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1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΠΤ∆Ε ΑΠΘ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 1 των γενικών διατάξεων του εσωτερικού κανονισµού του ΠΤ∆Ε, οι µεταπτυχιακές σπουδές  

στο  Παιδαγωγικό  Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.∆.Ε.) του Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα, τα οποία 

ολοκληρώνονται, αντιστοίχως, µε τη χορήγηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε) και ∆ιδακτορικού 

∆ιπλώµατος (∆. ∆.). 

Το Πρόγραµµα µεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. (Άρθρο 3) που οργανώνεται από το Π.Τ.∆.Ε. αναφέρεται σε ίδιες ή 

σε συναφείς ειδικότητες µε τα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος. 

Αρµόδια όργανα ( Άρθρο 4) για την οργάνωση και τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. είναι: Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης 

(Σ.Ε.Σ.), η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), τις αρµοδιότητες της οποίας, σε επίπεδο 

∆.Π.Μ.Σ./∆.∆.Π.Μ.Σ. ασκεί η Ειδική ∆ιατµηµατική/∆ιϊδρυµατική Επιτροπή (Ε.∆.Ε./Ε.∆.∆.Ε.), η Συντονιστική 

Επιτροπή (Σ.Ε.) και ο/η ∆ιευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. Τα εν λόγω όργανα έχουν τη σύνθεση και τις αρµοδιότητες που 

προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Ν.3685/2008.  

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) πλήρη ηµερολογιακά έτη, δηλαδή τα τέσσερα (4) εξάµηνα. 

Η γραµµατειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από το προσωπικό της Γραµµατείας του Π.Τ.∆.Ε. Για τις 

ανάγκες του χρησιµοποιούνται οι αίθουσες, η βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια και η τεχνολογική υποδοµή της 

Παιδαγωγικής Σχολής. 
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Ταχυδροµική διεύθυνση 
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ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΤΑ Π.Μ.Σ. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ 
 
 
Στο Π.Μ.Σ. πρώτου επιπέδου γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) ή οµοταγών αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί : 

α) απόφοιτοι των ∆ιδασκαλείων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών και    

β) πτυχιούχοι όλων των άλλων Τµηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της 

αλλοδαπής, εφόσον επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις στην Παιδαγωγική όπως προσδιορίζονται παρακάτω. 

Κάθε έτος µέχρι τις 20 Ιουνίου η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει πόσες θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών θα διαθέσει σε κάθε 

κατεύθυνση για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Μέχρι το τέλος Ιουνίου µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δηµοσιεύεται 

επίσηµη προκήρυξη των θέσεων αυτών και καλούνται οι ενδιαφερόµενοι/ες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε 

χρονικό διάστηµα το οποίο ανακοινώνεται από τον Ιούνιο µαζί µε την προκήρυξη των θέσεων. Οι 

ενδιαφερόµενοι/ες για να εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. υποβάλλουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραµµατεία του 

Π.Τ.∆.Ε.  

Ο φάκελος περιέχει: 

α) αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής,  

β) εκτενές βιογραφικό το οποίο περιλαµβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική δραστηριότητα, την 

επαγγελµατική ή/ και άλλη δραστηριότητα συναφή µε την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. που επιλέγουν, επιστηµονικές 

εργασίες, γνώση ξένων γλωσσών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρούν ότι ενισχύει την υποψηφιότητά 

τους, 

γ) επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου,  

δ) πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών, 

ε) πιστοποιητικό αντιστοιχίας από το ∆ΟΑΤΑΠ για όσους και όσες προέρχονται από Πανεπιστηµιακές Σχολές 

της αλλοδαπής και  

στ) αναγνωρισµένα διπλώµατα γνώσης αγγλικής (Proficiency) ή γαλλικής (Dalf ή Sorbonne I) ή γερµανικής 

(Oberstufe) γλώσσας εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων απαιτείται πιστοποιηµένη γνώση 

της ελληνικής γλώσσας. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής των φακέλων γίνεται προεπιλογή των 

υποψηφίων κατά την οποία συνεκτιµώνται ισότιµα τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων (βαθµός πτυχίου, 

βαθµός µαθηµάτων του προπτυχιακού προγράµµατος που είναι συναφή µε το περιεχόµενο της κατεύθυνσης την 

