαιδευτικές 
και ιδεολογικές τάσεις, οι πολιτικοί σχηματισμοί και οι διανοούμενοι που τις εκφράζουν. 
Εξετάζονται, επίσης, οι αλλαγές των εκπαιδευτικών θεσμών στην πορεία του χρόνου και οι 
σχέσεις των αλλαγών με την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση και εξέλιξη της 
ελληνικής κοινωνίας. Τέλος, εξετάζονται οι επιδράσεις των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 
συστημάτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές/ τριες  

� θα γνωρίσουν την εξέλιξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος από τη 
συγκρότησή του μέχρι σήμερα,  

� Θα κατανοούν: - Πως και για ποιους λόγους συγκροτείται ένα δημόσιο /εθνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα κατά την περίοδο της νεωτερικότητας. - Ποιες είναι οι 
κοινωνικές, οικονομικές και ιδεολογικές συνθήκες που ορίζουν τον τρόπο 
οργάνωσης και τα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού συστήματος. - Πως και πότε 
μεταρρυθμίζεται η εκπαίδευση και τι εκφράζουν στο πολιτικό, κοινωνικό και 
οικονομικό επίπεδο οι μεταρρυθμίσεις ή οι αντιστάσεις στις μεταρρυθμίσεις. - 
Ποιες ήταν οι επιδράσεις ή οι μεταφορές στην Ελλάδα από εκπαιδευτικά 
συστήματα άλλων χωρών,  

� Τέλος, θα κατανοήσουν το ρόλο των πηγών στην ιστορία και  
� θα αποκτήσουν ικανότητες στην προσέγγιση και ερμηνεία των εκπαιδευτικών 

φαινομένων.  
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε16 
Τίτλος Μαθήματος: ΑΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

Διδάσκων: Σταύρος Αυγολούπης 

Περιεχόμενο Μαθήματος  
Το μάθημα αυτό επιδιώκει να δώσει στους φοιτητές περισσότερες και σύγχρονες γνώσεις 
Αστρονομίας μέσα από μια θεωρητική και μια εργαστηριακή αντιμετώπιση των παρακάτω 
αστρονομικών εννοιών, που θεωρούνται χρήσιμες για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς 
μας και όχι μόνο. Στο θεωρητικό μέλος παρουσιάζονται τα ακόλουθα : Βασικές έννοιες 
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Σφαιρικής Αστρονομίας . Συστήματα αστρονομικών συντεταγμένων και χρόνου. Γνώμονας 
και 
ηλιακά ρολόγια χρόνου .Τηλεσκόπια. Εξωγήινη ζωή. Η θέση της επιστήμης τους 
Αστρονομίας για την Αστρολογία. Φασματικοί τύποι αστέρων. ∆ιάγραμμα Hertzsprung- 
Russel. Γένεση, εξέλιξη και 
τελικές καταστάσεις των αστέρων. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές 
ασκούνται στα ακόλουθα: 
•Ουράνια Σφαίρα και εξάσκηση με τη βοήθεια ομοιωμάτων αυτής. Παρατηρήσεις, με τη 
βοήθεια τηλεσκοπίων, διαφόρων ουρανίων σωμάτων (πλανητών, αστρικών σμηνών, 
νεφελωμάτων, γαλαξιών κ.α). Παρατηρήσεις �Ηλιου. Αναγνώριση ουρανίων σωμάτων. 
Υπολογισμός της απόστασης του σμήνους των Υάδων με τη μέθοδο της ταύτισης των 
κυρίων ακολουθιών. Υπολογισμός της εστιακής απόστασης ενός τηλεσκοπίου με τη 
βοήθεια μιας 
φωτογραφίας που πάρθηκε μ � αυτό. Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού πραγματοποιείται 
εκπαιδευτική εκδρομή σε τοποθεσίες κατάλληλες για αστρονομικές παρατηρήσεις ( μακριά 
από πόλεις και με ικανοποιητικό υψόμετρο) με σκοπό τη διεξαγωγή εκ μέρους των 
φοιτητών αστρονομικών παρατηρήσεων με φορητά αστρονομικά όργανα. 
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε33 
Τίτλος Μαθήματος: ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Διδάσκουσα: Ιωάννα Μπίμπου 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερο κυριαρχεί η πρακτική του να αναγνωρίζονται 
τα παιδιά και οι νέοι ως «παιδιά/ νέοι με ψυχολογικά προβλήματα».Το προτεινόμενο 
μάθημα α) παρουσιάζει τις βασικές κατηγορίες ψυχοκοινωνικών δυσκολιών έτσι όπως 
αναγνωρίζονται στα παιδιά και στις οικογένειές τους στο σχολείο (για παράδειγμα, 
επιθετικότητα, άγχος, συναισθηματικές δυσκολίες, δυσκολίες μάθησης) β) συζητά τις 
παραδοσιακές και τις κριτικές προσεγγίσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων γ) 
μελετά την επίδραση της «γνώσης των ειδικών» στις δυσκολίες των παιδιών και τις 
συνέπειές της στα σχολεία και στην κοινότητα. Το περιεχόμενο του μαθήματος στηρίζεται 
στις βασικές αρχές και ιδέες από αναλυτικές και αναπτυξιακές θεωρίες, θεωρίες 
κοινωνικής μάθησης, καθώς και θεωρίες συστημάτων και κοινωνικής κατασκευής. Ο 
στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση των προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης 
στα ζητήματα ψυχικής υγείας στο σχολείο και ο ρόλος των εκπαιδευτικών και του σχολικού 
συστήματος σε συνεργασία με υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πολιτικής. 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ • Ορισμός ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους. Σύγκριση ως 
προς την αναγνώριση των προβλημάτων ψυχικής υγείας στα σχολεία και στις υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας. • Επιδημιολογία προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ενδεικτικά εργαλεία 
αξιολόγησης και ερμηνευτικά μοντέλα-μοντέλα παρέμβασης • Σύνδεση της οικογένειας και 
του σχολείου-Ζητήματα που αφορούν την παραπομπή των παιδιών σε εξειδικευμένες 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας • Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ψυχική υγεία των 
παιδιών. Προγράμματα παρέμβασης • Ψυχική υγεία και τα Δικαιώματα των παιδιών • 
Άγχος και φοβίες σε παιδιά και εφήβους • Υπερκινητικότητα- διάσπαση προσοχής • 
Κατάθλιψη σε παιδιά και εφήβους • Μαθησιακές δυσκολίες • Διαταραχές διαγωγής: το 
παράδειγμα του εκφοβισμού • Θάνατος, πένθος και σχολείο • Ψυχοκοινωνικά θέματα: 
υιοθεσία, αναδοχή, κακοποίηση, χρόνια σωματικά προβλήματα.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: είναι σε θέση να: 

� γνωρίζουν τις ιστορικές και πολιτισμικές διαστάσεις που ορίζουν τα ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας,  
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� αναγνωρίζουν κριτικά την σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης συνεργασίας με 
φορείς ψυχικής υγείας και οικογένειες για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών 
προβλημάτων,  

� εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης που στηρίζονται στην 
επικοινωνία και στις σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο, στην αναστοχαστική 
πράξη και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού μαθητών που αναγνωρίζονται 
ως φορείς ψυχοκοινωνικών δυσκολιών.  

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε37 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

Διδάσκουσα: Φανή Σέρογλου 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα σημεία επαφής 
και αλληλεπίδρασης της επιστήμης με τον πολιτισμό, καλλιεργώντας μια κουλτούρα 
ενοποιημένης θεώρησης της επιστήμης και του πολιτισμού, αντίθετη στην τάση που για 
πολλά χρόνια έχει επικρατήσει όπου οι «θετικές σπουδές» (η επιστήμη στην εκπαίδευση) 
εμφανίζονταν ξεκομμένες από τις «κλασσικές σπουδές» (ο πολιτισμός στην εκπαίδευση). 
Το μάθημα αποτελεί μία πρόταση για να παρουσιαστεί η «συνολική εικόνα» της επιστήμης 
και του πολιτισμού στην εκπαίδευση. Το μάθημα αποτελείται από τρεις θεματικές 
ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται σταθμοί της επιστήμης που επηρέασαν τον 
ανθρώπινο πολιτισμό και πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα: α) Από 
το μηχανικό ρολόι στην βιομηχανική επανάσταση. β) Η ατομική βόμβα και ο δεύτερος 
παγκόσμιος πόλεμος. γ) Η εξερεύνηση του διαστήματος την εποχή του ψυχρού πολέμου. δ) 
Από τη μελέτη του DNA στην βιοηθική. Στην δεύτερη ενότητα του μαθήματος 
πραγματοποιείται μια συγκριτική παρουσίαση της δυτικής επιστήμης απέναντι στις 
ερμηνείες για τον κόσμο των άλλων πολιτισμών όπως του κινέζικου, του ινδικού και του 
περσικού πολιτισμού αλλά και των διάφορων πολιτισμών των αυτοχθόνων (ινδιάνοι, 
εσκιμώοι, αυτόχθονες της Αυστραλίας). Στην τρίτη ενότητα του μαθήματος παρουσιάζονται 
και αναλύονται παραδείγματα από τον τρόπο που η επιστήμη έχει επηρεάσει την τέχνη 
αλλά και έχει εκφραστεί μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης όπως το θέατρο, ο 
κινηματογράφος, οι εικαστικές τέχνες και η μουσική. Για κάθε ένα από τα παραπάνω 
θέματα παρουσιάζονται παραδείγματα για το σχεδιασμό διδασκαλιών και διδακτικού 
υλικού για το δημοτικό σχολείο στο πλαίσιο καλλιέργειας της «συνολικής εικόνας» της 
επιστήμης και του πολιτισμού στην εκπαίδευση. Στο μάθημα προβάλλονται μια σειρά από 
επιλεγμένες ταινίες (μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων) που αφορούν τα 
παραπάνω θέματα. Επίσης το μάθημα υποστηρίζεται από ένα εκπαιδευτικό wiki, στο οποίο 
φοιτητές και φοιτήτριες συζητούν κάθε εβδομάδα ανάμεσα στις προγραμματισμένες 
διαλέξεις και τελικά δημιουργούν τις τελικές τους εργασίες για το μάθημα σε μορφή 
ιστοσελίδων στο διαδικτυακό αυτό χώρο ή αναπτύσσουν μια ταινία μικρού μήκους για να 
αναδείξουν την σχέση μεταξύ φυσικών επιστημών και πολιτισμού.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν:  

� να επιχειρηματολογούν για μια σειρά από θέματα όπου επιστήμη και πολιτισμός 
αλληλεπιδρούν, 

� να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους μέσα και έξω από το σχολείο οι οποίες 
απαιτούν την κατανόηση, υιοθέτηση και χρήση επιστημονικών και τεχνολογικών 
προϊόντων, 
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� να σχεδιάζουν ιστοσελίδες για τους μαθητές και τις μαθήτριές τους στις οποίες θα 
προβάλλουν τη σχέση φυσικών επιστημών και πολιτισμού και θα προκαλούν τη 
συζήτηση πάνω σε θέματα επιστήμης – πολιτισμού,  

� να συμμετέχουν σε συζητήσεις που πραγματοποιούνται σε δυναμικές ιστοσελίδες 
(εκπαιδευτικά wiki) για θέματα φυσικών επιστημών και πολιτισμού και να 
συντονίζουν τις συζητήσεις των μαθητών τους, 

�  να παράγουν ταινίες μικρού μήκους για τα παιδιά και μαζί με τα παιδιά στη 
σχολική τάξη να αναδείξουν θέματα φυσικών επιστημών και πολιτισμού. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε97 
Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι 

Διδάσκων: Αθανάσιος Μαρβάκης 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Στο μάθημα αυτό θα διευρύνουμε την οπτική μας και θα προσεγγίσουμε το σχολείο ως ένα 
ζωντανό κοινωνικό χώρο μέσα στον οποίο δρουν, εργάζονται και επομένως δημιουργούν 
και δημιουργούνται μια σειρά από διαφορετικά υποκείμενα. Με βάση αυτήν την 
προσέγγιση, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους/τις εκπαιδευτικούς το γεγονός ότι ο 
κοινωνικός χώρος «σχολείο» αναπόφευκτα παράγει, αφενός, διαφορετικές κατηγορίες 
υποκειμένων και τις μεταξύ τους σχέσεις, και, αφετέρου, παράγεται και ο ίδιος από τις 
δραστηριότητες των υποκειμένων αυτών. Συνεπώς το «σχολείο» είναι ταυτόχρονα 
παραγωγός και προϊόν κοινωνικών πρακτικών μέσω των οποίων δομείται μια σημαντική 
κοινωνιακή αντίφαση: η αντίφαση ανάμεσα στην «ανάγκη για μόρφωση» (δηλ. στην 
ανάπτυξη των υποκειμένων) και στην «ανάγκη για εξουσία» (δηλ. στην αναπαραγωγή των 
σχέσεων και δομών της κοινωνίας). Ωστόσο, η εφικτή οργάνωση αυτής της αντίφασης δεν 
«δια-τάζει» (δεν καθορίζει) ολοκληρωτικά τις ενέργειες των (διαφορετικών) υποκειμένων 
σε ένα διπολικό «είτε-είτε» (π.χ. είτε μόρφωση και προσωπική ανάπτυξη, είτε 
αναπαραγωγή της εξουσίας), αλλά η ίδια η αντιφατικότητα συγκροτείται μέσα σε/από ένα 
διαλεκτικό μίγμα, γεγονός που σημαίνει ότι στην πρακτική των υποκειμένων ενυπάρχουν 
«και το ένα και το άλλο». Η κοινωνική οργάνωση αυτής της αντίφασης – π.χ. ως κοινωνικός 
χώρος «σχολείο» - επιφυλάσσει για τα εμπλεκόμενα υποκείμενα πάντα ένα διττό 
πρόσωπο: επιφυλάσσει τόσο περιορισμούς, όσο και ευκαιρίες, θέτει εμπόδια αλλά παρέχει 
και διευκολύνσεις, ανοίγει δυνατότητες στα υποκείμενα, αλλά και πραγματοποιεί 
αποκλεισμούς. Τα υποκείμενα έχουν συνεπώς, αφενός, δικούς τους καλούς λόγους για να 
συμμετέχουν σε αυτόν τον κοινωνικό χώρο, αφετέρου όμως, πρέπει να αντιμετωπίσουν και 
επιβολές. Σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλει στον προβληματισμό που έχει 
αναπτυχθεί στην κοινωνική ψυχολογία πάνω στη «μικροφυσική» και στη «μικροπολιτική» 
της αντιφατικής καθημερινότητας που χαρακτηρίζει τους εκπαιδευτικούς χώρους, π.χ. το 
«σχολείο». Παράλληλα, το μάθημα αποσκοπεί να πραγματοποιήσει «μικρο-τομές» σ’ αυτή 
την καθημερινότητα. Θα ανιχνεύσουμε δηλαδή τη διαλεκτική μέσα στις πρακτικές των 
διαφορετικών υποκειμένων αυτού του κοινωνικού χώρου. Θα επικεντρωθούμε σε δύο 
στόχους: Πρώτον, θα ασχοληθούμε με την κατανόηση, κατάδειξη και διερεύνηση των 
(νοητικών και «χειροπιαστών») συγκρούσεων μέσα στις (και μέσα από τις) οποίες, για 
παράδειγμα, ο/η εκπαιδευτικός οι μαθητές/-τριες ως υποκείμενα πρέπει να δράσουν, 
πρέπει να παραμείνουν ικανά για δράση, και παράλληλα πρέπει να αναπτύξουν την 
προσωπικότητα τους. Ενδεικτικές ερωτήσεις: • Πώς νοηματοδοτούν τα υποκείμενα (π.χ. 
εκπαιδευτικοί ή μαθητές/-τριες) αυτόν τον κοινωνικό χώρο; Τι σημαίνει π.χ. «σχολείο» - και 
συμμετοχή σε αυτό - για τα διάφορα εμπλεκόμενα υποκείμενα; • Ποιες πρακτικές 
αναπτύσσουν τα υποκείμενα (π.χ. οι εκπαιδευτικοί ή οι μαθητές/-τριες) για να 
αντιμετωπίσουν τις αντιφατικές απαιτήσεις/δυνατότητες του κοινωνικού χώρου 
«σχολείο», να αναπτύξουν και να αρθρώσουν τη δική τους «φωνή» (το φάσμα εδώ φτάνει 
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από τη συμμόρφωση έως τις διάφορες μορφές αντίστασης); • Ποιοι διακριτοί Λόγοι 
(discourses) αρθρώνονται γύρω και μέσα στούς κοινωνικούς χώρους εκπαίδευσης, π.χ. το 
«σχολείο»; Από ποιους/ποιες; Με ποιες συνέπειες και για ποιον/ποια; Δεύτερον θα 
ασχοληθούμε με την κατανόηση, κατάδειξη και διερεύνηση των προϊόντων του 
εκπαιδευτικού, π.χ. σχολικού, καθεστώτος και της δράσης των υποκειμένων. Ενδεικτικά 
ερωτήματα: • Τι δημιουργούν και τι αποκτούν, αλλά και τι «πληρώνουν» τα εμπλεκόμενα 
υποκείμενα στους εκπαιδευτικούς χώρους, π.χ. στο σχολείο, μέσα από τη συμμετοχή τους 
σε αυτούς τους κοινωνικούς χώρους; • Ποιες κοινωνικές ομάδες δημιουργούνται μέσα 
σε/από έναν εκπαιδευτικό χώρο, πώς και με ποιες συνέπειες για τα υποκείμενα; (π.χ. 
πετυχημένοι & αποτυχημένοι); • Ποιες «εντάσεις» αντανακλώνται αλλά και αποκρύπτονται 
πίσω από τις σχολικές «φιγούρες», για παράδειγμα, του «ήσυχου αλλά μέτριου μαθητή» ή 
του «αυστηρού αλλά καλού δασκάλου»; Μέθοδοι διδασκαλίας & αξιολόγηση Το μάθημα 
έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και περιλαμβάνει: διαλέξεις, συζητήσεις με απώτερο στόχο 
τη διατύπωση ερωτημάτων προς περαιτέρω διερεύνηση, επιτόπια έρευνα, συμμετοχή και 
συνεργασία γύρω από τη διερεύνηση ενός συγκεκριμένου θέματος και γραπτή 
παρουσίασή του.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα εξασκηθούν: 

� να αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση, το σχολείο όχι μόνο ως «θεσμό», «σύστημα», 
αλλά ως κοινωνικό χώρο που παράγεται από τις πράξεις των εμπλεκόμενων 
υποκειμένων, αλλά ταυτόχρονα και παράγει αυτά τα υποκείμενα. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε99 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Διδάσκων: Ιωάννης Μαρκόπουλος 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται και εξετάζονται η σημερινή ενεργειακή κατάσταση 
(χρησιμοποίηση πετρελαίου, άνθρακα, φυσικού αερίου, κ.λπ.), τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα που αυτή έχει επιφέρει (αέρια, υγρά και στερεά απόβλητα, τρύπα του όζοντος 
και υπερθέρμανση του πλανήτη, διαταραχή των υδάτινων και υδατικών οικοσυστημάτων 
και προβλήματα του πόσιμου νερού, ανθρωπογενής και μη ανθρωπογενής, γενικότερα, 
ρύπανση), και οι κοινωνικές επιπτώσεις του σημερινού μοντέλου ανάπτυξης. Επιχειρείται η 
σύντομη θεώρηση των προβλημάτων αυτών από τεχνολογική, κοινωνικο-ηθική, 
περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιά, και συσχετίζεται η θεώρηση αυτή με το πρόταγμα 
της βιώσιμης ανάπτυξης. Προτείνεται ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης στη βάση : α) 
διεργασιών εξοικονόμησης ενέργειας (στις μεταφορές, στη βιομηχανία και στην οικιακή 
κατανάλωση), β) αντιρρυπαντικών διεργασιών και τεχνολογιών και γ) νέων ενεργειακών 
τεχνολογιών (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας):Ηλιακοί συλλέκτες, Φωτοβολταϊκά 
συστήματα, Υδροηλεκτρική ενέργεια, Αιολική ενέργεια και ανεμογεννήτριες, Συστήματα 
γεωθερμικής ενέργειας, Ενέργεια από βιομάζα, Κελλία (κυψέλες) καυσίμων, Παλιρροϊκά 
και κυματικά συστήματα ενέργειας, Συστήματα ωκεάνιας θερμικής ενέργειας. Το μάθημα, 
που διεξάγεται με προβολή διαφανειών, ολοκληρώνεται με μια κριτική θεώρηση των 
αρχών και εφαρμογών των νέων αυτών ενεργειακών τεχνολογιών. Σκοπός του μαθήματος 
αυτού είναι να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη γνώση της ασκούμενης 
σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, ενεργειακής πολιτικής - που γίνεται κυρίως, ακόμη, με 
βάση τα ορυκτά καύσιμα - και να τους/τις ευαισθητοποιήσει για τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα που δημιουργεί η πολιτική αυτή και για την αναγκαιότητα μιας βιώσιμης 
ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ευαισθητοποίηση των 
φοιτητών/φοιτητριών για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, σε όλους τους τομείς της 
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ανθρώπινης δραστηριότητας, και για μια ριζική αλλαγή του υπάρχοντος αναπτυξιακού και 
ενεργειακού μας μοντέλου. Προς την κατεύθυνση αυτή, το μάθημα αποσκοπεί, επίσης, να 
διευρύνει τη γνώση τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ειδικότερα στις βασικές 
αρχές και εφαρμογές των νέων ενεργειακών τεχνολογιών. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν: 

� να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της σημερινής παγκόσμιας ενεργειακής 
πολιτικής,  

� να συνειδητοποιήσουν το σημερινό ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη, 
� να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της βιώσιμης ανάπτυξης, 
� να έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές των νέων ενεργειακών τεχνολογιών 
� να ευαισθητοποιηθούν οικολογικά, 
� να συνδέσουν θεωρία με καθημερινή πράξη εξοικονόμησης ενέργειας και 

οικολογικής προστασίας.  
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε138 
Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Φίστα 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται θεωρητικά ζητήματα που αφορούν τη σχέση 
γλώσσας/γλωσσών και διγλωσσίας και τη σχέση διγλωσσίας και μάθησης. Αναλύονται 
ζητήματα γλωσσικής πολιτικής και σχολείου, γλωσσικής πολυμορφίας και γλωσσικής 
μετατόπισης, ζητήματα δανεισμού και μεταφοράς γλωσσικών στοιχείων, εναλλαγής 
κωδίκων, προβλήματα της σχολικής τάξης με γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα και 
ζητήματα σχολικής επίδοσης. Στη συνέχεια, έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και τη 
διδακτική αξιοποίηση νέων περιβαλλόντων μάθησης με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας που προάγουν τη διγλωσσία στην εκπαίδευση. Στο τέλος, προτείνονται 
σενάρια χρήσης εναλλακτικών περιβαλλόντων μάθησης για δίγλωσσους μαθητές.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: 

� κατανοήσουν βασικές έννοιες που αφορούν τις σύγχρονες θεωρίες για τη 
διγλωσσία και τη μάθηση, 

� ευαισθητοποιηθούν σε θέματα γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας στην 
σχολική τάξη, 

� εξοικειωθούν με το σχεδιασμό νέων περιβαλλόντων μάθησης με χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας,  

� εξοικειωθούν με την αξιοποίηση νέων περιβαλλόντων μάθησης με χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορίας, 

� ευαισθητοποιηθούν στην επίδραση των νέων περιβαλλόντων μάθησης στην 
προώθηση της διγλωσσίας. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε139 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

Διδάσκουσα: Βενετία Αποστολίδου 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Οι σκοποί του μαθήματος είναι: α) η γνωριμία των φοιτητών/τριών με τη σύγχρονη 
νεοελληνική πεζογραφική παραγωγή και η ανάγνωση ολόκληρων μυθιστορημάτων β) η 
προσέγγιση των προβλημάτων της νεοελληνικής κοινωνίας μέσα από τη λογοτεχνία γ) η 
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εξοικείωση με έννοιες της λογοτεχνικής θεωρίας όπως ρεαλισμός, νατουραλισμός, 
αναπαραστάσεις, πραγματικότητα και μυθοπλασία, αληθοφάνεια δ) η κατανόηση και η 
κριτική των τρόπων με τους οποίους η λογοτεχνία αναπαριστά, αναπαράγει αλλά και 
ανατρέπει κοινωνικά στερεότυπα. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:  

� έρθουν σ΄επαφή με τη σύγχρονη πεζογραφική παραγωγή, 
� προσεγγίσουν και θα αναλύσουν κοινωνικά προβλήματα μέσα από την λογοτεχνία, 
� κατανοήσουν και θα μάθουν να χρησιμοποιούν έννοιες της λογοτεχνικής θεωρίας, 
� συνειδητοποιήσουν και θα ασκήσουν κριτική στους τρόπους με τους οποίους η 

λογοτεχνία αναπαράγει αλλά και ανατρέπει κοινωνικά στερεότυπα.  
 