οποία έχουν επιλέξει, βαθµός διπλωµατικής εργασίας µε θέµα συναφές µε το περιεχόµενο της κατεύθυνσης που 

έχουν επιλέξει, άλλα πτυχία, γνώση ξένων γλωσσών, επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, ερευνητική, επαγγελµατική και 

άλλη δραστηριότητα συναφής µε το περιεχόµενο της κατεύθυνσης την οποία έχουν επιλέξει).  Η εξέταση των 

φακέλων των υποψηφίων για κάθε µία από τις τρεις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. γίνεται από τριµελή επιτροπή µελών 

∆.Ε.Π. που διδάσκουν στη συγκεκριµένη κατεύθυνση και ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Όσοι/ες περάσουν µε επιτυχία τη 

διαδικασία προεπιλογής θα κληθούν, εάν δεν έχουν προσκοµίσει αναγνωρισµένο δίπλωµα γνώσης αγγλικής ή 
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γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας, να πάρουν µέρος σε εξετάσεις γλωσσοµάθειας στη γλώσσα την οποία έχουν 

δηλώσει. Οι εξετάσεις θα αφορούν στην κατανόηση κειµένου και της σχετικής ορολογίας. Οι εξετάσεις 

γλωσσοµάθειας γίνονται από ειδική επιτροπή εξετάσεων γλωσσοµάθειας που ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. και στην οποία 

συµµετέχουν δύο µέλη ∆.Ε.Π. και ένα µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Ξένης Γλώσσας ή µέλος του διδακτικού προσωπικού του 

Κέντρου ∆ιδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή των θεµάτων, τη 

βαθµολόγηση των γραπτών και για κάθε άλλο ζήτηµα των εξετάσεων γλωσσοµάθειας. Όσοι/ες έχουν καταθέσει 

αναγνωρισµένο δίπλωµα γλωσσοµάθειας ή περάσουν τις σχετικές εξετάσεις και δεν κατέχουν πτυχίο Παιδαγωγικού 

Τµήµατος ή δεν είναι απόφοιτοι ∆ιδασκαλείων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών εξετάζονται γραπτά στην 

Παιδαγωγική. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει  τριµελή επιτροπή  µελών ∆.Ε.Π. για τη διενέργεια των εξετάσεων της 

Παιδαγωγικής. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή των θεµάτων, τη βαθµολόγηση των  γραπτών και για 

κάθε άλλο ζήτηµα των εξετάσεων στην Παιδαγωγική. Οι επιτηρητές/τριες για τις εξετάσεις γλωσσοµάθειας και για 

τις εξετάσεις στην Παιδαγωγική ορίζονται από τον/την διευθυντή/τρια του Π.Μ.Σ. Όσοι/ες περάσουν τις παραπάνω 

διαδικασίες επιλογής καλούνται να εξεταστούν γραπτά σε θέµατα που αφορούν την κάθε κατεύθυνση και τα οποία 

ανακοινώνονται στη σχετική προκήρυξη. Η  Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τριµελή επιτροπή µελών ∆.Ε.Π. για τη διενέργεια των 

γραπτών εξετάσεων της κάθε κατεύθυνσης. Η τριµελής επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή των θεµάτων, τη 

βαθµολόγηση των γραπτών και για κάθε άλλο ζήτηµα των εξετάσεων της κατεύθυνσης. Η τελική επιλογή των 

µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, η οποία ολοκληρώνεται µέχρι τις 10 Οκτωβρίου, γίνεται µε βάση τη 

βαθµολογική κατάταξη µεταξύ όσων έχουν επιτύχει στην εξέταση των θεµάτων που αφορούν την κάθε κατεύθυνση. 

Ο πίνακας µε τα ονόµατα των επιτυχόντων και των εισαγοµένων σε κάθε κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. επικυρώνεται από 

τη Γ.Σ.Ε.Σ. και δηµοσιεύεται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων της γραµµατείας του 

Π.Τ.∆.Ε. Επιπλέον του αριθµού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/µία (1) υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών 

Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο/η οποίος/α πέτυχε στο σχετικό διαγωνισµό µεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του 

γνωστικού αντικειµένου του Π.Μ.Σ. καθώς και ένας/µία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους. Με 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθµός των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών µπορεί να αυξάνεται. Εφόσον 

διαπιστώνονται κενά, αυτά καλύπτονται από τον πίνακα των επιλαχόντων, µε ευθύνη των επιτροπών ανά 

κατεύθυνση και επικύρωση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο αριθµός των εισαγοµένων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους/τις σαράντα 

πέντε (45) ανά έτος και για τις τρεις (3) κατευθύνσεις. Σε περίπτωση ισοβαθµίας γίνεται δηµόσια κλήρωση από 

τον/την Πρόεδρο του Τµήµατος και τον/την ∆ιευθυντή/τρια του Π.Μ.Σ. Οι εισαγόµενοι προσέρχονται στη 

Γραµµατεία όπου προσκοµίζουν φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας και συµπληρώνουν το 

απαιτούµενο έντυπο εγγραφής. Μετά την εγγραφή τους χρεώνονται µε όλα τα προβλεπόµενα µαθήµατα τα οποία 

διδάσκονται στην κατεύθυνση που εγγράφηκαν. Οι σχετικές δηλώσεις καταχωρούνται ηλεκτρονικά στην ατοµική 

µερίδα του/της µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
Οι µεταπτυχιακές σπουδές περιλαµβάνουν συστηµατικές σπουδές τριών εξαµήνων που καταλήγουν στη συγγραφή 

µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας στο τέταρτο (4ο) εξάµηνο. 

Οι συστηµατικές σπουδές αφορούν στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση στα µαθήµατα των κατευθύνσεων του 

Π.Μ.Σ. Οι κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ είναι τρεις. Στον παρακάτω πίνακα διακρίνονται οι κατευθύνσεις και οι συντονιστές 

σπουδών των κατευθύνσεων. 

 

Α’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ Γ. Γρόλλιος 

Β’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Τ. Κωστούλη 

Γ’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. Λαµπρινός 

 

 

Οι στόχοι και τα µαθησιακά αποτελέσµατα περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

 

Α’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ 

 

 

Β’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

H Β’ Κατεύθυνση επιδιώκει να:  

(i) εισαγάγει µια νέα οπτική προσέγγισης θεµάτων γλώσσας και γραµµατισµού (γλωσσικού και οπτικού) που να 
αναδεικνύει το ρόλο της γλώσσας και της λογοτεχνίας ως πολιτισµικών προϊόντων που παράγονται στο πλαίσιο µιας 
συγκεκριµένης ιστορικής και κοινωνικής πραγµατικότητας την οποία και απηχούν ή επαναδιατυπώνουν µε ποικίλους 
τρόπους και αξιολογήσεις.  

(ii) παράσχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες νέα µεθοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση της πολυσηµειωτικής 
πραγµατικότητας που να προχωρούν σε  σύνθεση των επί µέρους προσεγγίσεων που διαφορετικοί κλάδοι 
προτείνουν, 

(iii) προσφέρει έναν νέο τρόπο διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας που (α) να αναδεικνύει το ρόλο τους 
στην καλλιέργεια ποικίλων µορφών γραµµατισµού – λειτουργικού και κριτικού -σε σχολικά πλαίσια όσο και σε 
διάφορους τοµείς της δηµόσιας σφαίρας και (β) να καθιστά φανερό το δηµιουργικό ρόλο των υποκειµένων στην 
διαδικασία οικοδόµησης διαλογικών κοινοτήτων γραµµατισµού – κοινοτήτων που δοµούν πρακτικές ανάγνωσης και 
γραφής κειµένων ως µέσο και εργαλείο ανάγνωσης, κατανόησης και αλληλεπίδρασης µε την κοινωνία.  

Με την ολοκλήρωση της κατεύθυνσης, οι φοιτητές/τριες αναµένεται να: 

• έχουν κατανοήσει τις βασικές προσεγγίσεις και θέσεις που υποστηρίζουν για τις έννοιες του λειτουργικού και 
κριτικού γραµµατισµού 
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• να είναι σε θέση να εντοπίζουν κάτω από την ποικιλία της ορολογίας τις κοινές γραµµές του σχετικού 
προβληµατισµού αλλά και τις διαφοροποιήσεις  που διατυπώνονται στο εσωτερικό κάθε χώρου καθώς και το 
τι αυτές υποδηλώνουν.    

• Να είναι σε θέση να αξιοποιούν εργαλεία- όπως αυτά που παρέχει η ΣΛΓ – για την ανάγνωση των ιδεολογικών 
συνυποδηλώσεων που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη πολυσηµειωτική πραγµατικότητα.  