 
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ Δ’ Εξαμήνου 

Ε 08 Πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών 
Κουμαράς Π. 

 3 δ.μ. 

Ε15 Φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη 
Σέρογλου Φ. 

 3 δ.μ. 

Ε 29 Φιλοσοφία της παιδείας 
Παυλίδης Π. 

 3 δ.μ. 
   
Ε 106 Αστροφυσική και κοσμολογία στην εκπαίδευση 

Αυγολούπης Σ. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 107 Νέες τεχνολογίες και σύγχρονοι προβληματισμοί 

Μαρκόπουλος Ι. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 114 Η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη στη διασπορά 

Φίστα Ε. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 116 
 

Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση 
Τουρτούρας Χ. 

 3 δ.μ. 

Ε 124 Μαθηματικά και η διδασκαλία τους 
Παπαδόπουλος Ι. 

 3 δ.μ. 
   
Ε 128 Ψυχολογία, μετανάστευση και σχολείο 

Μπίμπου Ι. 
 3 δ.μ. 

Ε 129 Ελευθεριακή μάθηση 
Μαρβάκης Α. 

 3 δ.μ. 
   

 
Κωδικός Μαθήματος: Ε08 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

Διδάσκων: Παναγιώτης Κουμαράς 

Πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης, Καταστάσεις από την καθημερινή ζωή. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: 

� να οργανώνουν πειράματα για τη συνήθη ύλη των Φυσικών Επιστημών του 
δημοτικού σχολείου 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε15 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ   

Διδάσκουσα: Φανή Σέρογλου 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα στοχεύει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη διδασκαλία των 
φυσικών επιστημών στο πλαίσιο του επιστημονικού γραμματισμού. Συγκεκριμένα η 
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διδασκαλία των φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση του πολίτη επιδιώκει παράλληλα 
με τη διαπραγμάτευση της γνώσης προς διδασκαλία μέσα στην τάξη, να φέρει προς 
συζήτηση θέματα που αφορούν τη φύση της γνώσης αυτής καθώς και τον τρόπο που 
διαχειριζόμαστε τη γνώση στην κοινωνία (μεταγνώση) και τις στάσεις που διαμορφώνει η 
γνώση αυτή. Στο μάθημα παρουσιάζονται: α) Το θεωρητικό πλαίσιο του επιστημονικού 
γραμματισμού. β) Οι στόχοι της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση 
του πολίτη. γ) Ο ορισμός του επιστημονικά εγγράμματου πολίτη. δ) Μια τρισδιάστατη 
γνωστική, μεταγνωστική και συναισθηματική προσέγγιση της διδασκαλίας των φυσικών 
επιστημών. ε) Μια διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών για 
την εκπαίδευση του πολίτη. στ) Η συμβολή της ιστορίας των φυσικών επιστημών στη 
διδασκαλία των φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση του πολίτη. ζ) Οι χάρτες εννοιών 
ως εναλλακτικό εργαλείο αξιολόγησης. η) Μια σειρά από στρατηγικές για τη διδασκαλία 
των φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση του πολίτη (όπως το θέατρο στην τάξη, η 
αντιπαράθεση επιχειρημάτων, το παιχνίδι ρόλων, η κατασκευή αφίσας με τη μέθοδο του 
κολάζ, η μελέτη και ανάλυση κειμένων ποίησης, φιλοσοφίας και λογοτεχνίας, η συζήτηση 
με αφορμή άρθρα από την τρέχουσα επικαιρότητα κ.ά.) καθώς και μια σειρά από ανάλογες 
περιπτώσεις εφαρμογής. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν:  

� να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σύγχρονες διδακτικές στρατηγικές στη διδασκαλία 
των φυσικών επιστημών όπως το θέατρο στις τάξη, οι αντιπαραθέσεις 
επιχειρημάτων, τα παιχνίδια ρόλων, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση αφίσας, 

�  να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διαθεματικές διδασκαλίες των φυσικών 
επιστημών, 

� να σχεδιάζουν δραστηριότητες με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων 
που χαρακτηρίζουν τον εγγράμματο στις στις φυσικές επιστήμες πολίτη που 
μπορεί να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του και να συμμετέχει ενεργά σε μια 
σύγχρονη δημοκρατία ως γνώστης και κριτικός σχολιαστής των τεχνολογικών και 
επιστημονικών επιτευγμάτων που εισβάλλουν και αλλάζουν την καθημερινότητά 
του, 

�  να συντονίζουν και να εμψυχώνουν δημιουργικά μια τάξη παιδιών δημοτικού 
σχολείου σε δραστηριότητες φυσικών επιστημών όπου τα παιδιά όχι απλά 
συμμετέχουν, αλλά πρωταγωνιστούν. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε29 
Τίτλος Μαθήματος: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Διδάσκων: Περικλής Παυλίδης 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
1. Εισαγωγή. Η σημασία του περί παιδείας φιλοσοφικού στοχασμού. Η φιλοσοφία ως 
μορφή συνείδησης, ως κοσμοθεωρία και ως ιδεολογία. Η εξέταση της παιδείας στο 
πλαίσιο της ολότητας της ανθρώπινης ύπαρξης. 
 2. Η φιλοσοφία της παιδείας ως θεωρία της εκπαιδευτικής σκοποθεσίας. Η σημασία και η 
αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής σκοποθεσίας. Κοινωνικό ιδεώδες και εκπαιδευτική 
σκοποθεσία. Η αντίληψη της φιλοσοφίας της παιδείας στην αναλυτική φιλοσοφική 
παράδοση - κριτικές παρατηρήσεις. 
 3. Οι προϋποθέσεις της μόρφωσης. Η ιδιοτυπία της ανθρώπινης φύσης. Θεωρίες για την 
ανθρώπινη φύση. Οι βιολογικές πτυχές της προσωπικότητας. Το πρόβλημα του 
βιολογικού αναγωγισμού. Η μέτρηση της νοημοσύνης και η ποσοτική αντίληψη  των 
ανθρώπινων ικανοτήτων. 
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 4. Ο ειδολογικός δεσμός γονέων και τέκνων. Αγωγή και μόρφωση. Πειθαρχία και 
ελευθερία. Η εκμάθηση της γλώσσας ως πρωταρχική εμφάνιση της μόρφωσης. 
 5. Η ουσιώδης πλευρά της μόρφωσης. Η εργασία ως ουσία της κοινωνικής ολότητας. Η 
εκπαίδευση ως συγκρότηση των εργασιακών ικανοτήτων του ανθρώπου. Η ιστορική 
συνάφεια εργασίας και εκπαίδευσης. 
 6. Γνώση και μόρφωση υπό το πρίσμα της αλλοτριωμένης εργασίας. Ο υποδουλωτικός 
καταμερισμός της εργασίας και η διαμόρφωση του εμπορεύματος «εργασιακή 
ικανότητα». Αλλοτριωμένη εργασία και πολιτισμός. Το φαινόμενο της ημιμόρφωσης. 
Αλλοτριωμένη εργασία και εκπαιδευτική αξιολόγηση. 
 7. Οι μεταβιομηχανικές τάσεις της εργασίας και η κεφαλαιοκρατική «κοινωνία της 
γνώσης». Η ανάπτυξη του κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας και οι προοπτικές της 
μόρφωσης. 
 8. Η μόρφωση υπό το πρίσμα της χειραφετημένης εργασίας. Η ώριμη εργασία ως 
πολιτισμική δημιουργία. Η μόρφωση ως ολόπλευρη ανάπτυξη της συνείδησης και της 
προσωπικότητας. Κριτική εξέταση της αντίληψης για την εκπαίδευση των θεωριών του 
λειτουργισμού και του ανθρώπινου κεφαλαίου. Το ιδεώδες της «ελευθέριας παιδείας» -οι 
ιστορικοί και κοινωνικοί περιορισμοί της ανθρωπιστικής φιλοσοφικής παράδοσης. 
  9. Ο άνθρωπος ως προσωπικότητα και η αναγκαιότητα της παιδαγωγίας. Η μόρφωση ως 
διαμόρφωση της συνείδησης. Συνείδηση και προσωπικότητα. Η μορφωτική διάσταση του 
δεσμού μεταξύ γνώσης και συνείδησης. Το ζήτημα της ενότητας μεταξύ θετικών και 
ανθρωπιστικών σπουδών. Η κρίση της συνείδησης και η παρακμή της προσωπικότητας. 
Κριτική εξέταση των μετανεωτερικών αντιλήψεων της γνώσης και της μόρφωσης.  
 10. Η διαμόρφωση της προσωπικότητας ως «τέλος» της παιδαγωγίας. Τύποι 
προσωπικοτήτων και στάσεις απέναντι στη μόρφωση. Το ιδεώδες της ολόπλευρα 
ανεπτυγμένης προσωπικότητας. Ανάπτυξη και παιδαγωγία: οι ιδέες των Rousseau, Dewey, 
Montessori, Hegel, Vygotsky. 
 11. Η παιδαγωγία ως σχέση μεταξύ προσωπικοτήτων. Το πρόβλημα της αυθεντίας και η 
«εξουσιαστική» διάσταση της εκπαίδευσης. Η παιδαγωγική σχέση ενώπιον τεχνοκρατικών 
προκλήσεων. Η θεωρία της αποσχολειοποίησης του Ivan Illich. 
12. Η παιδαγωγία ως σχέση μεταξύ προσωπικοτήτων. Το παιδαγωγικό ήθος. Παιδεία και 
προσωπικότητα στην ανθρωπιστική-υπαρξιστική παράδοση. Παιδαγωγικές προεκτάσεις 
της ανθρωπιστικής ψυχολογίας. Η θεωρία του Paulo Freire για την παιδεία του διαλόγου 
και την κριτική συνειδητοποίηση. 
 13. Η θεωρία του φιλελευθερισμού για τον άνθρωπο και τους σκοπούς της εκπαίδευσης. 
Το ζήτημα της αυτονομίας του ατόμου. Το φιλελεύθερο ιδεώδες της εκπαίδευσης για τον 
πολίτη και τη δημοκρατία. Η φιλελεύθερη αντίληψη της πολυπολιτισμικότητας και της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
 14. Οι σκοποί της εκπαίδευσης και οι αντινομίες του σύγχρονου πολιτισμού. Η 
μετανεωτερική απαξίωση της εκπαιδευτικής σκοποθεσίας. Η μόρφωση υπό το πρίσμα των 
θεμελιωδών τάσεων κοινωνικής εξέλιξης. Εκπαίδευση και κοινωνική πρόοδος. 
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε106 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

Διδάσκων: Σταύρος Αυγολούπης 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να πάρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα 
των σύγχρονων θεμάτων της επιστήμης της Αστρονομίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 
εργαστηριακό επίπεδο χρήσιμο για τις εκπαιδευτικές και όχι μόνο διαδικασίες του 
σκορπίσματος της γνώσης. 
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Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζονται τα ακόλουθα:  
•Αστρικές αποστάσεις. Αστρικά Σμήνη. Απόσταση του σμήνους των Υάδων. Αστρική 
φωτομετρία και αστρικά μεγέθη. ∆είκτες χρώματος. Γαλαξίες (χαρακτηριστικά, ταξινόμηση, 
σμήνη και εξέλιξη των γαλαξιών). 
•Παρατηρήσεις κοσμολογικής σημασίας, θεωρίες της δημιουργίας και εξέλιξης του 
Σύμπαντος, κοσμολογικά μοντέλα. 
Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές 
ασκούνται στα ακόλουθα : 
•Υπολογισμός απόστασης αστρικού σμήνους με τη βοήθεια του σημείου σύγκλισης.  
•Ταξινόμηση γαλαξιών με τη βοήθεια φωτογραφιών και υπολογισμός της απόστασης ενός 
γαλαξία.  
•Υπολογισμός φαινομένων μεγεθών αστέρων με τη βοήθεια μιας φωτογραφίας και ενός 
χάρτη της περιοχής αυτής του ουρανού.  
•Παρατηρήσεις διαφόρων ουρανίων σωμάτων ( πλανητών, αστρικών σμηνών, 
νεφελωμάτων, γαλαξιών κ.α ). Αναγνώριση ουρανίων σωμάτων.  
Στα πλαίσια του μαθήματος πραγματοποιείται εκπαιδευτική εκδρομή σε τοποθεσίες 
κατάλληλες για αστρονομικές παρατηρήσεις ( μακριά από πόλεις και με ικανοποιητικό 
υψόμετρο ) με σκοπό τη διεξαγωγή εκ μέρους των φοιτητών αστρονομικών παρατηρήσεων 
με φορητά όργανα του Εργαστηρίου Αστρονομίας. 
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε107 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ   

Διδάσκων: Ιωάννης Μαρκόπουλος 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Με το μάθημα αυτό επιχειρείται, κατ' αρχάς, μια σύντομη εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες, 
ιδιαίτερα στη Βιοτεχνολογία και τη Νανοτεχνολογία, στα επιτεύγματα των τεχνολογιών 
αυτών, αλλά και στις περιβαλλοντικές και κοινωνικο-ηθικές τους επιπτώσεις, στο πλαίσιο 
μιας γενικότερης αναφοράς στην τεχνολογική ανάπτυξη. Γίνεται αναφορά σε ειδικά 
προβλήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης - με την παρουσίαση και συζήτηση στοιχείων 
Περιβαλλοντικής Χημείας και Μηχανικής - και στους βιογεωχημικούς κύκλους και την 
ανθρωπογενή διαταραχή τους. Με βάση συγκεκριμένες βιοηθικές αρχές γίνεται η 
ανάλυση, αξιολόγηση και τελική αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων της 
Νανοτεχνολογίας και της Βιοτεχνολογίας. Το μάθημα διεξάγεται με την προβολή 
διαφανειών. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η παρουσίαση, κριτική συζήτηση και 
αξιολόγηση της ραγδαίας, σήμερα, ανάπτυξης της τεχνοεπιστήμης, και ειδικότερα των 
νέων τεχνολογιών - με ιδιαίτερη έμφαση στη Βιοτεχνολογία, στη Νανοτεχνολογία και στις 
αρχές και τις εφαρμογές τους -, η συσχέτιση της ανάπτυξης αυτής με την κοινωνικο-
οικονομική ανάπτυξη και την ανθρώπινη ευημερία καθώς επίσης και με ορισμένους 
σύγχρονους προβληματισμούς, και πιο συγκεκριμένα με περιβαλλοντικά και βιοηθικά 
προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά συζητιούνται στη βάση τεχνικών δεδομένων και 
στοιχείων Περιβαλλοντικής Χημείας και Μηχανικής, καθώς και ηθικών, κοινωνικο-
οικονομικών και οικολογικών αξιολογήσεων και στοχεύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη 
συσχέτιση της ανάπτυξης αυτής με σύγχρονους προβληματισμούς για την ιδέα της 
προόδου και για τη σχέση της τεχνοεπιστήμης με μια θεωρία των αξιών. Στη βάση 
αναλύσης, αξιολόγησης και τελικής αντιμετώπισης συγκεκριμένων νανοτεχνολογικών και 
βιοτεχνολογικών προβλημάτων, επιχειρείται μια ενοποιημένη, διεπιστημονική προσέγγιση 
και αντιμετώπιση αυτών των θεωρητικών όσο και πρακτικών ζητημάτων. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν: 
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� να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία ορισμένων σημαντικών σήμερα νέων 
τεχνολογιών, 

� να κατανοήσουν τη σημαντική συνδρομή των τεχνολογιών αυτών στην ανθρώπινη 
ευημερία, 

� να κατανοήσουν τις οικολογικές και βιοηθικές, γενικότερα, επιπτώσεις των 
τεχνολογιών αυτών και της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, 

� να ευαισθητοποιηθούν κοινωνικά και οικολογικά - να αναπτύξουν την κριτική 
σκέψη.  

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε114 

Τίτλος Μαθήματος: 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ως ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΣΤΗ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑ 

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Φίστα 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος, προσεγγίζεται ο ρόλος της διατήρησης, της 
καλλιέργειας και της προώθησης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού τόσο σε 
μαθητές ελληνικής καταγωγής που ζουν στο εξωτερικό και φοιτούν σε σχολεία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και σε αλλόφωνους μαθητές που 
επιθυμούν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Εξετάζονται θέματα "διασπορικής 
ταυτότητας" σε άμεση συνάρτηση με την εκπαίδευση, το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής 
παιδείας των ομογενών, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση σε διαφορές χώρες, όπου υπάρχουν 
Έλληνες της διασποράς και αναλύονται οι ανάγκες των διάφορων ομάδων-στόχων. Στη 
συνέχεια προσεγγίζονται θεωρητικά ζητήματα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως 
δεύτερης/ξένης καθώς και οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας της και αναλύονται ειδικά 
μεθοδολογικά και πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας σε άτομα που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη. Τέλος, 
εξετάζονται και αναλύονται πακέτα εκπαιδευτικού υλικού που έχουν παραχθεί για τις 
διάφορες ομάδες-στόχους. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: 

� γνωρίσουν τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές που αφορούν τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης, 

� κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες και προβλήματα διδασκαλίας της ελληνικής 
γλώσσας στις διασπορικές κοινότητες, 

� αναζητήσουν και θα επιλέξουν κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό με βάση την 
ανάλυση μεθοδολογικών και πρακτικών θεμάτων που σχετίζονται με τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,  

� εξοικειωθούν με το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση γλωσσικών 
μαθημάτων που υποστηρίζουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως 
δεύτερης/ξένης στη διασπορά. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε116 
Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Διδάσκων: Χρήστος Τουρτούρας 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Στα πλαίσια του μαθήματος επιχειρείται, καταρχήν, η διαπραγμάτευση του όρου 
«Κοινωνικός Αποκλεισμός» και η εκτενής ανάλυση και κατανόηση του αντίστοιχου 
κοινωνικού φαινομένου. Στη συνέχεια αναδεικνύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του, που 
τον καθιστούν κοινωνικό πρόβλημα και αναζητούνται οι αιτίες παραγωγής, συντήρησης και 
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αναπαραγωγής του. Περιγράφονται τα πεδία στα οποία αναπτύσσεται (επιστήμη, πολιτική, 
ΜΜΕ), οι τεχνικές και τα μέσα με τα οποία συντηρείται (αποσιωπήσεις, διαστρεβλώσεις, 
επιλεκτικές αναφορές, γενικότερα ρατσιστικά στερεότυπα και προκαταλήψεις), η 
ιδεολογία στη βάση της οποίας εκλογικεύεται και νομιμοποιείται, ενώ παράλληλα 
αναδεικνύεται η μορφή κοινωνικοοικονομικής συγκρότησης στα πλαίσια της οποίας 
ενσαρκώνεται. Ομοίως, μέσω μιας ευρύτερης κριτικής ανάγνωσης του φαινομένου, 
εξετάζεται και η ενδεχόμενη υπέρβαση και επίλυσή του. Η συζήτηση, ωστόσο, διεξάγεται 
με ευθείες αναγωγές στο χώρο της εκπαίδευσης, έχοντας απώτερο σκοπό την 
αντιμετώπιση μιας από τις ιδιαίτερες διαστάσεις του φαινομένου (εκείνης του 
εκπαιδευτικού αποκλεισμού). Επομένως, αναπόφευκτη κρίνεται η συμπερίληψη όλων 
εκείνων που τελούν σε κίνδυνο ή έχουν ήδη βιώσει τον εκπαιδευτικό και –κατ’ επέκταση- 
κοινωνικό αποκλεισμό στη χώρα μας (παιδιά μεταναστών, προσφύγων και 
παλιννοστούντων, παιδιά με αναπηρίες, παιδιά φτωχών οικογενειών και της ευρύτερης 
λαϊκής τάξης, Τσιγγανόπουλα κ.ά.). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των πολύ 
συγκεκριμένων και αρκετά διαφοροποιημένων κοινωνικών και εκπαιδευτικών συνθηκών, 
στις οποίες υπόκεινται αυτά. Στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης εφικτών λύσεων του 
φαινομένου, συζητιούνται οι όροι και παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές αρχές της 
Διαπολιτισμικής και της Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης, τόσο κατ’ αντιπαράθεση μεταξύ 
τους όσο και με τα ιστορικά προγενέστερα, ωστόσο κυρίαρχα σήμερα, παραδείγματα της 
αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει:  

� Να κατανοήσουν το φαινόμενο του Κοινωνικού Αποκλεισμού 
� Να αντιληφθούν τις διαστάσεις του στην εκπαίδευση 
�  Να προσεγγίσουν κριτικά τις αιτίες εμφάνισης και αναπαραγωγής του 
� Να αναζητήσουν λύσεις σχετικά με την καταπολέμησή του 
� Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με συγκεκριμένους πληθυσμούς που 

υποχρεώνονται σε συνθήκες κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού 
� Να αποκτήσουν ικανότητες πολιτικού προβληματισμού και ανάλυσης κοινωνικών 

και εκπαιδευτικών φαινομένων. 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε124 
Τίτλος Μαθήματος: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ   

Διδάσκων: Ιωάννης Παπαδόπουλος 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ – ΑΛΓΕΒΡΑ 

� Φυσικοί Αριθμοί  
� Θεωρία Αριθμών  
� Κλάσματα- Δεκαδικοί  
� Αναλογίες - Ποσοστά  
� Μεταβλητές - Εξισώσεις  
� Έννοιες Στατιστικής  

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  
� Επίπεδα σχήματα  
� Εμβαδόν – Περίμετρος  
� Γεωμετρία των στερεών  
� Όγκος - Εμβαδόν επιφάνειας  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές να: 

� έχουν κατανοήσει σε βάθος τις θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες που 
διαπραγματεύονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπως επίσης και 
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�  να είναι ενήμεροι για διδακτικά θέματα που σχετίζονται με τις έννοιες αυτές. 