• να έχουν αναπτύξει πιο σύνθετες προσεγγίσεις για την έννοια της λογοτεχνίας και τη σχέση αυτής µε την 
κοινωνία και την εκπαίδευση. 

• να έχουν διευρύνει τη γνώση τους για τα µεθοδολογικά πλαίσια και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που έχουν 
διατυπωθεί για τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας σε σχολικά και εξωσχολικά πλαίσια 

 

 

Γ’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Η κατεύθυνση αυτή στοχεύει να παρουσιάσει µία ολοκληρωµένη προσέγγιση στη διδακτική µιας σειράς επιστηµών 

που απαρτίζουν τις Φυσικές Επιστήµες. Μέσα από σύγχρονες θεωρίες και προβληµατισµούς θα παρουσιαστούν οι 

νέες τάσεις στη διδακτική των αντικειµένων σε συνδυασµό µε παλιότερες θεωρίες και πρακτικές. 

Για κάθε γνωστικό αντικείµενο της κατεύθυνσης  

• Αστρονοµία και εκπαίδευση, 
• ∆ιδασκαλία και µάθηση των µαθηµατικών 

• Περιβάλλον και βιωσιµότητα 

• ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών 

• Ψηφιακή Γεωγραφία 

• Φιλοσοφία της Τεχνοεπιστήµης 
 οι σπουδαστές θα πρέπει να: 
α) κατανοήσουν την εξειδικευµένη γνώση και να είναι σε θέση να τη χρησιµοποιήσουν στη διδασκαλία του κάθε 
αντικειµένου 
β) µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις εξειδικευµένες γνώσεις για να παράγουν νέες 

 

 

Το µάθηµα Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας του α’ εξαµήνου καθώς και το µάθηµα ΤΠΕ στην εκπαίδευση β’ 

εξαµήνου είναι κοινό και για τις τρεις κατευθύνσεις. Οι κωδικοί των µαθηµάτων µε τους οποίους γίνονται οι δηλώσεις 

στη γραµµατεία του ΠΜΣ διαθέτουν τα αρχικά των κατευθύνσεων, π.χ. ΚΕΠ (Κοινωνία, Εκπαίδευση και Παιδαγωγική) 

αντιστοίχως ∆ΓΛ και ∆ΘΕ. Το αρχικό νούµερο του αριθµητικού κωδικού αφορά το εξάµηνο σπουδών που διεξάγεται 

το µάθηµα π.χ. 101 α’ εξάµηνο, 201 β’ εξάµηνο σπουδών. Ο κωδικός ΚΥΜ έχει δοθεί σε δύο µαθήµατα του ΠΜΣ τα 

οποία όπως προαναφέρθηκε διδάσκονται σε όλες τις κατευθύνσεις.   

Η βαθµολογική κλίµακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από µηδέν 

έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5 έως 10), λίαν καλώς (6,5 έως 8,5 (µη συµπεριλαµβανοµένου), καλώς (6).  

Προβιβάσιµος βαθµός είναι το 6 και οι µεγαλύτεροί του. Ο βαθµός του Μ.∆.Ε. προσδιορίζεται από τους βαθµούς 
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των µαθηµάτων του προγράµµατος και τον βαθµό της διπλωµατικής εργασίας, µε ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού  

ψηφίου ως εξής:  

προστίθενται οι µέσοι όροι βαθµολογίας των τριών διδακτικών εξαµήνων και ο βαθµός της µεταπτυχιακής 

διπλωµατικής εργασίας. Το άθροισµα αυτό διαιρείται µε το τέσσερα. Το εξαγόµενο είναι ο βαθµός του Μ.∆.Ε. 

π.χ. : (ΜΟα + ΜΟβ + ΜΟγ+ ΒΜ∆Ε)=χ 

χ/4 = βαθµός µεταπτυχιακού 

Για το µέγεθος της εργασίας σε λέξεις, τον τρόπο συγγραφής, τον τρόπο βιβλιογραφικών παραποµπών και τα 

κριτήρια αξιολόγησης θα αποφασίσει η ∆/ντρια του και η Σ.Ε συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ σε συνεδρίαση που θα 

διεξαχθεί πριν την έναρξη των µαθηµάτων του α’ εξαµήνου. 

 

Τα διδασκόµενα µαθήµατα σε κάθε κατεύθυνση ανά εξάµηνο σπουδών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 

διδασκοµένων µαθηµάτων. 
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Πίνακας Ι  Ι:. ∆ιδασκόµενα µαθήµατα ανά κατεύθυνση και εξάµηνο 

 

 

Α' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & 

ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

α' εξάµηνο Μαθήµατα Μαθήµατα Μαθήµατα 
Μεθοδολογία εκπαιδευτικής 
έρευνας  

 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής 
έρευνας  

 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής 
έρευνας   

Κοινωνική θεωρία και εκπαίδευση 
 

Λειτουργικός και κριτικός 
γραµµµατισµός 

Θετικισµός, νεοθετικισµός και 
µια νέα θεωρία των αξιών της 
τεχνοεπιστήµης 

 

Έθνος, κοινωνία, εκπαίδευση: 
Ιστορικές και συγχρονικές 
διαστάσεις 

Θεωρία της λογοτεχνίας και 
λογοτεχνική εκπαίδευση 

Θεωρητικές και ερευνητικές 
προσεγγίσεις στη µάθηση και 
τη διδασκαλία των µαθηµατικών 

β' εξάµηνο ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
Κοινωνική και παιδαγωγική 
λειτουργία της αξιολόγησης 

Λειτουργικός και κριτικός 
γραµµµατισµός: ∆ιδακτικές 
προσεγγίσεις 

Η φύση των φυσικών 
επιστηµών και η διδασκαλία της 
µε διαδικτυακά περιβάλλοντα 
µάθησης και πολυµεσικές 
αφηγήσεις 

 

Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές 
για τα αναλυτικά προγράµµατα 

Παιδική λογοτεχνία: Θεωρία και 
πράξη 

Αστρονοµία: Ιστορία- πράξη – 
διδακτική 

γ' εξάµηνο Παιδαγωγική της ένταξης, 
διαπολιτισµική εκπαίδευση, 
εκπαίδευση για το φύλο και 
εκπαιδευτικές πρακτικές 

Επικοινωνία στην τάξη: 
Εγγράµµατες ταυτότητες 

∆ιδασκαλία και µάθηση στις 
φυσικές επιστήµες  

Πολυπολιτισµικότητα και 
εκπαίδευση 

Γραµµατισµός στη δεύτερη 
γλώσσα 

Τα γεωγραφικά συστήµατα 
πληροφοριών στην εκπαίδευση 

 

Κοινωνικός αποκλεισµός και 
αντιρατσιστική εκπαίδευση 

Α. Πολυγραµµατισµοί στο 
σχολείο (επιλεγόµενο)  
Β. Θεωρίες της ανάγνωσης και 
αναγνωστικές πρακτικές 
(επιλεγόµενο) 

Ζητήµατα περιβάλλοντος και 
βιώσιµης ανάπτυξης στη 
σχολική πρακτική 

δ' εξάµηνο  
Μεταπτυχιακή διπλωµατική 
εργασία 

Μεταπτυχιακή διπλωµατική 
εργασία 

Μεταπτυχιακή διπλωµατική 
εργασία 

ΣΥΝΟΛΟ 
9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ /1 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
/10 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ/ 1 
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
/1 ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Για την εύρυθµη λειτουργία κάθε κατεύθυνσης ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ένας διδάσκων/ουσα της κατεύθυνσης ως 

συντονιστής ή συντονίστρια. Η ανάθεση της διδασκαλίας των µαθηµάτων γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε 

χρόνο, µετά από εισήγηση της Σ.Ε. Κάθε µεταπτυχιακό µάθηµα διαρκεί ένα (1) εξάµηνο (13 εβδοµάδες). Η 

διδασκαλία των µαθηµάτων είναι τρίωρη, η µορφή της καθορίζεται από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες 
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(διέπεται από τις ρυθµίσεις του άρθρου 5 παρ.1 του Ν.3685/2008 - ΦΕΚ 148/2008 τ.Α).  

Όλα τα µαθήµατα είναι ισοδύναµα και πιστώνονται µε δέκα (10) µονάδες E.C.T.S. Ένας ή µία µεταπτυχιακός 

φοιτητής/τρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει συστηµατικά ένα εξαµηνιαίο µάθηµα εφόσον έχει δέκα (10) 

παρουσίες στο σύνολο των δεκατριών (13). Η διδασκαλία στα Π.Μ.Σ. γίνεται σύµφωνα µε το ωρολόγιο 

πρόγραµµα που καταρτίζεται και δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.  