 Κωδικός Μαθήματος: Ε128 
Τίτλος Μαθήματος: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Διδάσκουσα: Ιωάννα Μπίμπου 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Τα σχολεία αναγνωρίζονται ως πλαίσια κοινωνικής συμμετοχής μεταναστών και γηγενών 
μαθητών. Αρχικά, καταγράφονται συνοπτικά οι δυνατότητες και οι περιορισμοί των 
προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς και στη 
συνέχεια προτείνονται παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις σύνθετες ανάγκες 
ψυχοκοινωνικής και σχολικής ένταξης των μαθητών. Οι επιτυχημένες παρεμβάσεις 
αποδομούν την ομοιογένεια στο εσωτερικό του σχολικού πλαισίου, αμφισβητούν το ρόλο 
του "ειδικού", και συζητούν κριτικά τα όρια του "εντός και εκτός του σχολείου", καθώς 
αναγνωρίζουν τις μεταναστευτικές ιστορίες, τα προσωπικά γεγονότα ζωής και τις 
οικογενειακές εμπειρίες ως σημαντικούς παράγοντες για μια πολυπολιτισμική 
συμβουλευτική στα σχολεία. Κατά συνέπεια, το παρόν μάθημα διαπραγματεύεται τα όρια 
και τις δυσκολίες από την ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε σχολεία με σημαντικό αριθμό 
μεταναστών μαθητών. Συγκεκριμένα, διερευνά τους τρόπους με τους οποίους το σχολικό 
σύστημα δομεί συγκεκριμένες ταυτότητες/υποκειμενικότητες των μεταναστών μαθητών με 
βάση τη διαφορετική εθνική ταυτότητα ή κουλτούρα προέλευσης και συζητά προγράμματα 
ψυχολογικής υποστήριξης που διευκολύνουν την ψυχοκοινωνική και σχολική ένταξη των 
μαθητών. Προσπαθώντας να άρει πρακτικές κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστών 
μαθητών, το μάθημα προτείνει την αξιοποίηση των μεταναστευτικών ιστοριών των 
οικογενειών των μαθητών, μέσα από βιωματικές ασκήσεις των φοιτητών/τριών. Στη 
συνέχεια προτείνει την ενεργητική ακρόαση και νοηματοδότησή τους από την πλευρά 
όλων των εμπλεκομένων στο σχολικό σύστημα.  
Ενότητες και υλικό μαθήματος 1. Θεωρητικό μοντέλο: Βιβλίο «Αναστοχαστική πράξη» 2. 
Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης α) Περιγραφή προγράμματος ψυχολογικής 
υποστήριξης: α1. Παραδείγματα: αξιοποίηση του υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί και 
παραχθεί από προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης μεταναστών μαθητών (ενδεικτικές 
ατομικές συναντήσεις, δράσεις πρόληψης, δράσεις δικτύωσης, ομάδες εστίασης 
ψυχολόγων) α2. Αξιολόγηση πιλοτικής εφαρμογής: αξιοποίηση του υλικού που έχει 
παραχθεί (παρουσιάσεις αρχικής και τελικής αξιολόγησης). β) Ζητήματα Δεοντολογίας στη 
συνεργασία των ψυχολόγων με το σχολείο Αναγνώριση της λειτουργίας του σχολείου και 
των προσδοκιών των εκπαιδευτικών για συγκλίσεις και αποκλίσεις στην εργασιακή 
κουλτούρα σχολείων και ψυχολόγων, αναφορά σε κώδικες δεοντολογίας ΣΕΨ, APA και BPS 
Μετανάστευση και σχολείο: ελληνικά και διεθνή κείμενα για τη μετανάστευση, πρόγραμμα 
πολιτισμικής ενημερότητας ως παράδειγμα, ενδεικτική βιβλιογραφία 3. Σχολείο, ψυχική 
υγεία και ο ρόλος του ψυχολόγου σε σχολεία με σημαντικό αριθμό μεταναστών μαθητών 
4. Ζητήματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης μεταναστών παιδιών και εφήβων. Αποδόμηση της 
ψυχοπαθολογίας στους μετανάστες μαθητές και στις οικογένειές τους 5. Ψυχολογική 
προσαρμογή κατά τη διαδικασία του επιπολιτισμού: εναρμόνιση, περιθωριοποίηση, 
διαχωρισμός και αφομοίωση. Σύγχρονα μοντέλα αναγνώρισης της πολιτισμικής διαφοράς  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές: 

� να κατανοήσουν την οπτική των σχέσεων και τη σημασία της στην αλλαγή των 
σχέσεων αποκλεισμού στις μεταναστευτικές διαδρομές των μαθητών και των 
οικογενειών τους στα σχολεία, 

� να αναγνωρίσουν ότι τα άτομα που μετακινούνται από άλλες χώρες ) δεν 
αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά, και δεν υποστηρίζονται 
με πρακτικές παθολογικοποίησης (με πρακτικές δηλαδή που υποθέτουν πως τα 



 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 Σελίδα 60 

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

“άτομα αυτά” αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα ή αποτελούν 
“ομάδα υψηλού κινδύνου” που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί), 

� μέσα από περιπτώσεις αντίστοιχων προγραμμάτων σχολικής ένταξης, να δώσουν 
έμφαση στη θέση και στο λόγο των παιδιών και των νέων τόσο για τις διεργασίες 
ένταξής τους στο σχολείο όσο και για την αναγνώριση της σχολικής αποτυχίας, με 
βάση την κίνηση των δικαιωμάτων των παιδιών,  

� να αναγνωρίσουν (γνωσιακά και συναισθηματικά) ότι οι τεχνικές εκμάθησης 
δεξιοτήτων στο πλαίσιο των πολυπολιτισμικών προσεγγίσεων είναι χρήσιμες (για 
παράδειγμα μαθαίνω για άλλους πολιτισμούς ή αναγνωρίζω την διαφορά μέσα 
από παιχνίδια ρόλων, αφηγηματικές τεχνικές, δραματοποίηση κλπ), μόνο όταν 
εφαρμόζονται στο συνολικότερο πλαίσιο αναφοράς τους που είναι οι κοινωνικές 
σχέσεις. Αντίστοιχες παρεμβάσεις δεν παγιώνουν την διαφορά και επιτρέπουν 
στους μαθητές και στους υπόλοιπους εμπλεκομένους να επιλέξουν σε ποιες 
σχέσεις ανήκουν κάθε φορά, σχέσεις δυναμικές που αλλάζουν ανάλογα με τις 
συνθήκες (Μπουτουλούση, 2010). 

  
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε129 
Τίτλος Μαθήματος: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Διδάσκων: Αθανάσιος Μαρβάκης 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Η οργάνωση κοινωνικών πρακτικών μόρφωσης (δηλ. μάθησης & εκπαίδευσης) 
συμπορεύεται ιστορικά με πλούσιους θεωρητικούς προβληματισμούς και πρακτικές 
πρωτοβουλίες αμφισβήτησης και βελτίωσής τους. Με μια γρήγορη ματιά προβάλλει ως 
χαρακτηριστικό των σχετικών προβληματισμών και των πρωτοβουλιών ελευθεριακής 
μάθησης των τελευταίων 200 ετών ότι στηρίζονται αλλά και στηρίζουν ταυτόχρονα δύο 
λογικά διακριτούς, βασικούς πυλώνες. Το «ζήτημα της εξουσίας/ελευθερίας» στη μάθηση 
έχει δηλαδή πάντα διπλές βάσεις, διπλή αναφορά! 1. Η εξουσία πριν και μετά τη μάθηση - 
αποκλεισμός & πρόσβαση στη γνώση - διάχυση της γνώσης στη κοινωνία - ποια γνώση για 
ποιον 2. Ελευθερία και εξαναγκασμός κατά τη διάρκεια και μέσω της μάθησης Η 
ελευθεριακή μάθηση στοχεύει δηλαδή με τους δύο αυτούς συνυφασμένους πυλώνες της 
στην άρση των εκάστοτε ιστορικά και γεωγραφικά συγκεκριμένων εμποδίων που 
υπάρχουν, που επιβάλλονται ως περιορισμοί στα υποκείμενα και τα εμποδίζουν ή τα 
αποκλείουν από τη συμμετοχή τους στον κοινωνιακά παραγόμενο πλούτο (εν προκειμένω: 
της γνώσης – ως το διακύβευμα της μόρφωσης γενικότερα). Οι δύο πυλώνες της 
ελευθεριακής μάθησης, ως εργαλεία για την άρση των ιστορικών, κοινωνικών εμποδίων 
στην μάθηση, δεν αναφέρονται μόνο στη διαδικασία της, αλλά, επίσης, και στο 
περιεχόμενό της. Η προσπάθεια άρσης των εμποδίων αφορά δηλαδή και την - δυστυχώς 
αυτονόητη πλέον σ’ εμάς - διάσπαση μεταξύ περιεχόμενου και διαδικασίας της μάθησης, η 
οποία αποτελεί κεντρικό μοχλό παρεμπόδισης των υποκειμένων στη μάθηση. Οι 
θεωρητικές και πρακτικές πρωτοβουλίες που «θίγουν» το ζήτημα της εξουσίας (& 
κυριαρχίας) στη μάθηση πραγματεύονται συνεπώς τόσο τη διαδικασία όσο και το 
περιεχόμενο της μάθησης. Η «εξουσία» δεν είναι κάποιο επιπρόσθετο – εξωτερικό; - 
στοιχείο στην ενιαία εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο επηρεάζει την επιτυχία της εκ των 
υστέρων ή αρνητικά. Η «εξουσία» είναι συστατικό μέρος του πυρήνα κάθε οργανωμένης 
μορφωτικής διαδικασίας/δραστηριότητας. Ο πυρήνας των απαιτήσεων της κοινωνίας από 
τη μάθηση συντίθεται ο ίδιος ακριβώς από μια αντιφατική ενότητα. Σκοποί και στόχοι του 
μαθήματος: Το μάθημα στοχεύει να δημιουργήσει χώρο, προκειμένου να εντοπιστούν, 
διερευνηθούν, συζητηθούν, μελετηθούν και παρουσιαστούν επιμέρους θεωρητικές ή/και 
πρακτικές πρωτοβουλίες και προβληματισμοί που αφορούν σε πρόσωπα, θεματικές ή/και 
εγχειρήματα ελευθεριακής μάθησης ανά τον κόσμο. Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του 
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υλικού θα πρέπει να κάνουμε χρήση όλων των γλωσσικών κ.α. ικανοτήτων που διαθέτουμε 
για την ανεύρεση και μελέτη των διαφορετικών πηγών!  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα: 

� εξασκηθούν στον εντοπισμό, τη διερεύνηση και παρουσίαση επιμέρους 
ερωτημάτων/θεμάτων στο πεδίο Ελευθεριακής Μάθησης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ’ ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
 
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Α10_I Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας Ι 
Αϊδίνης Α. 

Μ-Ω 3 δ.μ. 
   
Α10_II Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας ΙΙ 

Κωστούλη Τ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α11_II Διδακτική της λογοτεχνίας ΙΙ 

Αποστολίδου Β. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α14_Ι Διδακτική των μαθηματικών Ι 

Δεσλή Δ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α14_ΙΙ Διδακτική των μαθηματικών ΙΙ 

Παπαδόπουλος Ι. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α15_Ι Διδακτική των φυσικών επιστημών Ι 

Κουμαράς Π. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α15_ΙΙ Διδακτική των φυσικών επιστημών ΙΙ 

Σέρογλου Φ. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Ε 13 Διδακτική της γεωγραφίας 

Λαμπρινός Ν. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Α10_Ι Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας Ι 
Αϊδίνης Α. 

Α-Λ 3 δ.μ. 
   
Α10_ΙΙ Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας ΙΙ 

Κωστούλη Τ. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α11_Ι Διδακτική της λογοτεχνίας Ι 

Αλεξίου Β. 
Α-Ω 3 δ.μ. 

   
Α11_ΙΙ Διδακτική της λογοτεχνίας ΙΙ 

Αποστολίδου Β. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α14_Ι Διδακτική των μαθηματικών Ι 

Δεσλή Δ. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α14_ΙΙ Διδακτική των μαθηματικών ΙΙ 

Παπαδόπουλος Ι. 
Α-Λ 3 δ.μ. 

   
Α15_Ι Διδακτική των φυσικών επιστημών Ι 

Ψύλλος Δ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Α15_ΙΙ Διδακτική των φυσικών επιστημών ΙΙ 

Ψύλλος Δ. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

   
Ε 13 Διδακτική της γεωγραφίας 

Λαμπρινός Ν. 
Μ-Ω 3 δ.μ. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α10_Ι 
Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι 

Διδάσκων: Αθανάσιος Αϊδίνης  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η γλώσσα συνδέεται με την επικοινωνία και τη 
μάθηση στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Μολονότι η γλώσσα 
συναρτάται με την επικοινωνία, οι πιο σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις (κυρίως στο 
χώρο των σπουδών γραμματισμού) έχουν καταδείξει ότι η επικοινωνία στο σχολικό 
πλαίσιο συνιστά μια σύνθετη διαδικασία παραγωγής και διαπραγμάτευσης νοημάτων 
μέσα από ποικίλα είδη προφορικών και γραπτών κειμένων. Τα κείμενα αυτά (με τον τρόπο 
που χρησιμοποιούνται στο εκάστοτε πλαίσιο επικοινωνίας) δεν συνιστούν ουδέτερα 
οχήματα μετάδοσης πληροφοριών αλλά απηχούν ένα σύστημα πρακτικών γραμματισμού. 
Η έννοια του γραμματισμού και ειδικότερα του σχολικού γραμματισμού χρησιμοποιείται 
στη σύγχρονη βιβλιογραφία για να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο σε μια κοινότητα, 
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όπως είναι η σχολική, διαπλέκονται οι δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής, παραγωγής 
και επεξεργασίας κειμένων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και τη διαμόρφωση 
εγγράμματων υποκειμένων. Το μάθημα διερευνά την έννοια του σχολικού γραμματισμού 
μέσα από την ανάλυση των διαδικασιών στις οποίες τα μέλη της σχολικής κοινότητας, 
παιδιά και εκπαιδευτικοί, εμπλέκονται καθώς επικοινωνούν μέσα από τα προφορικά και 
γραπτά κείμενα που συν-δημιουργούν. Μέσα από το μάθημα αυτό υποστηρίζουμε ότι τα 
ποικίλα είδη των κειμένων που το σχολείο προκρίνει ως περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά 
αλλά και ο τρόπος που τα παιδιά συμμετέχουν σε διαδικασίες παραγωγής και 
διαπραγμάτευσης των κειμένων αυτών δεν είναι ουδέτερες επιλογές. Απηχούν και 
διαμορφώνουν ένα σύστημα στάσεων απέναντι στη γλώσσα, τη γνώση και τον κόσμο 
γενικότερα. Μέσα από τις στάσεις αυτές, οι μαθητές/τριες διαμορφώνονται σε 
συγκεκριμένης μορφής εγγράμματα υποκείμενα, με κριτική ή μη κριτική σκέψη. Επιπλέον 
το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στη βιβλιογραφία σε 
σχέση με τη διδακτική της γλώσσας. Μολονότι ο όρος ‘διδακτική της γλώσσας’ αναδεικνύει 
περισσότερο το δομικό χαρακτήρα της γλώσσας και τις κοινωνιογλωσσικές της χρήσεις, το 
μάθημα, αξιοποιώντας νεώτερες εξελίξεις, εντάσσει τη διδακτική της γλώσσας σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό σχετίζεται με την καλλιέργεια του γραμματισμού και 
ειδικότερα του κριτικού γραμματισμού. Η διαμόρφωση μιας κριτικής στάσης απέναντι στα 
κείμενα αλλά και τον κόσμο διερευνάται μέσα από την ανάλυση των διαδικασιών στις 
οποίες τα παιδιά εμπλέκονται καθώς επικοινωνούν μέσα από τα προφορικά και γραπτά 
κείμενα που συν-δημιουργούν με τα άλλα μέλη της κοινότητας. Το μάθημα μέσα από τις 
επιμέρους ενότητές του, καταγράφει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που ο/η 
εκπαιδευτικός και τα παιδιά συναντούν στην πορεία οικειοποίησης, διαπραγμάτευσης 
αλλά και αντίστασης στα στοιχεία που συνθέτουν τη φύση του σχολικού γραμματισμού. 
Μεταξύ των ζητημάτων που αναλύονται ενδεικτικά είναι τα εξής: Τι εννοούμε με τον όρο 
‘προφορικό λόγο’ και ‘καλλιέργεια προφορικού λόγου’; Με ποιο τρόπο οι γλωσσικές, 
μεταγλωσσικές και επικοινωνιακές γνώσεις των παιδιών συναρτώνται με την κατάκτηση 
της πρώτης ανάγνωσης και γραφής ή με ζητήματα που αφορούν στην παραγωγή κειμένων; 
Συνιστά o προφορικός λόγος μια ομοιογενή οντότητα ή υπάρχουν είδη προφορικού λόγου 
που καλλιεργούνται με διαφορετικό τρόπο; Ποια η σχέση προφορικού και γραπτού λόγου, 
παραγωγής και επεξεργασίας κειμένων; Ποιος ο ρόλος των κειμενικών ειδών; Ποιες 
γνωσιακές και μεταγνωστικές στρατηγικές λειτουργούν κατά την επεξεργασία γλωσσικών 
και πολυτροπικών κειμένων που συγκροτούν τα νοήματα στο σχολικό πλαίσιο; Το μάθημα 
μέσα από 3 ενότητες αναδεικνύει τους βασικούς άξονες (θέσεων, όρων, παραδοχών και 
ιδεολογικών συνυποδηλώσεων) που συναρτώνται με τη μελέτη και τη διδακτική της 
γλώσσας και του γραμματισμού στο σχολικό περιβάλλον. Ειδικότερα: Η πρώτη ενότητα με 
τίτλο ‘Βασικές έννοιες’ εισάγει τις βασικές έννοιες που προσδιορίζουν τη θεώρηση της 
γλώσσας ως συστήματος και ως λειτουργικής χρήσης. Παρουσιάζονται τα επίπεδα 
γλωσσικής περιγραφής, οι μονάδες ανάλυσης της γλώσσας και οι σχέσεις με τις οποίες τα 
γλωσσικά στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους για να συγκροτήσουν κείμενα μέσω των 
οποίων τα άτομα επιτελούν επικοινωνιακές λειτουργίες και πραγματώνουν επικοινωνιακές 
προθέσεις. Η έμφαση δεν επικεντρώνεται στην απλή παρουσίαση των εξελίξεων αυτών 
αλλά στη δυνατότητα αξιοποίησής τους από τον/την εκπαιδευτικό για την κατανόηση των 
γλωσσικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων με τις οποίες τα παιδιά έρχονται στο σχολείο. Η 
δεύτερη ενότητα με τίτλο ‘Γραμματισμός στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία’ 
παρουσιάζει τις ψυχογλωσσολογικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την κατάκτηση 
του γραμματισμού, προσδιορίζει τις ικανότητες που συνδέονται με τον αναδυόμενο 
γραμματισμό και διερευνά συστηματικά ζητήματα πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Στην 
τρίτη ενότητα εκκινώντας από την πρώτη σχολική ηλικία, συστηματική αναφορά γίνεται 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αλλά και οι εκπαιδευτικοί κατά τη 
διαδικασία κατάκτησης του μηχανισμού της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Ειδικότερα, η 
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ενότητα με τίτλο ‘Διδακτική του γραπτού λόγου (ανάγνωσης και γραφής) στην πρώτη 
σχολική ηλικία’ παρουσιάζει τις σχέσεις προφορικού και γραπτού λόγου και διερευνά το 
πώς οι όροι αυτοί συναρτώνται με την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Η συζήτηση στην 
ενότητα αυτή δίδει έμφαση στη διδακτική πράξη. Καταγράφει και παρουσιάζει κριτικά τις 
ποικίλες μεθόδους που έχουν προταθεί για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και 
γραφής. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: 

� αξιολογούν τις διάφορες θεωρίες για την κατάκτηση του γραμματισμού, 
� γνωρίζουν τις διάφορες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας στις πρώτες 

τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, 
� συνδυάζουν πρακτικές από διάφορες προσεγγίσεις για μια επιτυχημένη 

διδασκαλία, 
� κρίνουν το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων ώστε να αποφασίζουν αν αυτό 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών και συνακόλουθα να το εμπλουτίζουν,  
� συνδυάζουν θεωρητικές προσεγγίσεις με πρακτικές εφαρμογές. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α10_ΙΙ 
Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ 

Διδάσκουσα: Τριανταφυλλιά Κωστούλη  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί στην ελληνική και 
διεθνή βιβλιογραφία σε σχέση με τη διδακτική της γλώσσας, διερευνά τις θεωρητικές τους 
καταβολές και αναδεικνύει τον τρόπο που οι γλωσσοδιδακτικές αυτές προτάσεις έχουν 
επηρεάσει την παιδαγωγική πράξη στην Α/θμια εκπαίδευση. Μέσα από την κριτική μελέτη 
επιδιώκεται να γίνει κατανοητό ότι (α) οι δραστηριότητες και οι πρακτικές που η κάθε 
γλωσσοδιδακτική προσέγγιση προτείνει δεν συνιστούν ουδέτερες αλλά ιδεολογικές 
κατασκευές που απηχούν συγκεκριμένους Λόγους για τo τι είναι ‘γλώσσα’ και 
‘επικοινωνία’, ‘μάθηση’ και ‘διδασκαλία’ και (β) ότι οι Λόγοι αυτοί δημιουργούν 
διαφορετικές ταυτότητες μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών που, με στη σειρά τους, 
διαμορφώνουν διαφορετικού τύπου μαθησιακές κοινότητες στις σχολικές τάξεις. Μεταξύ 
των ζητημάτων που αναλύονται ενδεικτικά είναι τα εξής: • Θεωρητική Γλωσσολογία, η 
έννοια της γλώσσας ως δομής και η διδασκαλία της γραμματικής. Η αποτύπωση της 
δομιστικής προσέγγισης στα αναλυτικά προγράμματα και στα εγχειρίδια γλωσσικής 
διδασκαλίας στην Α/θμια εκπαίδευση. • Πραγματολογία, Κοινωνιογλωσσολογία και η 
συμβολή τους στη διαμόρφωση της επικοινωνιακής προσέγγισης. Γλωσσική ποικιλία 
(Bernstein, Labov) και πλαίσιο επικοινωνίας (Hymes). Στατικές και δυναμικές προσεγγίσεις 
της επικοινωνίας και η αποτύπωσή τους σε διδακτικές δραστηριότητες. • 
Κειμενογλωσσολογία, η έννοια των κειμενικών ειδών και η διδασκαλία του προφορικού και 
γραπτού λόγου στα εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας. Σύγκριση με τη σχολή της 
Αυστραλίας και τη Νέα Ρητορική. • Κριτική Ανάλυση Λόγου και κριτικός γραμματισμός. 
Κείμενο, κοινωνικό συγκείμενο και ιδεολογία. Από τις στατικές και αποπλαισιωμένες 
προσεγγίσεις της γλώσσας στην κατανόηση του ιδεολογικού χαρακτήρα της γλώσσας ως 
σημείωσης. Η ανάγνωση και η γραφή ως κοινωνικές πρακτικές.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι θα: 