 

Πιστωτικές µονάδες (ECTS) 
 
Ο φόρτος εργασίας για κάθε µµεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού 

έτους αποτιµάται σε εξήντα (60) πιστωτικές µονάδες, ο φόρτος εργασίας ανά εξάµηνο αποτιµάται σε τριάντα (30) 

πιστωτικές µονάδες και ο φόρτος εργασίας ανά τρίµηνο αποτιµάται σε είκοσι (20) πιστωτικές µονάδες. 

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών σε κάθε µάθηµα γίνεται µε ευθύνη των 

διδασκόντων/ουσών του και η βαθµολόγηση γίνεται µε βάση τη δεκάβαθµη κλίµακα («άριστα» 9 ή 10, «λίαν καλώς» 

7 ή 8, «καλώς» 6, «µετρίως» 5, 4, 3 και «κακώς» 2, 1, 0).  

Προβιβάσιµος βαθµός είναι το 6 και οι µεγαλύτεροί του. Η βαθµολόγηση των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται 

για τα µαθήµατα που διδάσκονται στο πρώτο και τρίτο εξάµηνο σπουδών τον Φεβρουάριο και για τα µαθήµατα τα 

οποία διδάσκονται στο δεύτερο εξάµηνο σπουδών τον Ιούνιο. 
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2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Η Α’ κατεύθυνση του Π.Μ.Σ διαθέτει 9 υποχρεωτικά µαθήµατα για τα τρία εξάµηνα σπουδών. 

Ακολουθεί η καταγραφή τους ανά εξάµηνο σπουδών και οι διδάσκοντες των µαθηµάτων. 

Α' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ   

α' εξάµηνο Μαθήµατα ∆ιδάσκοντες/ουσες Κωδικός 

 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας              Α. Αϊδίνης -Γ. Καραγιάννη-Α. 
Λιάµπας-Ε. Ντρενογιάννη KYM 101 

Κοινωνική θεωρία και εκπαίδευση Π. Παυλίδης ΚΕΠ 101 

  

Έθνος, κοινωνία , εκπαίδευση: Ιστορικές και 
συγχρονικές διαστάσεις 

Χ. Τζήκας – ∆. Χαραλάµπους ΚΕΠ 102 
β' εξάµηνο ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ε. Ντρενογιάννη ΚΥΜ 201 

Κοινωνική και παιδαγωγική λειτουργία της 
αξιολόγησης 

Α. Λιάµπας ΚΕΠ 201 

  

Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές για τα αναλυτικά 
προγράµµατα   Γ. Γρόλλιος  

 ΚΕΠ202 
γ' εξάµηνο Παιδαγωγική της ένταξης, διαπολιτισµική 

εκπαίδευση, εκπαίδευση για το φύλο και 
εκαπιδευτικές πρακτικές Γ. Καραγιάννη- Ε. Τρέσσου- ∆. 

Κογκίδου ΚΕΠ 301 
Πολυπολιτισµικότητα και εκπαίδευση Ε. Τρέσσου – Σ. Μητακίδου  ΚΕΠ 302   

Κοινωνικός αποκλεισµός και αντιρατσιστική 
εκπαίδευση 

∆. Ζάχος – Χ. Τουρτούρας ΚΕΠ 303 
δ’ εξάµηνο  Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

 
9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ /1 ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 αλλάζουν αµοιβαία εξάµηνο σπουδών το µάθηµα 

ΚΕΠ 101 µε το µάθηµα ΚΕΠ 202. 

Τα e-mail των διδασκόντων που υποστηρίζουν το πρόγραµµα της συγκεκριµένης κατεύθυνσης 

αναλυτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ 

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ EMAIL 

Α. Αϊδίνης aaidinis@eled.auth.gr 

Γ. Γρόλλιος grol@eled.auth.gr 

∆. Ζάχος dimzachos@eled.auth.gr 

Γ. Καραγιάννη pkaragi@eled.auth.gr 

∆. Κογκίδου dkogidou@eled.auth.gr 

Α. Λιάµπας aliabas@eled.auth.gr 

Σ. Μητακίδου  smitakid@eled.auth.gr 
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Ε. Ντρενογιάννη edren@eled.auth.gr 

Π. Παυλίδης ppavlidi@eled.auth.gr 

X. Τζήκας chtzikas@eled.auth.gr 

Χ. Τουρτούρας htourt@eled.auth.gr 

Ε. Τρέσσου lfatouro@eled.auth.gr 

∆. Χαραλάµπους dphchar@eled.auth.gr 

 