� έχουν κατανοήσει τις διάφορες γλωσσοδιδακτικές θεωρίες και τους Λόγους για τη 
μάθηση και τη διδασκαλία που η κάθε μια προβάλλει, 
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� είναι σε θέση να μελετούν με τρόπο κριτικό τα εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας 
που χρησιμοποιούνται στην Α/θμια εκπαίδευση και να κατανοούν τους Λόγους 
περί γλώσσας και μάθησης που αυτά πραγματώνουν, 

� είναι σε θέση να σχεδιάζουν νέες αναγνωστικές και συγγραφικές πρακτικές με 
βάση τις πιο σύνθετες κριτικές προσεγγίσεις γύρω από τις έννοιες της γλώσσας και 
της μάθησης. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α11_Ι 
Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  Ι 

Διδάσκων: Βασίλης Αλεξίου  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα ασχολείται με τον ορισμό, τα όρια και τον ιστορικό τρόπο ύπαρξης εκείνης της 
πρακτικής του λόγου που μας είναι γνωστή με το όνομα «λογοτεχνία», τις σχέσεις της με 
άλλες κοινωνικές πρακτικές, καθώς επίσης και με τους όρους παραγωγής, μετάδοσης, 
πρόσληψης, ανάλυσης και ερμηνείας των προϊόντων του λόγου που -κατά συνθήκη ή κατά 
σύμβαση- μπορούν να θεωρηθούν ως λογοτεχνικά. Κάποια από τα επιμέρους θέματα που 
θα συζητηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος: ορισμοί βασικών εννοιών και μεθοδολογικών 
εργαλείων, τα όρια του αντικειμένου, λογοτεχνικά και εξωλογοτεχνικά κείμενα, ο 
λογοτεχνικός κανόνας, όρια και στοχοθεσία της θεωρίας: κατανόηση, ανάλυση και 
ερμηνεία, η ιστορική διαδικασία γένεσης του πεδίου, τα κυρίαρχα ρεύματα και τα κύρια 
ερμηνευτικά παραδείγματα του 20ου αιώνα, χρήση και χρησιμότητα της Θεωρίας της 
λογοτεχνίας στη διδακτική πράξη κ.ά. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:  

� θα έχουν κατανοήσει τον ιστορικό τρόπο ύπαρξης και εξέλιξης της λογοτεχνίας, 
ιδωμένης ως μια κοινωνικής πολιτισμικής πρακτικής, 

� θα μπορούν να ανιχνεύουν τις ιδιόμορφες σχέσεις της λογοτεχνίας με άλλα πεδία 
της ανθρώπινης δραστηριότητας, 

� θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το corpus των αποκτημένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων για μια ουσιαστικότερη και βαθύτερη ανάλυση και κατανόηση των 
λογοτεχνικών κειμένων και, ως εκ τούτου, σε μια λυσιτελέστερη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας στο σχολείο, 

Aπώτερος στόχος της διδακτικής διαδρομής είναι η δημιουργία εκείνης της κρίσιμης μάζας 
κριτικής γνώσης αναφορικά με τα προϊόντα του κατεξοχήν ανθρώπινου δημιουργήματος, 
δηλαδή του λόγου, γνώση παραπάνω από αναγκαία για εκείνους που προορίζονται στο να 
διδάξουν αυτά ακριβώς τα «προϊόντα» ή, με άλλα λόγια, στο «να μάθουν στα παιδιά 
γράμματα».  
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α11_ΙΙ 
Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  ΙΙ 

Διδάσκουσα: Βενετία Αποστολίδου  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει ένα συστηματικό πλαίσιο αρχών, στόχων και 
μεθόδων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση. Ειδικότερα, σκοπεύει στην 
κριτική και τον αναπροσδιορισμό του περιεχομένου και των μεθόδων του μαθήματος της 
λογοτεχνίας με βάση τις αξίες της δημιουργικότητας, των επικοινωνιακών και κριτικών 
δεξιοτήτων, της αυτοέκφρασης και της αυτογνωσίας, της πολυπολιτισμικότητας και της 
κοινωνικής ευαισθησίας. Για τον σκοπό αυτόν εξετάζονται: α) Βασικές έννοιες της θεωρίας 
της λογοτεχνίας που χρησιμεύουν στην κατανόηση της πολυμορφίας και των διαφορετικών 
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προσεγγίσεων του λογοτεχνικού φαινομένου. β) Η σχέση του λογοτεχνικού με τον 
εκπαιδευτικό θεσμό. γ) Η διαμόρφωση του λογοτεχνικού κανόνα της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας. δ) Το ζήτημα των αξιών στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. ε)Τρόποι 
αξιοποίησης των ΤΠΕ στ) Τρόποι οργάνωσης του μαθήματος της λογοτεχνίας και διδακτική 
προσέγγιση συγκεκριμένων λογοτεχνικών ειδών. ζ) Η μέθοδος της δραματοποίησης στη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας και το πρόβλημα της αξιολόγησης των μαθητών.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 

� προβληματιστούν γύρω από θεωρητικές έννοιες απαραίτητες για την κατανόηση 
της σχέσης της λογοτεχνίας με την κοινωνία και την εκπαίδευση, 

� γνωρίσουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α/θμια 
και Β/θμια εκπαίδευση, 

� έρθουν σ΄ επαφή με μια σειρά ειδικών προβλημάτων της διδασκαλίας της 
λογοτεχνίας τόσο αναφορικά με το περιεχόμενο όσο και με τις μεθόδους 
διδασκαλίας, 

Είναι σε θέση να κρίνουν και να αξιολογήσουν προγράμματα σπουδών για το μάθημα της 
λογοτεχνίας. 
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α14_Ι 
Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ   Ι   

Διδάσκουσα: Δέσποινα Δεσλή 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στις τάσεις της σύγχρονης διδακτικής των 
μαθηματικών για το δημοτικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα εστιάζει στην έρευνα 
για τη μάθηση των μαθηματικών και αποσκοπεί να προσφέρει στους φοιτητές γνώσεις 
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους τα μικρά παιδιά μαθαίνουν μαθηματικά. Στα 

πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται οι εξής θεματικοί άξονες: ¬ Γιατί μαθαίνουμε 

μαθηματικά; Τι σημαίνει «κάνω» μαθηματικά; ¬ Μαθηματικές έννοιες. Διδακτική 

επεξεργασία μαθηματικών εννοιών. ¬ Δημιουργία κατάλληλων διδακτικών καταστάσεων 

για την ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών. Διδακτική ανάλυση μιας δραστηριότητας. ¬ 
Θεωρίες μάθησης των μαθηματικών: μπιχεβιορισμός, κονστρουκτιβισμός, 

κοινωνικοπολιτισμικές/κοινωνικοϊστορικές προσεγγίσεις. ¬ Συγκεκριμένα πεδία από το 
αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου: Η έννοια του αριθμού. 
Αίσθηση του αριθμού. Αναπαραστάσεις του αριθμού. Αριθμητικά συστήματα. Αριθμητικός 
συμβολισμός. Αριθμητικές πράξεις: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση. 
Είδη προσθετικών και πολλαπλασιαστικών προβλημάτων. Στρατηγικές των παιδιών. 
Κλάσματα, δεκαδικοί αριθμοί. αναλογίες, ποσοστά. o Γεωμετρικές έννοιες, αντίληψη του 
χώρου, γεωμετρικά σχήματα. Επίλυση προβλήματος: τι είναι πρόβλημα, διαδικασίες 
επίλυσης προβλήματος. Οργάνωση μαθήματος με επίλυση προβλήματος. Οργάνωση και 
ανάλυση δεδομένων - Στατιστική  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές αναμένεται να: 

� κατανοήσουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης των 
μαθηματικών που επέφεραν αλλαγές στην προσέγγιση και τη διδασκαλία των 
μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο, 

� αναζητήσουν και να επιλέξουν τρόπους προσέγγισης και διδασκαλίας των 
μαθηματικών που ενισχύουν τη δημιουργική μάθηση των παιδιών 

� κατανοήσουν τις βασικές μαθηματικές έννοιες και τη θέση τους στη διδασκαλία και 
τη μάθηση των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο, 
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� εξοικειωθούν με το σχεδιασμό και την οργάνωση αποτελεσματικών μαθηματικών 
δραστηριοτήτων για το δημοτικό σχολείο, 

� να συνδέσουν το παιδαγωγικό πλαίσιο με τη διδασκαλία των μαθηματικών και τις 
προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται περισσότερο ή λιγότερο συχνά και γιατί.  

Κωδικός Μαθήματος: Α14_ΙΙ 
Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ   ΙΙ   

Διδάσκων: Ιωάννης Παπαδόπουλος 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα διαπραγματεύεται επιλεγμένα θέματα της διδακτικής των μαθηματικών που 
στόχο έχουν από τη μια να αναδείξουν το εύρος που έχει η διδακτική των μαθηματικών και 
από την άλλη να εξοικειώσουν τους φοιτητές με διδακτικούς πόρους που μπορούν να 
αξιοποιήσουν στη σχολική τάξη. 
Τα θέματα που θα διαπραγματευτούν είναι:  

� Τα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης των van Hiele  
� Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των μαθηματικών  
� Η σημασία και αξιοποίηση των λαθών και των παρανοήσεων στα μαθηματικά  
� Το σύμβολο της ισότητας και η κατανόησή του  
� Η γέννηση και η εξέλιξη του μηδενός  
� Επίλυση προβλήματος  
� Αξιοποίηση της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία 

 

Κωδικός Μαθήματος: Α15_Ι (Ε’ Εξάμηνο) 
Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   Ι 

Διδάσκων: Παναγιώτης Κουμαράς 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το µάθηµα αποβλέπει στην εισαγωγή και απόκτηση βασικών γνώσεων στη ∆ιδακτική των 
Φυσικών Επιστηµών καθώς και στο γνωστικό αντικείµενο, ώστε να µπορούν οι µελλοντικοί 
εκπαιδευτικοί να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών / 
(ΦΕ)στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και εργαστήρια. 
Στο µάθηµα µελετώνται επιστηµονικές θεωρίες και µοντέλα, η εξέλιξή τους και οι 
αντιλήψεις των µαθητών, επιλεγµένα θέµατα καθώς και επιστηµονικές µεθοδολογίες. 
Συζητούνται σύγχρονοι προβληµατισµοί για τους σκοπούς της διδασκαλίας των ΦΕ. 
Αναλύονται οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές, οι βασικές µαθησιακές και 
διδακτικές παραδοχές τους, τα πειράµατα και τα σύγχρονα µαθησιακά περιβάλλοντα. 
Παρουσιάζονται οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των παραπάνω πεδίων ώστε να µπορέσουν να 
κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες όψεις του γνωστικού αντικειµένου, τις ιδέες και τους 
συλλογισµούς των µαθητών και πως κατανοούν ή αντιµετωπίζουν τις ΦΕ. Συζητούνται τα 
σχολικά βιβλία και ο σχεδιασµός διδακτικών δραστηριοτήτων κατάλληλων για το δηµοτικό 
σχολείο καθώς και πως µπορούν να αξιολογήσουν τη διδασκαλία και τη µάθηση. Τα 
παραπάνω θέµατα µελετώνται σε συνδυασµό µε επιλεγµένες ενότητες Φυσικών 
Επιστηµών, όπως η οπτική και η θερµότητα, οι οποίες εµφανίζονται στα αναλυτικά 
πρόγραµµατα του ∆ηµοτικού σχολείου. Στα εργαστήρια οι φοιτητές/τριες ασκούνται σε 
πειράµατα και εφαρµογές σύγχρονων µαθησιακών περιβαλλόντων στις ΦΕ, εξοικειώνονται 
µε όψεις επιστηµονικών µεθοδολογιών και συµµετέχουν στο σχεδιασµό διδακτικών 
δραστηριοτήτων. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 

� να οργανώνουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών στο δημοτικό σχολείο 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α15_ΙΙ (Ε’ Εξάμηνο) 
Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΙΙ   
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Διδάσκουσα: Φανή Σέρογλου 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα έχει στόχο την προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών στη διδασκαλία 
των φυσικών επιστημών. Μέσα από τις διαλέξεις και τα εργαστήρια στα οποία φοιτητές 
και φοιτήτριες θα συμμετέχουν προσπαθούν να διερευνηθούν και ως ένα βαθμό να 
απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: α) Γιατί να διδάξουμε φυσικές επιστήμες στο 
δημοτικό σχολείο; β) Με τι διδακτικό υλικό να υποστηρίξουμε τη διδασκαλία των φυσικών 
επιστημών; γ) Πώς να διδάξουμε τις φυσικές επιστήμες στο δημοτικό σχολείο; δ) Πώς να 
αξιολογήσουμε τη διδασκαλία και τη μάθηση στις φυσικές επιστήμες; Στις διαλέξεις του 
μαθήματος παρουσιάζονται ο σχεδιασμός και η χρήση διδακτικών υλικών και μορφών 
διδασκαλίας, ενώ οι φοιτητές κα οι φοιτήτριες ασκούνται στην επιλογή, τον σχεδιασμό και 
την χρήση των παραπάνω στα αντίστοιχα εργαστήρια. Παρουσιάζονται παραδείγματα 
διδακτικού υλικού και περιπτώσεων εφαρμογής διαφόρων μορφών διδασκαλίας που 
αφορούν περιεχόμενο των φυσικών επιστημών (και διδάσκεται το περιεχόμενο αυτό ως 
περίπτωση εφαρμογής) από τις ενότητες οι οποίες εμφανίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
του δημοτικού σχολείου Στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ΙΙ οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες εμβαθύνουν στις τεχνικές καλλιέργειας γραμματισμού στις φυσικές επιστήμες 
εστιάζοντας στη διδασκαλία της φύσης των φυσικών επιστημών μέσα από τη χρήση 
αφηγήσεων όπως λογοτεχνικά κείμενα, κινηματογραφικές ταινίες και ταινίες 
animation/slowmation. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν:  

� να αναπτύξουν διδακτικό υλικό για υποστηρίξουν τη διδασκαλία φυσικών 
εποστημών στο δημοτικό σχολείο, 

�  να σχεδιάσουν μια διδακτική στρατηγική και να εφαρμόσουν την κατάλληλη 
διδακτική μέθοδο για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο δημοτικό 
σχολείο, 

� να διδάξουν φυσικές επιστήμες επιδιώκοντας την καλλιέργεια συγκεκριμένων 
δεξιοτήτων και στάσεων στα πλαίσια του γραμματισμού στις φυσικές επιστήμες, 

� να παράγουν ταινίες slowmation για ή και μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριές 
τους για να διδάξουν φυσικές επιστήμες και την φύση των φυσικών επιστημών, 

� να διδάξουν φυσικές επιστήμες στο δημοτικό σχολείο χρησιμοποιώντας 
αφηγήσεις. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α15_Ι (ΣΤ’ Εξάμηνο) 
Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   Ι  

Διδάσκων: Δημήτριος Ψύλλος 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το µάθηµα αποβλέπει στην εισαγωγή και διαπραγμάτευση  βασικών γνώσεων στη 
∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών καθώς και στο γνωστικό αντικείµενο των ΦΕ, ώστε να 
µπορούν οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της διδασκαλίας των 
Φυσικών Επιστηµών (ΦΕ) στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
παρουσιάσεις,  συζητήσεις, εργασίες και υποστηρίζεται από το εξ αποστάσεως λογισμικό 
Blackboard. διαλέξεις και εργαστήρια. Παρουσιάζονται και συζητούνται σε εισαγωγικό 
επίπεδο οι σκοποί της διδασκαλίας των ΦΕ σε σχέση  με την εννοιολογική  δομή, τις  
μεθοδολογικές προσεγγίσεις, το εκπαιδευτικό πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
Στο µάθηµα µελετώνται επιστηµονικές θεωρίες και µοντέλα, η εξέλιξή τους και οι 
αντιλήψεις των µαθητών. Παρουσιάζονται όψεις των θεωρητικών αναπαραστάσεων και 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων των  ΦΕ. Μέρος του μαθήματος εστιάζεται στη συστηματική  
διερεύνηση, μοντελοποίηση των αντιλήψεων και συλλογισμών των μαθητών/τριών για τις 
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έννοιες και τα φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών σε  θεματικές περιοχές, οι οποίες 
υπάρχουν στο αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου. Συζητείται η  διδακτική  
αξιοποίηση των αντιλήψεων για την κατανόηση των ΦΕ.  Επί πλέον σκοπός του μαθήματος 
είναι να καταστήσει τους/τις φοιτητές/τριες ικανούς/ές στην πρόβλεψη, περιγραφή και 
ερμηνεία απλών φυσικών φαινομένων.  Για το σκοπό αυτό προτείνεται η διάρθρωση 
επιλεγμένων  ενοτήτων  σε δύο επίπεδα: α) μοντέλου (έννοιες, αρχές, διαδικασίες) και β) 
υλικού κόσμου (φαινόμενα, υλικά και όργανα). Για τη μελέτη αυτών των ενοτήτων 
χρησιμοποιείται η ποιοτική προσέγγιση αντί της φορμαλιστικής με έμφαση στα βασικά 
φαινόμενα και τις θεμελιώδεις έννοιες. Βασικές θεματικές ενότητες είναι: Θερμότητα 
Οπτική  Ηλεκτρομαγνητισμός   
Μαθησιακά αποτελέσματα 

• Κατανόηση βασικών φαινομένων και εννοιών των ΦΕ  

• Γνώση  και κατανόηση στοιχείων μεθοδολογία και φύσης των ΦΕ  

• Γνώση και κατανόηση των αντιλήψεων και συλλογισμών των μαθητών για 
φαινόμενα και έννοιες  

• Γνώση των σκοπών της Διδασκαλίας των ΦΕ στο σχολείο    

• Εξοικείωση με συστήματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  

• Διαμόρφωση θετικών στάσεων προς τις ΦΕ   
 

Κωδικός Μαθήματος: Α15_ ΙΙ (ΣΤ’ Εξάμηνο) 
Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   ΙΙ 

Διδάσκων: Δημήτριος Ψύλλος 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα  επικεντρώνεται στη μελέτη των σύγχρονων  προσεγγίσεων στη  διδασκαλία 
των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό σχολείο ώστε να ενημερωθούν κοι να κατανοήσουν  
οι φοιτητές /τριες  για τις νεώτερες εξελίξεις.  Παρουσιάζονται  και συζητούνται οι 
θεωρητικές προτάσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση στις ΦΕ καθώς και πρακτικές τους 
εφαρμογές. Μελετώνται η  διερευνητική, η γνωσιακή και η κοινωνικο-πολιτισμική 
εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία  και τη μάθηση. Παρουσιάζονται όψεις της 
συνεργατικής μάθησης και της διαθεματικότητας στις ΦΕ. Αναλύονται διδακτικές  
προτάσεις που προτείνονται στα νεότερα σχολικά βιβλία για τις ΦΕ στο Δημοτικό. 
Μελετώνται οι δυνατότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) να 
συμβάλλουν  στη δημιουργία σύγχρονων μαθησιακών περιβαλλόντων, τα οποία 
υποστηρίζουν το διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού,  προάγουν την ενεργητική συμμετοχή, 
την κριτική σκέψη  και το ενδιαφέρον των μαθητών. Συζητούνται επιλεγμένες διδακτικές 
τεχνικές, όπως Σωκρατικοί διάλογοι, κρίσιμα πειράματα, μεταφορές,  αναλογίες, μοντέλα, 
είδη ερωτήσεων καθώς και η οργάνωση  δραστηριοτήτων με λογισμικά. Στο μάθημα 
παρουσιάζονται και συζητούνται λογισμικά εγκεκριμένα από το ΥΠΕΠΘ  για τη διδασκαλία 
των ΦΕ,  δικτυακοί τόποι  Συζητείται η  οργάνωση δραστηριοτήτων και η διδακτική  
αξιοποίηση των αντιλήψεων των μαθητών για την κατανόηση των ΦΕ. 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

• Γνώση και κατανόηση των  σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στις ΦΕ 

• Γνώση των διδακτικών προτάσεων των βιβλίων και του ΑΠ 

• Κατανόηση σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών διδασκαλίας των ΦΕ όπως τα 
μοντέλα και οι αναλογίες 

• Γνώση σύγχρονων λογισμικών για τη διδασκαλία των ΦΕ 

• Εξοικείωση με συστήματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

• Διαμόρφωση θετικών στάσεων προς τις ΦΕ   
 

ωδικός Μαθήματος: Α13 
Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 
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Διδάσκων: Νικόλαος Λαμπρινός 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
1. Γεωγραφική Εκπαίδευση – Κόσμος 2. Γεωγραφική Εκπαίδευση – Ελλάδα. Αναλυτικά 
Προγράμματα Γεωγραφίας 3. Διαθεματικότητα: Γεωγραφία – Ιστορία 4. Χώρος 1-Σχολικοί 
χάρτες 5. Χάρτης 2- Αντίληψη του χώρου από τα παιδιά 6. Προσανατολισμός 7. Πρώτες 
αρχές στην κατασκευή χαρτών 8. Τρίτη Διάσταση – Ελλάδα – ανάγλυφο 9. Προβολές 
χαρτών 10. Σχεδιαγράμματα – Άτλαντες 11. Διδασκαλία αφηρημένων εννοιών γεωγραφίας 
12. Σχολικά προγράμματα εκπαίδευσης.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται αρχικά η κατάσταση που επικρατεί στη διδασκαλία της 
γεωγραφίας σε διάφορα κράτη του κόσμου με ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη της Ευρώπης. 
Αργότερα παρουσιάζεται η εξέλιξη των Ελληνικών Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ) 
γεωγραφίας με στόχο την παρουσίαση της διάρθρωσης της ύλης από το 1870 έως το 2003. 
Από την παρουσίαση αυτή φαίνεται η αναγκαιότητα χρήσης των χαρτών για τη διδασκαλία 
της γεωγραφίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τη διδασκαλία των 
χαρτών αρχίζοντας από τις βασικές έννοιες του χώρου, της κλίμακας και του 
προσανατολισμού. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο τί είναι ο χάρτης, ποιά είναι τα βασικά 
σημεία ενός χάρτη και πώς μπορεί ο/η δάσκαλος/λα να βοηθήσει τους μαθητές ώστε να 
καταστούν ικανοί να διαβάζουν και να χρησιμοποιούν σωστά ένα χάρτη. Παρουσιάζονται 
προτάσεις για δραστηριότητες που μπορεί να ακολουθήσει ο/η δάσκαλος/λα όταν 
βρίσκεται με τους μαθητές έξω από την αίθουσα. ανάλογα με την ηλικία των μαθητών ή 
ανάλογα με το περιβάλλον που βρίσκεται το σχολείο (αστικό ή αγροτικό). Παρουσιάζονται 
οι χαρτογραφικές προβολές και η σημασία τους στη διδασκαλία της γεωγραφίας, οι 
γεωγραφικοί άτλαντες, και τα σχεδιαγράμματα. Ακόμη, γίνεται μία εισαγωγή στην 
ψηφιακή και την διαδικτυακή χαρτογραφία. Τέλος, παρουσιάζονται μέθοδοι διδασκαλίας 
για την υδρόγειο, τις αφηρημένες γεωγραφικές έννοιες και μία σειρά από μικρά 
προγράμματα (projects) για δραστηριότητες μέσα στην αίθουσα με τους μαθητές.  
 
 
 
 
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ Ε’ Εξαμήνου 

Ε 53 Γνωσιολογικά ζητήματα της παιδείας 
Παυλίδης Π. 

 3 δ.μ. 
   
Ε 54 Σύνδεση οικογένειας και σχολείου 

Μπίμπου Ι. 
 3 δ.μ 

   
Ε 75 Υπολογιστική γλωσσολογία: αξιοποίηση στη διδακτική της νέας 

ελληνικής 
Φίστα Ε. 

 3 δ.μ. 
   

Ε 94 Έρευνα σχολικών εγχειριδίων 
Χαραλάμπους Δ. 

 3 δ.μ. 
   
Ε 102 Ψηφιακός γραμματισμός 

Ντρενογιάννη Ε. 
 3 δ.μ 

   
Ε 103 Παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας 
Ντρενογιάννη Ε. 

 3 δ.μ. 
   

Ε 122 Δημιουργική γραφή και φιλαναγνωσία 
Καρακίτσιος Α. 

 3 δ.μ. 

 

Κωδικός Μαθήματος: Ε53 
Τίτλος Μαθήματος: ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Διδάσκων: Περικλής Παυλίδης  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
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Το μάθημα αποσκοπεί στη εξέταση ορισμένων γνωσιολογικών πτυχών διαμόρφωσης της 
συνείδησης. Αναλύονται οι μορφές της συνείδησης (πρακτική-ηθική, αισθητική, 
φιλοσοφική) και οι βαθμίδες της νόησης (διάνοια και λόγος), καθώς και η σχέση 
συνείδησης και πρακτικής δραστηριότητας. Παρουσιάζεται η γνωστική διαδικασία ως 
κίνηση της νόησης από τη ζωντανή εποπτεία σε νοητικές αφαιρέσεις και κατόπιν σε 
εννοιολογικά συγκεκριμένη αναπαράσταση της πραγματικότητας. Εξετάζονται οι 
κοινωνικές και γνωσιολογικές πτυχές της καθημερινής συνείδησης, του ανορθολογισμού, 
του δογματισμού, της ιδεολογίας, καθώς και το ζήτημα της σχέσης αλήθειας και πλάνης 
στη γνωστική διαδικασία.. Επίσης, αναδεικνύεται η μορφωτική διάσταση της καλλιέργειας 
της κριτικής ικανότητας και του διαλεκτικού λόγου. Το μάθημα περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες ενότητες: 1. ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Η 
συνείδηση ως μορφή ψυχισμού. Το βιολογικό υπόστρωμα της συνείδησης. Συνείδηση και 
εργασία. Η σχέση θεωρίας και πράξης. Ιδεοκρατικές και υλιστικές ερμηνείες της 
συνείδησης. Η ανάπτυξη της συνείδησης μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. 2. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ Ειδέναι και συνειδέναι. Η πρακτική μορφή της συνείδησης 
(πολιτική, δίκαιο, ηθική). Η αισθητική μορφή της συνείδησης. Η τέχνη και η παιδαγωγική 
της διάσταση. Η θρησκεία ως μορφή συνείδησης. Η φιλοσοφική μορφή της συνείδησης. 3. 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Συνείδηση και αυτοσυνείδηση. Οι ασύνειδες πλευρές του 
ανθρώπινου ψυχισμού. Οι γνωσιακές και χειραφετικές διαστάσεις της φαντασίας. 4. 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Γλώσσα και συμβολική –γενικευτική σκέψη. Η γλώσσα ως καθολική 
μορφή επικοινωνίας. Γλώσσα και εργασιακή δραστηριότητα. 5. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Η εμπειρία ως γνώση. Οι γνωσιακοί περιορισμοί των βιωμάτων. 
Εμπειρία και μαζικά συναισθήματα. Καθημερινή συνείδηση και κυρίαρχη ιδεολογία. 
Καθημερινή συνείδηση και εκπαιδευτική σκοποθεσία. 6. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Οι αντεστραμμένες μορφές της συνείδησης. Το φαινόμενο της φετιχοποίησης 
των κοινωνικών σχέσεων. Οι αντιλήψεις περί «ανθρώπινης αξίας» και «φυσικών 
χαρισμάτων». Ο δογματισμός ως στοιχείο της καθημερινής συνείδησης. Οι κοινωνικοί και 
γνωσιακοί όροι υπέρβασης της καθημερινής συνείδησης. 7. Η ΓΝΩΣΗ Η έννοια της γνώσης. 
Το υποκείμενο και το αντικείμενο της γνώσης. Ο αγνωστικισμός. Τα είδη της γνώσης. Η 
επιστήμη ως ανεπτυγμένη γνώση. Η μορφωτική και κοινωνική σημασία της σχέσης μεταξύ 
των επιστημών της φύσης και των επιστημών του ανθρώπου. 8. Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η 
κατ’ αίσθηση γνώση. Αισθήματα, αντιλήψεις, παραστάσεις. Η ενότητα της κατ’ αίσθηση 
γνώσης και της νόησης. Από την κατ’ αίσθηση γνώση στην εννοιολογική σκέψη. (Έννοιες, 
κρίσεις, συλλογισμοί). 9. ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ: ΔΙΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ Η θέση της 
διάνοιας και του λόγου στη γνωστική διαδικασία. Η γνωσιακή σημασία της διάκρισης 
μεταξύ φαινομένου και ουσίας. Η διαλεκτική σκέψη. 10. Η ΑΝΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΦΗΡΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Η διάκριση μεταξύ αφηρημένης και συγκεκριμένης 
σκέψης. Η κίνηση της νόησης από τα δεδομένα των αισθήσεων σε αφηρημένες έννοιες. Η 
ανάβαση της νόησης από τις αφηρημένες έννοιες σε συγκεκριμένο σύστημα εννοιών. 11. 
ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗ Η αλήθεια και η πλάνη ως στιγμές της γνωστικής διαδικασίας. Σχετική 
αλήθεια, πλάνη, απόλυτη αλήθεια. Τα κριτήρια της αλήθειας. Το ζήτημα της επαλήθευσης 
των αποκτηθέντων γνώσεων. 12. ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ Θεωρίες για την ιδεολογία. 
Ιδεολογία και κοινωνικές αντιθέσεις. Ιδεολογία και επιστήμη. Το πρόβλημα του 
ανορθολογισμού. 13. ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ Γνώση και εξουσία. Η δογματική σκέψη. Το 
πρόβλημα του δογματικού διαποτισμού και της πνευματικής χειραγώγησης. Η κυρίαρχη 
ιδεολογία μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα: αντιθέσεις και δυνατότητες. 14. Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΣΚΕΨΗ Η κριτική σκέψη στην ιστορία των φιλοσοφικών ιδεών. Η καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης ως σκοπός της εκπαίδευσης. Τα ειδοποιά χαρακτηριστικά της κριτικής ικανότητας.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα: 
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� κατανοήσουν τις βασικές μορφές της συνείδησης και την ιδιαίτερη συμμετοχή τους 
στη γνωστική διαδικασία, 

� γνωρίσουν τα βασικά στάδια της γνωστικής διαδικασίας και ορισμένα τυπικά 
προβλήματα που συναντώνται σε αυτή, 

� είναι σε θέση να μεταβαίνουν από την εμπειρική στη θεωρητική σκέψη, 
� καλλιεργήσουν την ικανότητα της διαλεκτικής σκέψης. 

Κωδικός Μαθήματος: Ε54 
Τίτλος Μαθήματος: ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Διδάσκουσα: Ιωάννα Μπίμπου  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Στο παρόν μάθημα μας ενδιαφέρουν οι τρόποι με τους οποίους η οικογένεια και το 
σχολείο συνεργάζεται με υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και ψυχικής υγείας για τα 
παιδιά/ τους νέους που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και προβλήματα 
ψυχικής υγείας. Ο στόχος μας έγκειται στην ανάδυση νέων επαγγελματικών πρακτικών 
στον χώρο της ψυχικής υγείας που συνεργάζεται με την εκπαίδευση. Οι πρακτικές αυτές 
χρειάζεται να αντιστέκονται τόσο στην κουλτούρα της εξατομικευμένης ενοχοποίησης, όσο 
και στην δημιουργία ηθικού πανικού και την περιθωριοποίηση των νέων που φοιτούν στο 
σχολείο και των οικογενειών τους. Στο μάθημα παρουσιάζονται οι συγκεκριμένοι 
θεωρητικοί, ιστορικοί και πολιτισμικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα μοντέλα 
παρέμβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα και διαμορφώνουν τα πλαίσια αλλά και το 
περιεχόμενο της διεπαγγελματικής συνεργασίας. Οι δυνατότητες και οι πιθανές δυσκολίες 
για την αποτελεσματική διεπαγγελματική συνεργασία παρουσιάζονται τόσο θεωρητικά, 
όσο και από την τοποθέτηση φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος-σε συνεργασία με 
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας (Σχολική Ψυχολογία) σε σχολεία και 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας, με στόχο την στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

� α)αναγνωρίζουν τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις μεταξύ των συστημάτων της 
οικογένειας και του σχολείου, καθώς και του σχολείου με φορείς ψυχικής υγείας 
και κοινωνικής πολιτικής, 

�  β)οργανώνουν σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο με επίβλεψη σχέδια 
ψυχοπαιδαγωγικής στήριξης για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, 

�  γ)στηρίζουν ατομικά και ομαδικά (με προγράμματα πρόληψης πχ κατά της 
ενδοσχολικής βίας ή υπέρ της αναγνώρισης της πολυπολιτισμικότητας) παιδιά, 
σχολεία και οικογένειες σε συνεργασία με δομές στην κοινότητα (πχ Παιδικό χωριό 
ΣΟΣ, Αρσις, συμβουλευτικοί σταθμοί δήμων, σχολεία που διατυπώνουν αιτήματα 
πχ Χαριλάου, Πειραματικό Αρχαιολογικού Μουσείου, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα 
κλπ) 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε75 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ:ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Φίστα  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στο πεδίο της Υπολογιστικής 
Γλωσσολογίας και της Επεξεργασίας της Φυσικής Γλώσσας από τον υπολογιστή. 
Εξετάζονται τα εξής θέματα: Εισαγωγή, Γλωσσικοί πόροι, Μορφολογία (Θεωρητική & 
Υπολογιστική), Υπολογιστική Λεξικογραφία, Ηλεκτρονικά μορφολογικά λεξικά και τρόποι 
αξιοποίησής τους στη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής γλώσσας, Γλωσσολογία Σωμάτων 
Κειμένων (Corpus Linguistics), Αξιοποίηση των σωμάτων κειμένων στη διδασκαλία/μάθηση 
της ελληνικής γλώσσας μέσω των πολλαπλών γλωσσολογικών εφαρμογών τους όπως της 
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περιγραφής των γλωσσικών επιλογών, της χρήσης και της δομής των γραμματικών 
σχηματισμών. Τέλος, οι φοιτητές/τριες εξασκούνται στη δημιουργία ηλεκτρονικού λεξικού 
ειδικής γλώσσας των Επιστημών της Αγωγής (π.χ. αντιρατσιστική εκπαίδευση, εκπαίδευση 
για το περιβάλλον, διαπολιτισμική εκπαίδευση κ.λπ.) και στην ανάπτυξη ποικίλου και 
ευέλικτου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών και 
σωμάτων κειμένων με στόχο τη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής γλώσσας  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:  

� έχουν εξοικειωθεί με τα υπολογιστικά λεξικά, τους τρόπους αξιοποίησής τους και 
τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών που αυτά υποστηρίζουν, 

� εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία ποιοτικών και ποσοτικών 
προσεγγίσεων της γλώσσας μέσω των σωμάτων κειμένων, 

� αναπτύξουν δεξιότητες στην κατασκευή και χρήση γλωσσικών πόρων σε 
ηλεκτρονική μορφή με στόχο τη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής γλώσσας με 
αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο, 

� εξοικειωθούν με το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση ποικίλου και 
ευέλικτου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών 
και σωμάτων κειμένων για τη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής γλώσσας. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε94 
Τίτλος Μαθήματος: ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ  

Διδάσκων: Δημήτριος Χαραλάμπους  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα είναι διαχωρισμένο σε τρεις διακριτές θεματικές: Α) Η παιδαγωγική προσέγγιση 
του σχολικού εγχειριδίου. Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής θα εξεταστούν οι λειτουργίες 
των σχολικών εγχειριδίων, τα δομικά τους χαρακτηριστικά, η εικονογράφηση και η σχέση 
τους με τα αναλυτικά προγράμματα. Β) Οι πολιτικές για τα σχολικά εγχειρίδια Θα γίνει 
αναφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το σχολικό εγχειρίδιο οι ευρωπαϊκές 
χώρες και στη συνέχεια θα εξεταστούν οι τρεις κύριες πολιτικές που ασκήθηκαν στο 
νεοελληνικό κράτος από τη σύστασή του έως σήμερα (πολιτική του ελεύθερου 
ανταγωνισμού, η πολιτική του ρυθμιστικού κρατικού παρεμβατισμού και η πολιτική του 
κρατικού μονοπωλίου). Θα συζητηθούν επίσης οι τρέχουσες εξελίξεις και τάσεις. Γ) 
Μέθοδοι έρευνας των σχολικών εγχειριδίων Θα παρουσιαστούν ενδεικτικά δύο μέθοδοι 
ανάλυσης περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων (μία ποσοτική και μία ποιοτική). Στη 
συνέχεια θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες έρευνες και θα σχολιαστεί ο ερευνητικός τους 
σχεδιασμός και η μεθοδολογία που ακολουθούν. Τέλος, οι φοιτητές / τριες θα 
εφαρμόσουν στην πράξη τα μεθοδολογικά εργαλεία, προκειμένου να αναλύσουν κείμενα 
περιορισμένης έκτασης.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

� να γνωρίσουν τις πολιτικές που ασκήθηκαν για τα σχολικά εγχειρίδια από τη 
σύσταση του ελληνικού κράτους έως σήμερα, 

� να γνωρίσουν τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, 
� να κατανοήσουν τις βασικές παιδαγωγικές λειτουργίες των σχολικών εγχειριδίων, 
� να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν μεθόδους ανάλυσης των σχολικών εγχειριδίων.  

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε102 
Τίτλος Μαθήματος: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

Διδάσκουσα: Ελένη Ντρενογιάννη  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
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Σκοπός: Η προσέγγιση και εξέταση θεωρητικών ζητημάτων που αναφέρονται στην έννοια 
και τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού γραμματισμού και η πρακτική αντιμετώπιση της 
διδασκαλίας γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με τον εν 
λόγω γραμματισμό στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θεματικές Ενότητες: 1. Το 
ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο συγκρότησης του ψηφιακού γραμματισμού: Η 
ιστορία της εξέλιξης του ψηφιακού γραμματισμού - Κοινωνία της Πληροφορίας και 
τεχνολογική επανάσταση -Σύγχρονες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
πολιτικής για τον ψηφιακό γραμματισμό. 2. Οι σύγχρονες διαστάσεις και τα 
χαρακτηριστικά του ψηφιακού γραμματισμού: Τεχνοκεντρικές και παιδαγωγικές 
εννοιολογικές προσεγγίσεις – Ο ψηφιακός γραμματισμός και η έρευνα PISA 3. 
Αλληλεπίδραση με άλλους γραμματισμούς (η εγγραμματοσύνη στα ΜΜΕ και ο 
πληροφοριακός αλφαβητισμός) 4. Ο ρόλος και το περιεχόμενο του ψηφιακού 
γραμματισμού στα προγράμματα σπουδών του Δημοτικού σχολείου: Το Ελληνικό 
πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής (Στόχοι, Περιεχόμενα, Διδακτική Μεθοδολογία και 

Αξιολόγηση) 5. Η διδασκαλία των ΤΠΕ στο Δημοτικό σχολείο: ⇒ Θεμελιώδεις 

μεθοδολογικές αρχές ⇒ Η εξοικείωση με βασικές διαχρονικές έννοιες και όρους της 
υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας - Η απόκτηση γνώσεων και η κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ⇒ Η ανάπτυξη 

βασικών δεξιοτήτων χειρισμού υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ⇒ Η ανάπτυξη 
και καλλιέργεια ικανοτήτων αναζήτησης, συλλογής, οργάνωσης, επεξεργασίας, 

αξιολόγησης και επικοινωνίας δεδομένων και πληροφοριών ⇒ Η καλλιέργεια στάσεων, 
αντιλήψεων και συμπεριφορών απέναντι στα ψηφιακά και ηλεκτρονικά ΜΜΕ - Η 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα κοινωνικά, ηθικά, νομικά και ανθρώπινα ζητήματα της 
αξιοποίησης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή 6. Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης και 
παρακολούθησης της πορείας των μαθητών -Βασικές αρχές διαχείρισης και οργάνωσης του 
διδακτικού έργου Στοιχεία οργάνωσης - μεθοδολογίας Το μάθημα συνιστούν 7 θεματικές 
ενότητες, η διάρκεια των οποίων κυμαίνεται από 3 έως 7 ώρες. Η διδασκαλία του 
μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μέσω διαλέξεων, ομαδικών συζητήσεων, παρουσιάσεων 
και επιδείξεων αλλά και μέσα από πρακτικές ατομικές και ομαδικές ασκήσεις και 
δραστηριότητες. Ένα μέρος του μαθήματος (18 περίπου ώρες) και εφόσον το επιτρέψουν 
οι συνθήκες θα έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και θα αφιερωθεί κυρίως στην 
συστηματική και οργανωμένη παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος να: 

� μελετήσουν τις εννοιολογικές προσεγγίσεις του ψηφιακού γραμματισμού και να 
κατανοήσουν την αλληλεπίδρασή του με άλλες συγγενείς μορφές και είδη 
αλφαβητισμού, 

� γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τους στόχους και τα περιεχόμενα διαφόρων 
προγραμμάτων σπουδών για τον ψηφιακό γραμματισμό, αποδίδοντας έμφαση στο 
πρόγραμμα σπουδών της χώρας μας, 

� σχεδιάζουν, να προετοιμάζουν, να δημιουργούν και να αξιολογούν διδακτικο-
μαθησιακές δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό που στοχεύουν στην ανάπτυξη 
γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, στάσεων και αντιλήψεων σχετικών με τον 
ψηφιακό γραμματισμό.  

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε103 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ (ΕΙΔΙΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ) 

Διδάσκουσα: Ελένη Ντρενογιάννη  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
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Σκοπός: Η θεωρητική εξέταση, κριτική ανάλυση και πρακτική κατανόηση καίριων, 
σύγχρονων αλλά και εξειδικευμένων ζητημάτων που αναφέρονται στην αξιοποίηση των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο εκπαιδευτικό έργο. Θεματικές 
Ενότητες: Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται στις ακόλουθες 6 ευρείες 

θεματικές ενότητες: ⇒ Η συλλογιστική της «κοινωνικής αποτελεσματικότητας» και το 
κοινωνικο-οικονομικό ενταξιακό πρότυπο. Η συλλογιστική της «κοινωνικής αναδόμησης» 

και η συσχέτισή της με τα παιδοκεντρικά και καταλυτικά παραδείγματα ένταξης. ⇒ 

Ιστορική ανασκόπηση της ένταξης των ΤΠΕ στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ⇒ Είδη, 

ταξινομήσεις και αξιολόγηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού ⇒ 

Υποστηρικτική τεχνολογία, ατομικές διαφορές, ιδιαιτερότητες και ΤΠΕ. ⇒ Ειδικές 

εφαρμογές των υπηρεσιών του Διαδικτύου στην εκπαίδευση. ⇒ Η εκπαίδευση και 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ: Στοιχεία από τη διεθνή και την ελληνική 
πραγματικότητα. Στοιχεία οργάνωσης – μεθοδολογίας: Το μάθημα συνιστούν 6 θεματικές 
ενότητες, η διάρκεια των οποίων κυμαίνεται από 3 έως 9 ώρες. Η διδασκαλία του 
μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μέσω διαλέξεων, ομαδικών συζητήσεων, παρουσιάσεων 
και επιδείξεων αλλά και μέσα από πρακτικές ατομικές και ομαδικές ασκήσεις και 
δραστηριότητες. Ένα μέρος του μαθήματος (13-14 περίπου ώρες) και εφόσον το 
επιτρέψουν οι συνθήκες θα έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και θα αφιερωθεί 
κυρίως στην συστηματική και οργανωμένη παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές αναμένεται στα πλαίσια του μαθήματος να: 

� κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τις συλλογιστικές και τα πρότυπα ένταξης των 
ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 

� εξοικειωθούν με προϊόντα υποστηρικτικής τεχνολογίας και να μελετήσουν την 
αξιοποίηση ειδικών υπηρεσιών του διαδικτύου στο εκπαιδευτικό έργο, 

� γνωρίσουν τα είδη και τις ταξινομήσεις ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και 
λογισμικού και να εξασκηθούν στις διαδικασίες επισκόπησης και αξιολόγησής του 
αποδίδοντας έμφαση στις ατομικές διαφορές και ιδιαιτερότητες των μαθητών, 

� προσεγγίσουν θεωρητικά ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση και 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.  

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε122 
Τίτλος Μαθήματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ  

Διδάσκων: Ανδρέας Καρακίτσιος  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
1. Δημιουργική Γραφή (περιεχόμενο και Πρακτικές στο Σχολείο) 2. Φιλαναγνωσία 
(περιεχόμενο και πρακτικές στο Σχολείο) 3. Παιδαγωγικές εφαρμογές στη διδασκαλία 
λογοτεχνίας 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

� Επιδιώκεται σε πρώτο επίπεδο η κατάρτιση των επιμορφούμενων σε θέματα 
δημιουργικής γραφής και Φιλαναγνωσίας, η οποία συνδέεται και με το ευρύτερο 
πεδίο της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση, ως της κατεξοχήν μορφή 
γλώσσας. 

� Αρχικά ο στόχος των εκπαιδευτικών συναντήσεων επικεντρώνεται στην εξοικείωση 
των φοιτητών/τριών με τα ποικίλα είδη της παιδικής λογοτεχνίας (ποίηση, 
μικροαφήγηση, μυθιστόρημα, εικονογραφημένη μικροϊστορία) τα οποία συνιστούν 
εκ προοιμίου ειδικό και προνομιακό δημιουργικό μέσον έκφρασης και 
επικοινωνίας για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και με το 
εννοιολογικό περιεχόμενο της Φιλαναγνωσίας (σχέση παιδιού και βιβλίου, 
ανάπτυξη κοινωνικών, γνωστικών και αισθητικών δεξιοτήτων). 
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� Σε δεύτερο επίπεδο επιδιώκεται η κατάκτηση εκείνων των ειδικών επαγγελματικών 
παιδαγωγικών δεξιοτήτων που συνδέονται με την οργάνωση και διεξαγωγή 
δράσεων Δημιουργικής Γραφής και Φιλαναγνωσίας σε θεσμικά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα αλλά και εξω-εκπαιδευτικά περιβάλλοντα πέραν του Σχολείου, όπως 
είναι οι Βιβλιοθήκες, οι κατασκηνώσεις και οι ομαδικές συναντήσεις ακόμη και οι 
Λέσχες Ανάγνωσης. 

�  Ειδικότερα επιδιώκεται η εξοικείωση με ειδικές τεχνικές πρόκλησης διαφόρων 
τύπων και μορφών γραφής, που συνδέονται με την ανάπτυξη της φαντασίας, της 
δημιουργικότητας αλλά και με τη συνολική ανάπτυξη και εξέλιξη της 
προσωπικότητας των μαθητών κα μαθητριών. 