Για περισσότερα στοιχεία ως προς τους διδάσκοντες µπορείτε να επισκεφτείτε τα βιογραφικά τους 

στην ιστοσελίδα του Τµήµατος http://www.eled.auth.gr/personnel/dep_index.html 

 

Η Β’ Κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. προσφέρει 10 µαθήµατα στα τρία εξάµηνα σπουδών από τα οποία ο 

φοιτητής εξετάζεται στα 9. Ακολουθεί η καταγραφή τους ανά εξάµηνο σπουδών και οι 

διδάσκοντες/ουσες των µαθηµάτων. 

 

Β' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
α' εξάµηνο Μαθήµατα ∆ιδάσκοντες/ουσες Κωδικός 

 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας    Α. Αϊδίνης -Γ. Καραγιάννη-Α. Λιάµπας-Ε. 
Ντρενογιάννη ΚΥΜ 101 

Λειτουργικός και κριτικός γραµµµατισµός 
Τ. Κωστούλη-Α. Αϊδίνης ∆ΓΛ 101 

  

Θεωρία της λογοτεχνίας και λογοτεχνική 
εκπαίδευση Β. Αποστολίδου ∆ΓΛ 102 

β' εξάµηνο ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ε. Ντρενογιάννη ΚΥΜ 201 
Λειτουργικός και κριτικός γραµµµατισµός: 
∆ιδακτικές προσεγγίσεις Α. Αϊδίνης – Τ. Κωστούλη ∆ΓΛ 201 

  

Παιδική λογοτεχνία: Θεωρία και πράξη Σ. Μητακίδου-Μ. Κανατσούλη ∆ΓΛ 202 
γ' εξάµηνο Επικοινωνία στην τάξη : Εγγράµµατες ταυτότητες Τ. Κωστούλη-Β. Αποστολίδου 

 ∆ΓΛ 301 
Γραµµατισµός στη δεύτερη γλώσσα Σ. Μητακίδου- Ε. Φίστα ∆ΓΛ 302   

Α. Πολυγραµµατισµοί στο σχολείο (επιλεγόµενο) 
Β. Θεωρίες της ανάγνωσης και αναγνωστικές 
πρακτικές (επιλεγόµενο) 

Α. Φ. Παπαδηµητρίου-Ε. Φίστα  
Β. Β. Αλεξίου- Β. Αποστολίδου    ∆ΓΛ 303 

δ' εξάµηνο  Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία 
  

ΣΥΝΟΛΟ  9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ /10 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ/ 1 ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ EMAIL 

Α. Αϊδίνης aaidinis@eled.auth.gr 

Β. Αλεξίου valex@eled.auth.gr 

B. Αποστολίδου neta@eled.auth.gr 

M. Κανατσούλη menoula@nured.auth.gr 

Τ. Κωστούλη kostouli@eled.auth.gr 

Σ. Μητακίδου smitakid@eled.auth.gr 

Φ. Παπαδηµητρίου fpapadim@eled.auth.gr 

Ε. Φίστα evafista@eled.auth.gr 

 

Για περισσότερα στοιχεία ως προς τους διδάσκοντες µπορείτε να επισκεφτείτε τα βιογραφικά τους 

στην ιστοσελίδα του Τµήµατος http://www.eled.auth.gr/personnel/dep_index.html 

 

Η Γ’ κατεύθυνση προσφέρει 9 µαθήµατα για τα τρία εξάµηνα σπουδών. Ακολουθεί η καταγραφή 

τους ανά εξάµηνο σπουδών και οι διδάσκοντες των µαθηµάτων 

 

 
Γ' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

α' εξάµηνο Μαθήµατα ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας    Α. Αϊδίνης -Γ. Καραγιάννη-Α. 
Λιάµπας-Ε. Ντρενογιάννη ΚΥΜ 101 

Θετικισµός, νεοθετικισµός και µια νέα θεωρία των 
αξιών της τεχνοεπιστήµης 

Ι. Μαρκόπουλος ∆ΘΕ 101 

  

Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στη 
µάθηση και τη διδασκαλία των µαθηµατικών ∆. ∆εσλή- Ι. Παπαδόπουλος ∆ΘΕ 102 