 
 
 
 
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤ’ Εξαμήνου 

Ε 36 Εκπαιδευτική προσέγγιση της νοητικής καθυστέρησης στο γενικό 
σχολείο 
Καραγιάννη Π. 

 3 δ.μ 

Ε 88 Εισαγωγή στην εκπαιδευτική πολιτική 
Χαραλάμπους Δ. 

 3 δ.μ. 
   
Ε 113 Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση για το περιβάλλον 

Ταμουτσέλη Κ. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 118 Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη 

Ζάχος Δ. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 132 Θέματα διδακτικής των μαθηματικών: Επίλυση προβλήματος 

Παπαδόπουλος Ι. 
 3 δ.μ. 

   
Ε 140 Εργαστήρια φυσικών επιστημών 

Κουμαράς Π. 
 3 δ.μ 

 

Κωδικός Μαθήματος: Ε36 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Διδάσκουσα: Παναγιώτα Καραγιάννη  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η κοινωνική, γνωστική και εκπαιδευτική διάσταση 
της νοητικής καθυστέρησης καθώς επίσης και ο προσδιορισμός και η ταξινόμησή της. 
Εξετάζονται οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις (Εξελικτική, Αναπτυξιακή, «Ποιοτικής 
Διαφοράς») και οι θέσεις των επιστημονικών κλάδων που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη 
αναπηρία - Οι διαλέξεις οργανώνονται ως εξής: - -Η πολυπλοκότητα προσδιορισμού και 
οριοθέτησης της νοητικής καθυστέρησης - -Ψυχομετρικές θεωρίες - -Σύγχρονες θεωρίες 
(Zigler, Sternberg, Gardner, Cole) - -Νοητικός παράγοντας - -Δείκτης Νοημοσύνης, 
Νοομετρικοί Έλεγχοι - -Δυνητική διανοητικότητα, προσαρμοστική συμπεριφορά - -Βασικές 
διδακτικές αρχές - -Κριτική ανάλυση του επίσημου Διαφοροποιημένου Αναλυτικού 
προγράμματος για την εκπαίδευση των μαθητών με νοητική καθυστέρηση.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές αναμένεται να:  

� σκέφτονται κριτικά τα ζητήματα που αφορούν στη νοημοσύνη και στη διάγνωση 
της νοητικής καθυστέρησης,  

� εξοικειωθούν με εργαλεία μέτρησης της νοημοσύνης και 
�  να κατανοήσουν τον τρόπο που προκύπτει ο δείκτης νοημοσύνης 
� Να εξασκηθούν στη λογική της "Ανάλυσης Έργου" ως εκπαιδευτικού εργαλείου.  
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Κωδικός Μαθήματος: Ε88 
Τίτλος Μαθήματος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Διδάσκων: Δημήτριος Χαραλάμπους  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες σε βασικές έννοιες, 
διαδικασίες και φαινόμενα της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής. Εξετάζονται οι 
κατηγοριοποιήσεις και τα μοντέλα εκπαιδευτικής πολιτικής, η διαδικασία παραγωγής 
πολιτικών και οι ενδιαφερόμενες ομάδες (ομάδες πίεσης), η εκπαιδευτική πολιτική 
διεθνών οργανισμών (όπως ο ΟΟΣΑ και η Ουνέσκο) και ιδιαίτερα αυτή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τέλος, εξετάζονται οι βασικές θέσεις του κυρίαρχου νεοφιλελεύθερου 
εκπαιδευτικού λόγου και οι μετασχηματισμοί που προκαλεί στα εκπαιδευτικά συστήματα 
που τον υιοθετούν. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

� να εξοικειωθούν με τις γενικότερες τάσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής 
εκπαιδευτικής πολιτικής,  

� να εντάσσουν και να ερμηνεύουν τις ασκούμενες εκπαιδευτικές πολιτικές στο 
πλαίσιο ευρύτερων πολιτικο-ιδεολογικών και κοινωνικο-οικονομικών 
ανακατατάξεων, 

� να δημιουργούν το κατάλληλο γνωστικό-κριτικό υπόβαθρο ώστε να μπορούν να 
κατανοούν και να ερμηνεύουν τις πολιτικές που ασκούνται στην Ελλάδα με τις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς εκπαιδευτικές εξελίξεις.  

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε113 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Διδάσκουσα: Κωνσταντία Ταμουτσέλη 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα είναι πρακτικής φύσης και γίνεται σε εργαστήριο Η/Υ (2 φοιτητές ανά 
υπολογιστή). H αξιολόγηση δεν γίνεται με εξετάσεις αλλά με εργασίες. Οι φοιτητές 
/φοιτήτριες στα πρώτα θεωρητικά μαθήματα  ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά των 
Ιστοεξερευνήσεων (WebQuest) και τη χρήση τους στην εκπαιδευτική αξιοποίηση του 
διαδικτύου για τον περιβαλλοντικό γραμματισμό και τα βήματα που ακολουθούνται κατά 
το σχεδιασμό ενός WebQuest. 
Μέσα από παραδείγματα παρουσιάζεται  η πορεία ενός σχεδίου εργασίας με 
δραστηριότητες που αξιοποιούν σύγχρονες διδακτικές τεχνικές.   Στη συνέχεια οι 
φοιτητές/τριες συνεργάζονται στο σχεδιασμό τριών webquest με σενάρια που επιλέγουν οι 
ίδιοι/ες σε συνεργασία με τη διδάσκουσα. Το σχέδιο αυτό μετά την τελική του παρουσίαση 
ενώπιον των συμφοιτητών/τριών και αφού ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις της 
διδάσκουσας και των συμφοιτητών/ριών διαμορφώνεται στη τελική του μορφή η οποία 
αναρτάται στο διαδίκτυο στο Zunal.com. 
Mαθησιακά αποτελέσματα 

� Να εξοικειωθούν με τη διδακτική αξιοποίηση των ιστοεξερευνήσεων 
� Να μπορούν να σχεδιάσουν ένα περιβαλλοντικό project με δραστηριότητες   που  

υιοθετούν σύγχρονες μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις  με αξιοποίηση του 
διαδικτύου 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε118 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ  
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Διδάσκων: Δημήτριος Ζάχος  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Παραδοσιακή εκπαίδευση & Σχολικές Πρακτικές Προοδευτική εκπαίδευση & Σχολικές 
Πρακτικές Ριζοσπαστική Παιδαγωγική εκπαίδευση & Σχολικές Πρακτικές Τα προβλήματα 
συμπεριφοράς των μαθητριών & οι αιτίες τους Πρόληψη & αντιμετώπιση της σχολικής βίας 
Η οργάνωση της σχολικής τάξης Κανόνες & διαδικασίες στη σχολική τάξη Διδακτικά στυλ 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:  

� η κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση, παραδοσιακή, 
προοδευτική, ριζοσπαστική- σε σχέση με την ελευθερία & τον αυταρχισμό στο 
σχολείο & τη σχολική τάξη,  

� η συσχέτιση θεωρητικών εννοιών με τις πρακτικές τους συνέπειες για τη 
διδασκαλία,  

� η ικανότητα χειρισμού θεμάτων της καθημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε132 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Διδάσκων: Ιωάννης Παπαδόπουλος 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
� Η έννοια του προβλήματος.  
� Κατηγοριοποίηση προβλημάτων.  
� Ασκήσεις vs Προβλήματα.  
� Closed vs Open ended problems.  
� Βήματα Επίλυσης Polya.  
� Ευρετικές στην Επίλυση Προβλήματος.  
� Μαθηματική Μοντελοποίηση.  
� Μαθηματική Επιχειρηματολογία – Απόδειξη.  
� Ο Πειραματισμός στην επίλυση προβλήματος.  
� Το θέμα του ελέγχου στην επίλυση προβλήματος.  
� Problem Posing (Δημιουργία Προβλήματος). 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές να: 

� έρθουν σε επαφή με τη θεωρία τη σχετική με την επίλυση προβλήματος όπως αυτή 
εδραιώθηκε από τον Polya, 

� να είναι σε θέση να επιλέξουν και να εφαρμόζουν τεχνικές επίλυσης προβλήματος, 
� να διατυπώνουν εικασίες και να τις ελέγχουν, 
� να αναπτύξουν δεξιότητες στη μαθηματική επιχειρηματολογία, 
� να δημιουργούν δικά τους προβλήματα. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Ε108/Ε140 
Τίτλος Μαθήματος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Διδάσκων: Παναγιώτης Κουμαράς 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα προσφέρεται σε περιορισμένο αριθμό φοιτητών, δηλώνεται μετά από 
συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ασκούνται: α) στην 
αναζήτηση πειραμάτων με υλικά καθημερινής χρήσης τα οποία να αναφέρονται σε 
κεφάλαια των Φυσικών Επιστημών που συνήθως διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια 



 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 Σελίδα 79 

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Εκπαίδευση β) στην προσαρμογή των πειραμάτων αυτών στις δυνατότητες των μαθητών 
και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γ) στη δημόσια παρουσίαση των 
πειραμάτων αυτών και δ) στη διοργάνωση «πανηγυριού Φυσικών Επιστημών» (Science 
Fair Projects) με τους μαθητές τους ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί. Οι φοιτητές και 
φοιτήτριες, στο πλαίσιο του μαθήματος, οργανώνουν και συμμετέχουν σε δημόσιες 
παρουσιάσεις πειραμάτων σε σχολεία αλλά και ανοιχτούς χώρους. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ’ ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
Α08_Ι Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας-

Πρακτικές ασκήσεις Ι 
Γρόλλιος Γ. 

Μ-Ω 14 δ.μ. 
   

Α08_ΙΙ Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας-
Πρακτικές ασκήσεις ΙΙ 
Γρόλλιος Γ. 

Μ-Ω 7 δ.μ. 
   

Α19 Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη 
σύγχρονη Ελλάδα 
Χαραλάμπους Δ. 

Α-Λ 3 δ.μ. 
   

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
Α08_Ι Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας - 

Πρακτικές ασκήσεις Ι 
Λιάμπας Α. 

Α-Λ 14 δ.μ. 
   

Α08_ΙΙ  Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας - 
Πρακτικές ασκήσεις ΙΙ 
Λιάμπας Α. 

Α-Λ 7 δ.μ. 
   

Α19 Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη 
σύγχρονη Ελλάδα 
Χαραλάμπους Δ. 

Μ-Ω 3 δ.μ. 
   

 

Κωδικός Μαθήματος: Α08_Ι 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  Ι  

Διδάσκων: Γεώργιος Γρόλλιος, Αναστάσιος Λιάμπας 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Στο μάθημα αναλύονται και συζητούνται οι θέσεις (ως προς τους σκοπούς, το περιεχόμενο, 
τις μεθόδους, τις μορφές και τα μέσα διδασκαλίας) πέντε ρευμάτων παιδαγωγικής σκέψης. 
Πιο συγκεκριμένα. • οι προϋποθέσεις της εμφάνισης και της κυριαρχίας της Ερβαρτιανής 
παιδαγωγικής στη Γερμανία, τα βασικά δομικά στοιχεία της (πέντε ̈πρακτικές ιδέες ̈ ως 
παιδαγωγικοί σκοποί, παραστατική ψυχολογία, κατηγοριοποίηση και σύνδεση 
περιεχομένου, κυβερνητική, ιδίως αγωγή και διδασκαλία, στάδια της διδασκαλίας) και 
θεωρητικές και πρακτικές κριτικές της παραδοσιακής παιδαγωγικής. • οι προϋποθέσεις 
εμφάνισης του κινήματος της Προοδευτικής Εκπαίδευσης στις Η.Π.Α., ο J. Dewey σημείο 
αναφοράς του κινήματος της προοδευτικής εκπαίδευσης, ο παιδοκεντρισμός του S. Hall, η 
κοινωνική ανασυγκρότηση κατά τους C. Counts, H. Rugg και T. Brameld,άλλοι σχολικοί 
πειραματισμοί στις Η.Π.Α. (το σχολείο του W. Parker, το σύστημα Platoon, τα σχέδια Dalton 
και Winnetka, η μέθοδος project) και κριτικές της Προοδευτικής Εκπαίδευσης • το κίνημα 
της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, η θεωρητική του θεμελίωση, οι 
απαρχές της συνεργατικής μάθησης και η κοινωνική/παιδαγωγική της αναγκαιότητα, η 
συγκρότηση των ομάδων μαθητών, οι μορφές συνεργατικής διδασκαλίας/μάθησης, η 
διδασκαλία, η μάθηση και η αλληλεπίδραση των μαθητών στις ομάδες, οι επιδράσεις της 
συνεργατικής διδασκαλία/μάθησης στο άτομο και την κοινωνία και οι κριτικές της 
συνεργατικής διδασκαλίας/μάθησης • οι προϋποθέσεις της εμφάνισης και της κυριαρχίας 
της τεχνοκρατικής λογικής για την εκπαίδευση στις Η.Π.Α.,οι τεχνοκρατικές εκδοχές για το 
σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος (οι θέσεις του F. Bobbit, το κλασικό σχήμα του 
R. Tyler, η ταξινομία των αντικειμενικών διδακτικών στόχων του B.S. Bloom), η διεθνής 
διάδοση και οι σύγχρονες κριτικές της τεχνοκρατικής λογικής και • οι προϋποθέσεις 
εμφάνισης της Απελευθερωτικής Παιδαγωγικής του P. Freire, τα βασικά δομικά της 
χαρακτηριστικά (πολιτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης και γραμματισμός, διερεύνηση 
του θεματικού σύμπαντος ως προϋπόθεση συγκρότησης του αναλυτικού προγράμματος, 
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κριτική της αποταμιευτικής εκπαίδευσης και όροι του παιδαγωγικού διαλόγου) και η 
διεθνής της επιρροή και κριτικές της. Όσον αφορά την οργάνωση των πρακτικών ασκήσεων 
τα βασικά στοιχεία της είναι τα ακόλουθα: • κάθε φοιτητής και φοιτήτρια παρακολουθεί, 
ενταγμένος ή ενταγμένη σε πενταμελή ομάδα, τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων σε δύο 
διαφορετικές τάξεις δύο ∆ημοτικών σχολείων χρησιμοποιώντας φύλλο παρατήρησης που 
αναφέρεται στους στόχους, το περιεχόμενο, τις μεθόδους, τις μορφές, τα μέσα 
διδασκαλίας και τις διαδικασίες αξιολόγησης. Η παρακολούθηση εκτείνεται σε χρονικό 
διάστημα δύο εβδομάδων και έχει ελάχιστο όριο 6 ημερών. • Ο κάθε φοιτητής και 
φοιτήτρια διδάσκει και στις δύο τάξεις των ∆ημοτικών σχολείων που παρακολούθησε. Οι 
διδασκαλίες των φοιτητών εκτείνονται σε χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων και έχουν 
ελάχιστο όριο 24 ημερών (6 επί 4). Αφορούν όλα τα μαθήματα του ∆ημοτικού σχολείου 
εκτός εκείνων που διδάσκονται από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (Ξένες Γλώσσες, Φυσική 
Αγωγή, Μουσική). • Στις έξι εβδομάδες των διδασκαλιών οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
διδάσκουν με βάση τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις που διδάχθηκαν στο θεωρητικό 
μάθημα και με ευθύνη των διδασκόντων του.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:  

� γνωρίζουν τις θεμελιώδεις παιδαγωγικές θεωρίες, 
� γνωρίζουν τις διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τους σκοπούς της εκπαίδευσης,  
� γνωρίζουν τις διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τους στόχους της διδασκαλίας, 
� γνωρίζουν τις διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τις μεθόδους, καθώς και τις 

κοινωνικές και διδακτικές μορφές διδασκαλίας, 
� έχουν αποκτήσει εμπειρίες διδασκαλίας σε πραγματικές συνθήκες σε όλα τα 

μαθήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α08_ΙΙ 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΙΙ 

Διδάσκων: Αναστάσιος Λιάμπας, Γεώργιος Γρόλλιος 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Στο μάθημα δίνεται έμφαση στην έννοια της αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται 
και συζητούνται: η ιστορική διαδρομή, οι ιδεολογικές, κοινωνικοπολιτικές εκπαιδευτικές 
αφετηρίες και διαστάσεις της με βάση τις θεωρήσεις των M. Weber, T. Parsons, M. 
Foucault, P. Bourdieu, S. Bowles & H.Gintis, η ιστορία της αξιολόγησης του μαθητή και της 
μαθήτριας στο ∆ημοτικό σχολείο, οι σκοποί και η παιδαγωγική λειτουργία της 
αξιολόγησης, τα βασικά κριτήρια της αξιολόγησης, οι μορφές αξιολόγησης και οι νόρμες 
αναφοράς, ο ρόλος της ερώτησης στην αξιολόγηση, η ανατροφοδότηση και η υποστήριξη 
του μαθητή και της μαθήτριας στη μάθηση με βάση τις θέσεις των J. Piaget, L. Vygotsky, J. 
Bruner και B.S.Bloom, οι τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης, η αξιολόγηση που βασίζεται 
στην ταξινομία των αντικειμενικών διδακτικών στόχων του B.S. Bloom, η ενίσχυση, τα 
κίνητρα για μάθηση, η αυτο-αξιολόγηση του μαθητή και της μαθήτριας, η αξιολόγηση 
μαθητή από συμμαθητή και ο φάκελος εργασιών (portfolio), οι κλίμακες βαθμολογίας και η 
περιγραφική αξιολόγηση, η επίδραση του συστήματος αξιολόγησης της επίδοσης στην 
επιλογή και οργάνωση της γνώσης που παρέχει το σχολείο, στις μεθόδους και μορφές 
διδασκαλίας και τη μάθηση, στην παιδαγωγική σχέση και στις σχέσεις μαθητών και 
γονέων.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:  

� γνωρίζουν τις ιστορικές, παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικοπολιτικές 
διαστάσεις και τους σκοπούς της αξιολόγησης, 
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� γνωρίζουν τις απόψεις σημαντικών στοχαστών για την αξιολόγηση στην 
εκπαίδευση, 

� μάθουν βασικά χαρακτηριστικά (ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης, νορμες 
αναφοράς, είδη/μορφές αξιολόγησης, 

� γνωρίζουν την παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης, 
� μάθουν τα βασικά και απαραίτητα στοιχεία της αξιολόγησης για τη μάθηση, 
� μάθουν την υποστηριζόμενη μάθηση, 
� μάθουν τις τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης, 
� μάθουν τις κλίμακες βαθμολογίας και την περιγραφική αξιολόγηση, 
� γνωρίσουν την επίδραση του συστήματος αξιολόγησης της επίδοσης στη σχολική 

γνώση, στις μεθόδους και μορφές διδασκαλίας και τη μάθηση, στην παιδαγωγική 
σχέση και στις σχέσεις μαθητών και γονέων.  

 
 

Κωδικός Μαθήματος: Α19 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ  

Διδάσκων: Δημήτριος Χαραλάμπους  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι μελλοντικοί δάσκαλοι/λες το πλαίσιο 
λειτουργίας του σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και τις πολιτικές 
με τις οποίες αυτό δομήθηκε. Εισαγωγικά παρουσιάζονται οι εξελίξεις που παρατηρήθηκαν 
στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα μετά από το β’ παγκόσμιο πόλεμο και η 
αποκλίνουσα εκπαιδευτική πολιτική που ασκήθηκε στο μετεμφυλιακό ελληνικό κράτος. 
Στη συνέχεια εξετάζονται συστηματικά οι όροι και οι προϋποθέσεις της μεταπολιτευτικής 
περιόδου που συγκροτούν το νέο πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τοποθετούνται οι 
εκπαιδευτικές πολιτικές που ασκούνται από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας (1976-
77) και του ΠΑΣΟΚ (1982-85). Από το 1990 και εξής η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική 
εξετάζεται μέσα στο νέο ιστορικό πλαίσιο που δημιούργησαν η παγκοσμιοποίηση και η 
επικράτηση της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας. Έτσι ορισμένες πτυχές της εκπαιδευτικής 
πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας (1990-93) και ιδιαίτερα η ‘μεταρρύθμιση Αρσένη’ (1997-
98) συσχετίζονται με ό,τι επικρατεί στον διεθνή εκπαιδευτικό λόγο. Καταληκτικά εξετάζεται 
η εκπαιδευτική πολιτική της περιόδου 2010-2013 σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση 
που πλήττει την Ελλάδα και γενικότερα την Ευρώπη.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

� να κατανοήσουν το πως δομήθηκε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από το 1974 
έως σήμερα και το διεθνές-ευρωπαϊκό πλαίσιό του, 

�  να είναι σε θέση να αποτιμήσουν κριτικά όχι μόνο τις πολιτικές που ασκήθηκαν 
στο παρελθόν, αλλά και να παρακολουθούν, να κατανοούν και να διαμορφώνουν 
τη θέση τους για την τρέχουσα εκπαιδευτική πολιτική,  

� να γνωρίζουν τους βασικούς νόμους της εκπαίδευσης. 
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 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ Ζ’ Εξαμήνου 
ΥΕ3 Πρακτικές διδασκαλίας πολυτροπικού λόγου 

Παπαδημητρίου Φ. 
 3 δ.μ 

   
ΥΕ7 Κριτικός γραμματισμός και λειτουργική γραμματική: εφαρμογές 

στην τάξη 
Κωστούλη Τ. 

 3 δ.μ 
   

ΥΕ8 Γραμματισμός στην πρώτη σχολική ηλικία: εφαρμογές στην τάξη 
Αϊδίνης Α. 

 3 δ.μ 
   
ΥΕ9 Θέματα διδακτικής των μαθηματικών: εφαρμογές στην τάξη 

Δεσλή Δ. 
 3 δ.μ 

   
ΥΕ10 Εκπαίδευση για το βιώσιμο σχολείο 

Ταμουτσέλη Κ. 
 3 δ.μ 

   

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ Η’ Εξαμήνου 
ΥΕ1 Νέες διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της λογοτεχνίας 

Αποστολίδου Β. 
 3 δ.μ. 

   
ΥΕ3 Πρακτικές διδασκαλίες πολυτροπικού λόγου 

Παπαδημητρίου Φ. 
 3 δ.μ. 

ΥΕ5 Οργάνωση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών: από τη 
θεωρία στην πράξη 
Σέρογλου Φ. 

 3 δ.μ. 
   
   
ΥΕ7 Κριτικός γραμματισμός και λειτουργική γραμματική: εφαρμογές 

στην τάξη 
Κωστούλη Τ. 

 3 δ.μ. 
   
   
ΥΕ9 Θέματα διδακτικής των μαθηματικών: εφαρμογές στην τάξη 

Δεσλή Δ. 
 3 δ.μ. 

 

Κωδικός Μαθήματος: ΥΕ3 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ 
ΛΟΓΟΥ  

Διδάσκουσα: Φωτεινή Παπαδημητρίου  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Είναι κοινώς παραδεδεγμένο ότι οι πραγματικές πρακτικές γραμματισμού που επικρατούν 
στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μαθητών/τριών αγνοούνται παντελώς από 
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, υπό την έννοια ότι δεν υιοθετείται μια πολυτροπική – 
κριτική προσέγγιση διδασκαλίας του γραμματισμού, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος με 
τον οποίο τα άτομα είναι δυνατόν να αξιοποιούν διάφορες σημειωτικές πηγές για τη 
δημιουργία νοημάτων. Αυτό σημαίνει ότι, από τη στιγμή που το σχολικό σύστημα εστιάζει 
αποκλειστικά στο γλωσσικό τρόπο, οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα 
προκειμένου να αξιολογήσουν τα νοήματα που δημιουργούν οι μαθητές/τριες τους με 
άλλους τρόπους. Ως εκ τούτου, στο θεωρητικό επίπεδο του μαθήματος, αφού 
παρουσιάζονται, αναλύονται και συζητούνται οι βασικές θέσεις των πιο σημαντικών 
προσεγγίσεων για την ανάλυση και διδασκαλία του πολυτροπικού λόγου, στη συνέχεια η 
έμφαση δίνεται, μέσω συζήτησης με τους φοιτητές/τριες, στην κριτική αξιολόγηση και 
ανάλυση συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων, οι οποίες συνιστούν αντιπροσωπευτικά 
παραδείγματα υλοποίησης των στόχων του ΑΠΣ της ελληνικής γλώσσας που συνδέονται με 
την αξιοποίηση μορφών πολυτροπικής επικοινωνίας, από την άποψη του τρόπου με τον 
οποίο συμβάλλουν στην αποτελεσματική πραγμάτωση των στόχων αυτών. Παράλληλα με 
το θεωρητικό, στο πρακτικό επίπεδο του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες ενταγμένοι σε 
τετραμελείς ή πενταμελείς ομάδες παρακολουθούν τη διδασκαλία μιας ολοκληρωμένης 
διδακτικής ενότητας του μαθήματος της γλώσσας σε μια τάξη ενός δημοτικού σχολείου, 
εστιάζοντας την παρατήρησή τους στους τρόπους με τους οποίους επιχειρείται η 
υλοποίηση στόχων του Α.Π.Σ. που αφορούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 
οπτικού/πολυτροπικού γραμματισμού των μαθητών/-τριών. Επιπλέον, μετά την 
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ολοκλήρωση της παρατήρησης καλούνται να σχεδιάσουν και/ή να εφαρμόσουν στην τάξη 
παρακολούθησης εναλλακτικές δραστηριότητες διδασκαλίας πολυτροπικού λόγου βάσει 
των προσεγγίσεων που διδάσκονται στο μάθημα και με την επίβλεψη της διδάσκουσας . Το 
μάθημα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση και συζήτηση των εκπαιδευτικών 
συνεπαγωγών που προκύπτουν από την εφαρμογή των εναλλακτικών προτάσεων 
διδασκαλίας και αφορούν στην ανάγκη ανανέωσης των σημερινών παιδαγωγικών 
πρακτικών που δεν εξυπηρετούν επαρκώς το μεταβαλλόμενο ρόλο των εκπαιδευτικών στο 
νέο μαθησιακό περιβάλλον που αναδύεται ως αποτέλεσμα των ραγδαίων αλλαγών στους 
τομείς της αναπαράστασης του νοήματος και της επικοινωνίας.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες θα:  

� έχουν αποκτήσει γνώση των πιο βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων που αφορούν 
στην ανάλυση και διδασκαλία του πολυτροπικού λόγου, 

� είναι σε θέση να αναλύουν και να αξιολογούν με κριτικό τρόπο τους στόχους του 
Α.Π.Σ. για τη διδασκαλία της γλώσσας, οι οποίοι συνδέονται με την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων ενασχόλησης με τις παροχές πολλαπλών τροπικοτήτων,  

� είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες δραστηριότητες για τη 
διδασκαλία του πολυτροπικού γραμματισμού,  

� έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα ανανέωσης/αναμόρφωσης των σημερινών 
πρακτικών διδασκαλίας του γραμματισμού ώστε να συνεισφέρουν στη 
νοηματοδότηση και ερμηνεία του σύγχρονου πολυτροπικού τοπίου της 
επικοινωνίας, 

� έχουν αντιληφθεί την ανάγκη υιοθέτησης της πολυτροπικής–κριτικής προσέγγισης 
ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη διδασκαλία του γλωσσικού 
γραμματισμού και 

� θα έχουν αποκτήσει εμπειρία διδασκαλίας σε πραγματικές συνθήκες στο μάθημα 
της γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

 
 

Κωδικός Μαθήματος: ΥΕ7 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ:ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  

Διδάσκουσα: Τριανταφυλλιά Κωστούλη  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα διερευνά ζητήματα που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο οι βασικές αρχές και 
θέσεις της παιδαγωγικής του Κριτικού Γραμματισμού μπορούν να αξιοποιηθούν στη 
διδασκαλία της γλώσσας και την καλλιέργεια του σχολικού γραμματισμού. Εκκινώντας από 
τη βασική θέση της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (ΚΑΛ), που υποστηρίζει ότι η γλώσσα δεν 
συνιστά το μέσο για την αποτύπωση μιας στατικής και παγιωμένης πραγματικότητας αλλά 
το μηχανισμό για τη δόμηση της κοινωνικής πραγματικότητας καθώς και για τη 
διαπραγμάτευση ποικίλων κοινωνικών νοημάτων και κοινωνικών σχέσεων, το μάθημα 
επιδιώκει θεωρητικούς και πρακτικούς στόχους. Στο θεωρητικό επίπεδο, το μάθημα 
επιδιώκει να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με μια πιο σύνθετη, ιδεολογικά 
προσανατολισμένη προσέγγιση της γλώσσας και να συμβάλει στην κατανόηση της 
λειτουργικής διάστασης των λεξικογραμματικών και κειμενικών δομών. Μέσα από τη 
λεπτομερή παρουσίαση της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής, όπως έχει 
διαμορφωθεί από τους Halliday και Martin, το μάθημα επιδιώκει να καλλιεργήσει στους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις ιδεολογικές χρήσεις της 
γλώσσας – να κατανοούν, δηλαδή το πώς τα άτομα μέσα από γλωσσικούς και 
σημειωτικούς τρόπους (εικόνα, ήχο κλπ.) που επιλέγουν στα κείμενά τους (γλωσσικά και 
πολυτροπικά) δομούν και αναπαραγάγουν συγκεκριμένες αναπαραστάσεις του κόσμου, 
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προβάλλουν συγκεκριμένες ταυτότητες, ενισχύουν ή αμφισβητούν ηγεμονικούς Λόγους. 
Στο πρακτικό επίπεδο, που σχετίζεται με την παιδαγωγική πράξη, το μάθημα επιδιώκει να 
παράσχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εργαλεία μέσα από τα οποία μπορούν να 
σχεδιάσουν διαλογικές παιδαγωγικές πρακτικές, δηλαδή πρακτικές που συμβάλλουν στο 
να μετασχηματιστούν οι σχολικές κοινότητες από μονολογικά πλαίσια διδασκαλίας σε 
πολυφωνικές κοινότητες γραμματισμού. Οι φοιτητές/τριες καλούνται, αξιοποιώντας τα 
εργαλεία αυτά, να παρακολουθήσουν μια τάξη δημοτικού σχολείου, να ‘διαβάσουν’ τη 
μαθησιακή κουλτούρα που δομείται στη σχολική αυτή κοινότητα και να αναλύσουν τον 
τρόπο που μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί στην καθημερινή σχολική πράξη, μέσα από τη 
γλώσσα, τα κείμενα και της αλληλεπιδράσεις τους, διαμορφώνονται σε εγγράμματα 
υποκείμενα που προβάλλουν και διαπραγματεύονται ποικίλες κοινωνικές και εγγράμματες 
ταυτότητες. Το πρακτικό μέρος του μαθήματος ολοκληρώνεται με τον σχεδιασμό μιας 
θεματικής ενότητας με βάση τις αρχές της παιδαγωγικής του Κριτικού Γραμματισμού, την 
εφαρμογή αυτής στην τάξη-παρακολούθησης και τον αναστοχασμό της όλης διαδικασίας.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι θα: 

� έχουν διαμορφώσει μια πιο σύνθετη θεώρηση της γλώσσας που απηχεί τη στενή 
αλληλεξάρτηση της γλώσσας με την κοινωνία,  

� είναι σε θέση να διαβάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κείμενα της κοινωνικής 
πραγματικότητας μέσα από τις λεξικογραμματικές τους επιλογές δομούν και 
ενισχύουν ή αναδομούν και αμφισβητούν συγκεκριμένες αναπαραστάσεις του 
κόσμου, 

� είναι σε θέση να οικοδομούν, μέσα από τα κείμενα που επιλέγουν και τις 
δραστηριότητες που συνδιαμορφώνουν με τους μαθητές και τις μαθήτριες, μια 
θεματική ενότητα με στόχο την καλλιέργεια της κριτικής στάσης των 
μαθητών/τριών απέναντι στα κείμενα και τον κόσμο, 

� έχουν αποκτήσει τα εργαλεία μέσα από τα οποία θα αναστοχάζονται το είδος της 
μαθησιακής κουλτούρας που οι ίδιοι/ες ως εκπαιδευτικοί θα συνοικοδομούν με 
τους μαθητές/τριές τους καθώς και το είδος των στρατηγικών και παιδαγωγικών 
πρακτικών που αναπτύσσουν το διάλογο του σχολείου με την κοινωνία. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: ΥΕ8 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
–  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  

Διδάσκων: Αθανάσιος Αϊδίνης  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα διερευνά πρακτικές πτυχές ζητημάτων που σχετίζονται με τη διδακτική της 
γλώσσας στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Στη διάρκεια των μαθημάτων 
παρουσιάζονται οι βασικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία 
(μέσα από την παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού και την κοινωνικο-πολιτισμική 
προσέγγιση της μάθησης) με στόχο να διαμορφωθεί ένα δυναμικό και ευέλικτο πλαίσιο 
αρχών που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν για να προχωρήσουν, πέρα από την 
αναπαραγωγή ενός στατικού σώματος γνώσης που κωδικοποιείται στα σχολικά βιβλία, σο 
να σχεδιάσουν δραστηριότητες για την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού στο 
σχολικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι νοήματα και κοινωνικές σχέσεις δομούνται μέσα από 
γλωσσικές επιλογές, πολυτροπικά κείμενα και ποικίλους σημειωτικούς πόρους, το 
γλωσσικό μάθημα, που στο σύγχρονο σχολείο επαναπροσδιορίζεται ως μάθημα 
γραμματισμού, αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα κείμενα 
λειτουργούν ως ενδείκτες κυρίαρχων και μη κυρίαρχων Λόγνω αλλά και στην ενδυνάμωση 
των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών να συνοικοδομούν διδακτικές 
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παρεμβάσεις που εισάγουν ρωγμές στην αυτόνομη θεώρηση του γραμματισμού. Έμφαση 
δίδεται στο να διδαχθεί η γλώσσα ως συστατικό μιας σειράς πρακτικών με τις οποίες τα 
άτομα – μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί – αλληλεπιδρούν με εξωσχολικές κοινότητες 
ή/και παρεμβαίνουν στη σύνθετη κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα. Ο τελικός 
στόχος είναι να καταδειχτεί πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργαστούν με τα παιδιά 
με στόχο να μεταμορφώσουν τη σχολική τάξη σε μια μαθησιακή διερευνητική κοινότητα 
όπου όλα τα νοήματα και οι τοπικές κειμενικές πρακτικές αναδεικνύονται ως σημαντικές 
πηγές γνώσης που μπορούν να αξιοποιηθούν στη σχολική επικοινωνία. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 

� είναι σε θέση να δημιουργούν δικό τους υλικό για τη διδασκαλία της γλώσσας, 
� χρησιμοποιούν ποικίλα κείμενα αναλύοντάς τα με τους μαθητές και τις μαθήτριές 

τους, 
�  μπορούν να σχεδιάσουν διδακτικές πρακτικές για την καλλιέργεια του κριτικού 

γραμματισμού, 
�  ενσωματώνουν τη διδασκαλία των γλωσσικών μονάδων στην ανάλυση των 

κειμένων. 
 
 

Κωδικός Μαθήματος: ΥΕ9 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  

Διδάσκουσα: Δέσποινα Δεσλή  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα αυτό μελετά τη διδασκαλία των μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
επιχειρώντας να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναζητήσουν τρόπους προσέγγισης 
και διδασκαλίας των μαθηματικών εννοιών στο δημοτικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, το 
μάθημα επιχειρεί να συνδέσει τις θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις με πρακτικές 
εφαρμογές που αναφέρονται σε ζητήματα όπως μέθοδοι και διαδικασίες διδασκαλίας και 
μάθησης των μαθηματικών, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών 
στην περιοχή της εκπαίδευσης των μαθηματικών. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται 

οι εξής θεματικοί άξονες: ¬ Εννοιολογική και διαδικαστική κατανόηση στα μαθηματικά. ¬ 
Ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης και επικοινωνία, δημιουργικότητα στη διδασκαλία και τη 

μάθηση των μαθηματικών. ¬ Σύγχρονα προγράμματα μαθηματικών διεθνώς και προτάσεις 

για βελτίωση και αλλαγή. ¬ Στρατηγικές διδασκαλίας με χρήση υποστηρικτικών μέσων 

(π.χ., τεχνολογία, αριθμομηχανές) ¬ Συνεργασία φοιτητών για την ανάπτυξη μαθηματικής 
γνώσης και την εφαρμογή της στη διδασκαλία των μαθηματικών.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές αναμένεται να: 

� έχουν εμβαθύνει στο γνωστικό περιεχόμενο των μαθηματικών προκειμένου να 
είναι σε θέση να προάγουν τη μάθηση και κατάκτηση των μαθηματικών εννοιών 
των μαθητών, 

� αναζητήσουν, να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τρόπους προσέγγισης και 
διδασκαλίας των μαθηματικών που ενισχύουν τη δημιουργική μάθηση των 
παιδιών, 

� εξοικειωθούν με το σχεδιασμό και την οργάνωση αποτελεσματικών μαθηματικών 
δραστηριοτήτων για το δημοτικό σχολείο, 

� είναι σε θέση να εξηγούν την επιλογή και χρήση συγκεκριμένων μεθόδων 
διδασκαλίας στα μαθηματικά, 

� να συνδέσουν το παιδαγωγικό πλαίσιο με τη διδασκαλία των μαθηματικών και τις 
προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στο σχολείο, και να ευαισθητοποιηθούν σε 
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θέματα όπως σύνδεση των μαθηματικών με την καθημερινή ζωή, σύνδεση 
οικογένειας και σχολείου, ιδιαιτερότητες και διαφορές στο μαθητικό πληθυσμό,  

� να αναπτύξουν μεταξύ τους συνεργασίες για την προώθηση εναλλακτικών 
διδακτικών προσεγγίσεων στα μαθηματικά.  

 
 

Κωδικός Μαθήματος: ΥΕ10/Ε71 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  

Διδάσκουσα: Κωνσταντία Ταμουτσέλη  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Mέσα από το μάθημα αυτό γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση της έννοιας, των στόχων και 
του περιεχομένου της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Χρησιμοποιείται η κριτική 
ανάλυση μελετών περίπτωσης για την προβολή και ανάδειξη των τρόπων σύνδεσης της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης /Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τις ολιστικές 
σχολικές προσεγγίσεις και το βιώσιμο σχολείο. Παρουσιάζονται διεθνή κριτήρια για το 
βιώσιμο σχολείο που αναλύονται και ερμηνεύονται μέσα από κριτική παρουσίαση 
εφαρμοσμένων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς επίσης και τεχνικές 
ενσωμάτωσης της διάστασης του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας στη διδασκαλία των 
επί μέρους γνωστικών αντικειμένων στο δημοτικό σχολείο. Παράλληλα παρουσιάζονται 
σύγχρονες διδακτικές τεχνικές και εργαλεία για την Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
για την αξιοποίησή τους στις δραστηριότητες ενός σχεδίου εργασίας. To μάθημα 
εξετάζεται με εργασίες απαλλακτικού χαρακτήρα.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

� να κατανοήσουν την έννοια και να γνωρίσουν τους στόχους και το περιεχόμενο της 
Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

� να γνωρίσουν διεθνή κριτήρια για το βιώσιμο σχολείο και τεχνικές ενσωμάτωσης 
της διάστασης του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας στη διδασκαλία των επί 
μέρους γνωστικών αντικειμένων στο δημοτικό σχολείο, 

� να χρησιμοποιούν σύγχρονες μαθητοκεντρικές διδακτικές τεχνικές και εργαλεία για 
το σχεδιασμό δραστηριοτήτων ενταγμένων σε ένα σχέδιο εργασίας για την 
Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και να τις εφαρμόσουν στη σχολική τάξη. 

 
 

Κωδικός Μαθήματος: ΥΕ1 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΝΕΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  

Διδάσκουσα: Βενετία Αποστολίδου  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα σκοπεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές σε νέες μεθόδους διδασκαλίας τόσο της 
πεζογραφίας όσο και της ποίησης. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας θα συνδεθεί με τα άλλα 
μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου αλλά και με διάφορα προγράμματα που εκπονούνται 
στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής, της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης ή της τοπικής ιστορίας. 
Ακόμη, θα εξεταστούν οι τρόποι αξιοποίησης της λογοτεχνίας και η δημιουργία κινήτρων 
για ανάγνωση στο πλαίσιο των σχολικών εορτών ή άλλων εκδηλώσεων όπως εκθέσεων 
βιβλίου, ομάδων ανάγνωσης, επισκέψεων συγγραφέων κλπ. Οι φοιτητές θα ασκηθούν 
στον τρόπο διδασκαλίας ολόκληρου λογοτεχνικού βιβλίου και θα εκπονήσουν σχέδια 
εργασίας τα οποία μπορούν να δοκιμάσουν πειραματικά σε σχολικές τάξεις.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:  
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� •εμβαθύνουν στα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα της διδασκαλίας της 
λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο, 

� αξιοποιήσουν τα προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, 
� είναι σε θέση να σχεδιάσουν διδακτικά σενάρια για τη λογοτεχνία, 
� ασκηθούν στη διδασκαλία λογοτεχνικών πρότζεκτ σε πραγματικές τάξεις,  
� ασκηθούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων φιλαναγνωσίας σε παιδικές 

βιβλιοθήκες.  
 
 

Κωδικός Μαθήματος: ΥΕ5 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

Διδάσκουσα: Φανή Σέρογλου  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το μάθημα πραγματοποιείται μέσα από μια σειρά βιωματικών σεμιναρίων – εργαστηρίων 
με στόχο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εξοικειωθούν με τους ρυθμούς και τις απαιτήσεις 
της σχολικής τάξης και να εκπαιδευθούν στην υλοποίηση διδακτικών μετασχηματισμών 
μέσα από μια πληθώρα διδακτικών στρατηγικών και να προετοιμαστούν για τη διδασκαλία 
των φυσικών επιστημών μέσα στη σχολική τάξη. Το μάθημα αποτελείται από τρία μέρη. 
Στο πρώτο μέρος του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν 
βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες φυσικών επιστημών από πραγματικές σχολικές τάξεις και 
συζητούν και αναλύουν τις διδασκαλίες αυτές. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες ετοιμάζουν δικές τους διδασκαλίες και τις πραγματοποιούν σε 
συνεργαζόμενα δημοτικά σχολεία. Τέλος, στο τρίτο μέρος του μαθήματος οι φοιτητές και 
οι φοιτήτριες παρακολουθούν, μελετούν και αναλύουν τις δικές του διδασκαλίες που 
έχουν επίσης βιντεοσκοπηθεί.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν:  

� να μελετούν, να αναλύουν και να αξιολογούν βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες δικές 
τους ή συναδέλφων τους, 

� να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δραστηριότητες φυσικών επιστημών μέσα στη 
σχολική τάξη, 

� να συνεργάζονται με μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς σε μια σχολική 
μονάδα για να προετοιμαστούν και να πραγματοποιήσουν το μάθημα των φυσικών 
επιστημών, 

� να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν διδακτικό υλικό και να το χρησιμοποιούν στη 
συνέχεια στην τάξη. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 
Ξένες γλώσσες και μαθήματα δεξιοτήτων 

ΞΓΑΓΓ Παιδαγωγικά κείμενα στην αγγλική γλώσσα 
Μιλτσακάκη Κ. 

 3 δ.μ. 
   
ΞΓΓΑΛ Παιδαγωγικά κείμενα στην γαλλική γλώσσα 

Φίστα Ε. 
 3 δ.μ. 

   
ΕΜ Πληροφοριακός γραμματισμός και χρήση της βιβλιοθήκης 

Μπουγατζέλη Ε. 

(χωρίς διδακτικές 
μονάδες) 

Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας (ενισχυτικό μάθημα) 
Μιλτσακάκη Κ. 

(χωρίς 
διδακτικές 
μονάδες) 

 

Κωδικός Μαθήματος: ΞΑΓΓ 
Τίτλος Μαθήματος: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

Διδάσκουσα: Καλλιόπη Μιλτσακάκη  

Κωδικός Μαθήματος: ΞΓΓΑΛ 
Τίτλος Μαθήματος: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Φίστα  

Το μάθημα των Παιδαγωγικών κειμένων στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα αποτελεί 
προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου και πιστώνεται με 3 διδακτικές μονάδες. 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιαδήποτε άλλη 
γλώσσα διδάσκεται στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ. Γενικός στόχος της διδασκαλίας 
των παιδαγωγικών κειμένων είναι η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με την ειδική 
γλώσσα της επιστήμης τους, ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους 
επιτρέψουν να κατανοούν τη σχετική ξένη βιβλιογραφία και να μπορούν να 
ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες καταστάσεις επικοινωνίας, όπως η 
παρακολούθηση και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια. 
Η παρακολούθηση των παιδαγωγικών κειμένων προϋποθέτει καλή γνώση της 
επιλεγόμενης γλώσσας, καθώς οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να 
εμπεδώσουν, να αφομοιώσουν και να εξασκήσουν όρους και έννοιες που εντάσσονται στο 
χώρο των Επιστημών της Αγωγής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεούνται να 
περάσουν επιτυχώς τις εξετάσεις στο μάθημα των παιδαγωγικών κειμένων στην ξένη 
γλώσσα της επιλογής τους σε οποιοδήποτε εξάμηνο. Το μάθημα της ξένης γλώσσας 
προσφέρεται και ως επιλεγόμενο στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που δεν έχουν επαρκή 
γνώση να παρακολουθήσουν το μάθημα των παιδαγωγικών κειμένων και αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και των φοιτητριών στα τέσσερα πεδία εκμάθησης 
της γλώσσας (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, ομιλία και γραφή). Έμφαση 
δίνεται στην απόκτηση ικανού λεξιλογίου, γραμματικής και συντακτικής ανάλυσης που 
είναι απαραίτητα στην ανάπτυξη επικοινωνίας και έκφρασης.  
Περιεχόμενο Μαθήματος 
Γενικός στόχος της διδασκαλίας των παιδαγωγικών κειμένων στην αγγλική ή γαλλική 
γλώσσα είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ειδική γλώσσα των Επιστημών της 
Αγωγής, ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να 
κατανοούν τη σχετική ξένη βιβλιογραφία και να μπορούν να ανταποκρίνονται σε 
γενικότερες και ειδικότερες καταστάσεις επικοινωνίας, όπως η παρακολούθηση και η 
συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα 
να εμπεδώσουν, να αφομοιώσουν και να εξασκήσουν όρους και έννοιες που εντάσσονται 
στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα:  
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� κατανοήσουν βασικές τεχνικές συγγραφής επιστημονικού λόγου, 
� εξοικειωθούν με την ειδική γλώσσα των Επιστημών της Αγωγής, 
� κατατάσσουν τη γλώσσα ειδικότητας σε σχέση με τα σημειωτικά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται, 
� διακρίνουν τους κύριους τύπους της γλώσσας ειδικότητας σε σχέση με την 

επικοινωνιακή πρόθεσή τους,  
� αναπτύξουν δεξιότητες και στρατηγικές για ακαδημαϊκή χρήση της γλώσσας, 
� ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση της ξένης γλώσσας σε περιστάσεις 

επικοινωνίας για ειδικούς σκοπούς. 
 
 
 

Κωδικός Μαθήματος: ΕΜ 

Τίτλος Μαθήματος: 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

Διδάσκουσα: Εύα Μπουγατζέλη  

Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το εργαστηριακό μάθημα "Πληροφοριακός γραμματισμός και χρήση πηγών" είναι: -
υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές του Τμήματος ΠΤΔΕ (τους δίνεται η συμβουλή να το 
παρακολουθούν κατά τον πρώτο χρόνο των σπουδών τους, αλλά γίνονται δεκτοί και 
φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων), -προσφέρεται και στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα 
σπουδών (χειμερινό και εαρινό), -οι φοιτητές δεν πιστώνονται μονάδες και η αξιολόγηση 
της επάρκειάς τους γίνεται βάση συστήματος "επιτυχώς/ανεπιτυχώς" -είναι πλήρως 
ψηφιακό (φιλοξενείται στο σύστημα διαχείρισης μαθημάτων βασισμένων στον Ιστό, την 
ευθύνη του οποίου έχει η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ), ώστε κάθε φοιτητής μπορεί να 
επισκοπεί το υλικό του μαθήματος σύμφωνα με το ρυθμό του, οποτεδήποτε. Το παρόν 
εργαστηριακό μάθημα αποτελείται από 5 δίωρα εβδομαδιαία εργαστήρια στην Κεντρική 
Νησίδα Η/Υ του ΑΠΘ συν μία ωριαία επιμορφωτική επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη 
Παιδαγωγικής Σχολής. Οι μαθητές χωρίζονται αλφαβητικά σε ομάδες των 25 ατόμων. Από 
την έναρξή του το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, συνολικά 1064 φοιτητές παρακολούθησαν το 
μάθημα, δηλαδή περίπου 350 φοιτητές κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι 
φοιτητές του ΠΤΔΕ: 1. καθορίζουν και αρθρώνουν με σαφήνεια ποιες πληροφορίες 
χρειάζονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό, 2. κατανοούν πως οργανώνονται οι πληροφορίες, 
3. εντοπίζουν και επιλέγουν πληροφορίες με βάση την καταλληλότητά τους σε σχέση τόσο 
με την συγκεκριμένη ανάγκη για πληροφόρηση, όσο και με τις γενικότερες ανάγκες τους 
για εκπαίδευση, 4. αξιολογούν κριτικά τους πληροφοριακούς πόρους, 5. κοινωνούν τις 
πληροφορίες.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος οι φοιτητές του ΠΤΔΕ 
αναμένεται να: 1. Προσδιορίζουν και αρθρώνουν αποτελεσματικά την ανάγκη για 
πληροφόρηση σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. 2a.Επιλέγουν στρατηγικές για να ικανοποιούν 
συγκεκριμένες πληροφοριακές ανάγκες. 2b.Επιλέγουν κατάλληλα εργαλεία για να 
εντοπίζουν πληροφορίες. 3. Εντοπίζουν και επιλέγουν αποτελεσματικά πληροφορίες. 
4a.Αξιολογούν επιμέρους πληροφορίες. 4b.Αξιολογούν και αναθεωρούν συνολικά τη 
διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών. 5. Χρησιμοποιούν και διαχέουν με ηθικό τρόπο 
πληροφορίες. 6. Εργάζονται συνεργατικά για την επιτέλεση κοινών μαθησιακών στόχων και 
μοιράζονται ιδέες σε ένα περιβάλλον "καταιγισμού ιδεών" ώστε να εμπλουτίζουν την 
κριτική σκέψη τους σχετικά με την πληροφόρηση. 
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2 2  E Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η  

Τ Ω Ν  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν  

 
1. Πότε παίρνω πτυχίο; 
Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάµηνα και για την απόκτηση του πτυχίου απαραίτητη είναι η 
φοίτηση και η επιτυχής εξέταση σε µαθήµατα των 168 συνολικά διδακτικών µονάδων, 
κατανεµηµένων κατά τον τρόπο που ορίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών. 
 
2. Τι είναι οι διδακτικές µονάδες; 
Κάθε διδακτική µονάδα αντιστοιχεί σε µία εβδοµαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάµηνο. 
Δηλαδή, εάν ένα µάθηµα διδάσκεται τρεις ώρες την εβδοµάδα επί ένα εξάµηνο, τότε για το 
µάθηµα αυτό κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια που το παρακολουθεί παίρνει τρεις διδακτικές 
µονάδες, εφόσον βέβαια η συµµετοχή τους στις εξετάσεις είναι επιτυχής. Εξαίρεση από τον 
κανόνα «µία ώρα διδασκαλίας, µία διδακτική µονάδα» µπορούν να αποτελούν σεµινάρια, 
ειδικές ασκήσεις, ερευνητική δραστηριότητα. Στην ανακοίνωση των µαθηµάτων κάθε 
εξαµήνου αναφέρονται οι µονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε µάθηµα. 
 
3. Είναι προκαθορισµένα τα µαθήµατα που πρέπει να παρακολουθήσω; 
Μόνο τα µαθήµατα των 105 διδακτικών µονάδων είναι κοινά για όλους και όλες, τα 
λεγόµενα και υποχρεωτικά µαθήµατα. Τις υπόλοιπες 60 διδακτικές µονάδες, απαραίτητες 
για την απόκτηση του πτυχίου, κάθε φοιτητής και κάθε φοιτήτρια µπορεί να τις συλλέξει 
επιλέγοντας να παρακολουθήσει εκείνα τα µαθήµατα τα οποία τον ενδιαφέρουν ή την 
ενδιαφέρουν περισσότερο από τα προσφερόµενα επιλεγόµενα και υποχρεωτικά κατ’ 
επιλογήν µαθήµατα σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος. Έτσι κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητής 
µπορεί να δηµιουργήσει προσωπικό πρόγραµµα επιλεγόµενων µαθηµάτων. Τέλος, 3 
διδακτικές µονάδες παίρνει κάθε φοιτητής και φοιτήτρια που επιτυγχάνει στις εξετάσεις 
των µαθηµάτων της ξένης γλώσσας. 
 
4. Τι σημαίνει «υποχρεωτικά» και τι «υποχρεωτικά κατ’επιλογήν» µαθήµατα; 
Για να µπορέσει κάποιος φοιτητής ή κάποια φοιτήτρια να πάρει πτυχίο, θα πρέπει να έχει 
πετύχει σε όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα και τουλάχιστον σε ένα υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογήν μάθημα, όπως αυτά ορίζονται από το πρόγραµµα σπουδών. Τα υποχρεωτικά 
µαθήµατα είναι 20 στο σύνολο και οι κωδικοί τους αρχίζουν από Α. Σε ορισμένα 
υποχρεωτικά µαθήµατα αντιστοιχούν 6 διδακτικές µονάδες και 6 ώρες διδασκαλίας την 
εβδοµάδα. Σε άλλα υποχρεωτικά µαθήµατα αντιστοιχούν 3 διδακτικές µονάδες και 3 ώρες 
διδασκαλίας την εβδοµάδα. Στο υποχρεωτικό µάθηµα Α-8 «Πρoετοιµασία, διεξαγωγή και 
αξιολόγηση της διδασκαλίας» αντιστοιχούν 21 διδακτικές µονάδες, 9 ώρες διδασκαλίας 
την εβδοµάδα καθώς και 4 µέρες την εβδοµάδα πρακτικών ασκήσεων προετοιµασίας, 
παρακολούθησης και διδασκαλίας σε Δηµοτικά Σχολεία της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, κάθε 
φοιτητής και κάθε φοιτήτρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί µε επιτυχία 
σε 20 επιλεγόµενα και υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν µαθήµατα. Οι κωδικοί των 
επιλεγοµένων µαθηµάτων αρχίζουν από Ε και σε καθένα αντιστοιχούν 3 διδακτικές 
µονάδες και 3 ώρες διδασκαλίας την εβδοµάδα. Οι κωδικοί των υποχρεωτικών κατ’ 
επιλογήν μαθημάτων αρχίζουν από ΥΕ και σε κάθε ένα αντιστοιχούν 3 διδακτικές µονάδες 
και 3 ώρες διδασκαλίας την εβδοµάδα. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει μεγάλο αριθμό 
διαφορετικών επιλεγόµενων µαθηµάτων σε κάθε ακαδημαϊκό  έτος, έτσι ώστε κάθε 
φοιτητής και κάθε φοιτήτρια µπορεί να διαλέξει ανάµεσά τους εκείνα που ταιριάζουν στα 
προσωπικά τους ενδιαφέροντα. 
 
5. Τι γίνεται αν κάποια υποχρεωτικά µαθήµατα δεν προσφερθούν επαρκώς; 
Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιο υποχρεωτικό µάθηµα, εξαιτίας 
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των ελλείψεων σε διδακτικό προσωπικό, δεν έχει προσφερθεί επαρκώς. Στις περιπτώσεις 
αυτές το συγκεκριµένο µάθηµα αντικαθίσταται µε ισάριθµες διδακτικές µονάδες 
επιλεγοµένων µαθηµάτων. 
 
6. Τι γίνεται αν στην κατηγορία των επιλεγοµένων µαθηµάτων πάρω περισσότερες 
διδακτικές µονάδες απ’ ό,τι χρειάζοµαι; 
Στην περίπτωση αυτή για τον βαθμό του πτυχίου θα υπολογιστούν οι καλύτεροι 20 βαθµοί 
των επιλεγομένων µαθηµάτων που επέλεξε και στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς κάποια 
φοιτήτρια ή κάποιος φοιτητής. 
 
7. Τι πρέπει να κάνω στην αρχή του εξαμήνου για να επιλέξω μαθήματα; 
Η κάθε φοιτήτρια και ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να δηλώσουν  µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσα 
από τις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΠΘ», µε ειδική φόρµα δήλωσης, όλα τα µαθήµατα, 
υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατ’ επιλογή και επιλεγόµενα, που θέλουν να  
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στο τέλος του εξαµήνου. Με τη δήλωση αυτή 
αποκτούν και το δικαίωµα να παίρνουν δωρεάν συγγράµµατα για τα µαθήµατα που 
δήλωσαν μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των διδακτικών μονάδων οι οποίες 
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου (168). 
 
8. Πόσα µαθήµατα µπορώ να δηλώσω σε κάθε εξάµηνο; 
Επιτρέπεται η συµµετοχή σε µαθήµατα που αντιστοιχούν µέχρι και σε 24 διδακτικές 
µονάδες ανά εξάµηνο και όχι περισσότερα. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν αποτελούν οι 
φοιτήτριες και οι φοιτητές των Θ και άνω εξαμήνων (επί πτυχίω) που μπορούν να 
δηλώσουν απεριόριστο αριθμό  μονάδων. 
 
9. Υποχρεούµαι να πάρω µέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων που δήλωσα; 
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα (και όχι την υποχρέωση) να προσέρχονται 
στις εξετάσεις των µαθηµάτων τα οποία δήλωσαν, στο τέλος του εξαµήνου. Αν στις 
εξετάσεις αυτές αποτύχουν (βαθµός µικρότερος από 5) ή δεν προσέλθουν καθόλου σε 
αυτές, τότε αποκτούν το δικαίωµα να προσέλθουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του 
Σεπτεµβρίου (όπου εξετάζονται µαθήµατα τόσο του χειµερινού  όσο  και  του  εαρινού 
εξαµήνου του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους). Αν και αυτή τη φορά δεν πετύχουν ή δεν 
προσέλθουν, µπορούν να δηλώσουν και πάλι με ηλεκτρονικό τρόπο το µάθηµα ή τα 
µαθήµατα αυτά. 
 
 10. Πρέπει να περάσω ένα συγκεκριµένο αριθµό  µαθηµάτων για να µη χαθεί το 
εξάμηνο; 
Το προσωπικό πρόγραµµα σπουδών επιτρέπει και «προσωπικούς ρυθµούς» στην 
ολοκλήρωση των σπουδών: Θεωρητικά είναι δυνατό, ένας φοιτητής ή µια φοιτήτρια σε 
κάποιο εξάµηνο να µην περάσει ούτε ένα µάθηµα και εντείνοντας την απόδοσή τους στα 
υπόλοιπα εξάµηνα να φέρουν σε πέρας τις σπουδές τους σε οχτώ εξάµηνα. Με την έννοια 
αυτή δεν χάνεται εξάµηνο. Τυπικά δεν χάνεται ούτως ή άλλως, εφόσον δηλωθούν κάποια 
µαθήµατα.  Εξαίρεση  αποτελεί  η  περίπτωση,  κατά  την οποία ο φοιτητής ή η φοιτήτρια 
προτίθεται να ζητήσει υποτροφία. Τότε πρέπει να έχει περάσει «όλα τα µαθήµατα του 
προηγούµενου έτους» (όρος που τίθεται από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών και άλλα 
ιδρύµατα). Ως «όλα τα µαθήµατα» θεωρείται ο αριθµός των 37 διδακτικών µονάδων ανά 
έτος.   
 
11. Πρέπει να παρακολουθήσω κάποια µαθήµατα σε  κάποιο συγκεκριµένο εξάµηνο; 
Κάθε υποχρεωτικό ή επιλεγόµενο µάθηµα προσφέρεται σε ένα συγκεκριµένο εξάµηνο 
σπουδών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που φοιτούν σε αυτό το εξάµηνο ή σε µεγαλύτερο 
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εξάµηνο έχουν το δικαίωµα να δηλώσουν το αντίστοιχο µάθηµα. Δεν µπορούν να το 
δηλώσουν και  κατά  συνέπεια  να  το  παρακολουθήσουν, φοιτητές και φοιτήτριες που 
βρίσκονται σε χαµηλότερο εξάµηνο σπουδών. 
 

12. Μπορώ να πάρω μαθήματα και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου; 
Μαθήµατα µέχρι 10 διδακτικές µονάδες (κατανεµηµένες κατά βούληση στα 8 εξάµηνα των 
σπουδών) µπορούν να επιλεγούν και από άλλα Τµήµατα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης. Οι διδακτικές µονάδες υπολογίζονται στα επιλεγόµενα µαθήµατα. 
 

13. Είναι απαραίτητη η γνώση της ξένης γλώσσας; 
Για  την  απόκτηση  του  πτυχίου  είναι  απαραίτητη  η γνώση µιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερµανικά, Ρωσικά), σε τέτοιο βαθµό ώστε κάθε φοιτητής και φοιτήτρια να 
µπορεί να κατανοεί κείµενα των Επιστηµών της Αγωγής. Το Τµήµα, µε µεγάλη προσφορά 
µαθηµάτων σ’ αυτόν τον τοµέα, δίνει τη δυνατότητα σε όλους και όλες να φτάσουν κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους στο ζητούµενο επίπεδο. Η συµµετοχή στα µαθήµατα αυτά έχει 
την έννοια «δωρεάν φροντιστηρίου ξένων γλωσσών». Υποχρεωτική είναι µόνον η τελική 
εξέταση στην ξένη γλώσσα, κατά την οποία διαπιστώνεται η απαιτούµενη επάρκεια χωρίς 
βαθµολόγηση (ακόµα και εάν υπάρχει, ο βαθµός των εξετάσεων στην ξένη γλώσσα δεν 
συνυπολογίζεται για τη διαµόρφωση του τελικού βαθµού του πτυχίου). Η εξέταση αυτή 
µπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε εξάµηνο των σπουδών και η επιτυχής εξέταση προσφέρει 
3 διδακτικές µονάδες σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια. Χωρίς επιτυχή εξέταση στην ξένη 
γλώσσα και στον πληροφοριακό γραμματισμό δεν είναι δυνατή η λήψη πτυχίου. 
 
14. Θα κάνω πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας; 
Οι πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας αποτελούν µέρος του υποχρεωτικού µαθήµατος Α-8 
«Πρoετοιµασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας». Στα πλαίσια του µαθήµατος 
αυτού οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για ένα ολόκληρο εξάµηνο του τέταρτου έτους των 
σπουδών τους (δηλαδή στο Ζ΄ ή στο Η΄ εξάµηνο), για 4 µέρες κάθε εβδοµάδα, 
προετοιµάζονται για διδασκαλίες, παρακολουθούν διδασκαλίες σε πραγµατικές τάξεις και 
διδάσκουν σε Δηµοτικά Σχολεία της Θεσσαλονίκης. 
Επίσης, στο νέο υποχρεωτικό μάθημα Α-20 «Παιδαγωγικές Πρακτικές στο Σχολείο», 
προβλέπονται παρακολουθήσεις μαθημάτων σε Δημοτικά Σχολεία. 
 
15. Μπορώ να κάνω διπλωµατική εργασία; 
Στο τέταρτο έτος φοίτησης είναι δυνατή η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας υπό την 
επίβλεψη µέλους ΔΕΠ, το οποίο ορίζει και το θέµα της εργασίας. Διπλωµατική εργασία 
µπορεί να επιβλέψει και Ειδικός Επιστήµονας, αλλά µόνο σε συνεργασία µε µέλος ΔΕΠ. 
Κατ’ εξαίρεση, µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατή η εκπόνηση 
διπλωµατικής εργασίας υπό την επίβλεψη µέλους ΔΕΠ άλλου Τµήµατος του ΑΠΘ, εφόσον 
το θέµα έχει σχέση µε τα γνωστικά αντικείµενα του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής 
Εκπαίδευσης και ο συγκεκριµένος τοµέας δεν καλύπτεται από µέλος ΔΕΠ ή Ειδικό 
Επιστήµονα του ίδιου Τµήµατος. Η επιτυχής εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας 
καλύπτει 12 διδακτικές µονάδες, οι οποίες υπολογίζονται ως µονάδες επιλεγοµένων 
µαθηµάτων. Στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου υπολογίζεται σαν ένα μάθημα. 
Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει διπλωµατική εργασία θα 
πρέπει να απευθυνθεί στο µέλος ΔΕΠ µε το οποίο θέλει να συνεργαστεί είτε στο τέλος του 
ΣΤ΄ εξαµήνου σπουδών είτε, το αργότερο, στην αρχή του Ζ΄ εξαµήνου σπουδών για να 
έχουν στη διάθεσή τους τον απαιτούµενο χρόνο για τη βιβλιογραφική έρευνα, την έρευνα 
δράσης ή την ερευνητική εφαρµογή και την ανάλυση των αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια 
ολόκληρου του τέταρτου έτους σπουδών, χωρίς να αποβαίνει η δραστηριότητα αυτή σε 
βάρος των υπόλοιπων υποχρεώσεων των φοιτητών και φοιτητριών, όπως αυτές ορίζονται 
από το πρόγραµµα σπουδών για το τέταρτο έτος φοίτησης. 



 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 Σελίδα 94 

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

16. Είναι υποχρεωτική η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας; 
Η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας δεν είναι υποχρεωτική και ούτε αποτελεί τυπική 
προϋπόθεση για οτιδήποτε επιδιώξει στο µέλλον κάθε απόφοιτος του Τµήµατος.  
 
17. Τι αναγνωρίζεται, αν έχω έρθει στο Τµήµα µε κατατακτήριες εξετάσεις ή µε 
µετεγγραφή; 
Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν έρθει στο Τμήμα με κατατακτήριες 
εξετάσεις ή με μετεγγραφή ισχύουν οι εξής ειδικές ρυθμίσεις: 
α) Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα 
οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους. 
β) Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 
πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι 
φοιτητές και φοιτήτριες απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων 
του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα 
προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής 
τους. 
 
18. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα προσφέρονται σε ένα μόνο εξάµηνο (χειµερινό ή εαρινό);  
Τα υποχρεωτικά µαθήµατα προσφέρονται και στα δύο εξάµηνα, χειµερινό και εαρινό, 
ακριβώς τα ίδια. Όταν για ειδικούς λόγους αυτό δεν είναι δυνατόν, εκδίδονται 
ανακοινώσεις από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Σε ένα εξάμηνο προσφέρονται κατά 
κανόνα τα επιλεγόμενα μαθήματα. 
 
 19. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα που διδάσκονται και στα δυο εξάµηνα, διδάσκονται 
πάντα από το ίδιο µέλος ΔΕΠ; 
Αυτό δεν ισχύει πάντα. Για κάποια µαθήµατα τα µέλη ΔΕΠ εναλλάσσονται από το χειµερινό 
στο εαρινό εξάµηνο.  
 
20. Πού µπορώ να απευθυνθώ για περαιτέρω πληροφορίες; 
Κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητής απευθύνεται στη  Γραμματεία του Τμήματος.  
 
21. Ποια είναι η έναρξη και η λήξη του ακαδημαϊκού έτους; 
Χειμερινό εξάμηνο  27.09 .2013 - 24.01.2014 
Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου: 27.01.2014 - 14.02.2014 
Εαρινό εξάμηνο  17.02.2014 - 30.05.2014 
Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου: 02.06.2014 - 20.06.2014    
 
22. Ποιες είναι οι  διακοπές και οι αργίες για το Πανεπιστήµιο; 
Ηµέρες διακοπών για το Πανεπιστήµιο είναι: 

– Οι διακοπές των Χριστουγέννων από 24/12 µέχρι και τις 7/1  
– Οι διακοπές της Αποκριάς από την Πέµπτη της Τυροφάγου ως και την εποµένη 
της Καθαράς Δευτέρας  
– Οι διακοπές του Πάσχα από τη Μεγάλη Δευτέρα ως την Κυριακή του Θωµά  
– Συνήθως οι µήνες Ιούλιος και Αύγουστος, αλλά κάθε χρόνο η Σύγκλητος 
αποφασίζει την ακριβή διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, λαµβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες που έχουν προκύψει από τα δρώµενα κάθε 
ακαδηµαϊκού έτους. 
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Ηµέρες αργίας για το Πανεπιστήµιο είναι οι ακόλουθες: 
– 26 και 28 Οκτωβρίου  
– 17 Νοεµβρίου  
– 30 Ιανουαρίου  
– 25 Μαρτίου  
– 1 Μαϊου  
– η γιορτή του Αγίου Πνεύµατος 
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Τ Ο  Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν   

Το προηγούμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ αρ. φύλλου 
1507, τεύχος Β’/9-11-2001) τερμάτισε τη λειτουργία του στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 
2009-2010. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 και 2011-12 το Τμήμα δεν διέθετε 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αν και πολλά μέλη ΔΕΠ ήταν επιφορτισμένα με την 
επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών των τελευταίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Εν τω 
μεταξύ το Τμήμα υπέβαλε πρόταση μεταπτυχιακού προγράμματος κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2011-12. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ Σεπτέμβριο του 2012 
και έτσι την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 στο Τμήμα θα λειτουργήσει μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών. Στο διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα εισάγονται συνολικά κατ’ 
έτος έως και 45 μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Οι τρεις κατευθύνσεις του θα είναι οι 
ακόλουθες:  

� Α) Κοινωνία, Εκπαίδευση και Παιδαγωγική 
� Β) Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας  
� Γ) Διδακτική των Θετικών Επιστημών 