β' εξάµηνο 
ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ε. Ντρενογιάννη  ΚΥΜ 201 
Η φύση των φυσικών επιστηµών και η διδασκαλία 
της µε διαδικτυακά περιβάλλοντα µάθησης και 
πολυµεσικές αφηγήσεις Φ. Σέρογλου ∆ΘΕ 201 

  

Αστρονοµία: ιστορία- πράξη - διδακτική 
Σ. Αυγολούπης ∆ΘΕ 202 

γ' εξάµηνο ∆ιδασκαλία και µάθηση στις φυσικές επιστήµες  
∆. Ψύλλος ∆ΘΕ 301 

Τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών στην 
εκπαίδευση 

Ν. Λαµπρινός ∆ΘΕ 302 

  

Ζητήµατα περιβάλλοντος και βιώσιµης ανάπτυξης 
στη σχολική πρακτική Κ. Ταµουτσέλη ∆ΘΕ 303 

δ' εξάµηνο  Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία 
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ΣΥΝΟΛΟ 
9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ /1 ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 το µάθηµα ∆ΘΕ 102 αλλάζει εξάµηνο σπουδών µε το 

µάθηµα ∆ΘΕ 301 

 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ Email 

Σ. Αυγολούπης avgoloup@eled.auth.gr 

∆. ∆εσλή ddesli@eled.auth.gr 

Ν. Λαµπρινός labrinos@eled.auth.gr 

Ι. Μαρκόπουλος imarkopo@eled.auth.gr 

Ι. Παπαδόπουλος ypapadop@otenet.gr 

Κ. Ταµουτσέλη ktam@eled.auth.gr 

∆. Ψύλλος psillos@eled.auth.gr 

 

Για περισσότερα στοιχεία ως προς τους διδάσκοντες µπορείτε να επισκεφτείτε τα βιογραφικά τους 

στην ιστοσελίδα του Τµήµατος http://www.eled.auth.gr/personnel/dep_index.html 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Για κάθε φοιτητή/τρια ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ένα µέλος ∆.Ε.Π. για την επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας, η 

οποία πιστώνεται µε τριάντα (30) ECTS, λαµβάνοντας υπόψη τον προγραµµατισµό των διδακτικών υποχρεώσεων 

των µελών ∆.Ε.Π. της επόµενης διετίας, καθώς και τον αριθµό των φοιτητών/τριών που ήδη εποπτεύει, µετά από 

εισήγηση της Σ.Ε. 

Η µεταπτυχιακή εργασία ανατίθεται πριν το τέλος των µαθηµάτων του δευτέρου εξαµήνου και το θέµα της δεν µπορεί 

να αλλάξει παρά µόνο µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του επιβλέποντος µέλους 

∆.Ε.Π. (η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί λόγο για παράταση του χρόνου κατάθεσης της εργασίας). Η µεταπτυχιακή 

εργασία δεν µπορεί να κατατεθεί προς κρίση πριν ολοκληρωθούν επιτυχώς οι υποχρεώσεις του µεταπτυχιακού 

φοιτητή ή φοιτήτριας στα µαθήµατα. Η επιτυχής ολοκλήρωση της µεταπτυχιακής εργασίας κρίνεται από τριµελή 

εξεταστική επιτροπή η οποία ορίζεται για κάθε φοιτητή/τρια από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από 

το επιβλέπον µέλος ∆.Ε.Π. και δύο άλλα µέλη ∆.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθµίδων Α, Β ή Γ οι οποίοι είναι κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώµατος. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν ίδια ή συναφή επιστηµονική  ειδικότητα µε το 

γνωστικό αντικείµενο του προγράµµατος. Η παρουσίαση και υποστήριξη της µεταπτυχιακής εργασίας γίνεται 
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δηµόσια και δικαίωµα αξιολόγησης και βαθµολόγησης της εργασίας έχουν µόνο τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής. 

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης ο µεταπτυχιακός φοιτητής/τρια παραδίδει στη Γραµµατεία δύο (2) αντίτυπα της 

µεταπτυχιακής εργασίας. Η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία πιστώνεται µε τριάντα (30) µονάδες E.C.T.S. 

Η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογηµένη απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ./Ε.∆.Ε./Ε.∆.∆.Ε. είναι δυνατή η συγγραφή της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας σε άλλη γλώσσα. 

 

ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ  

Λογοκλοπή/παράλειψη αναφοράς σε χρησιµοποιηθείσα βιβλιογραφία. Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, 

µεταπτυχιακή ή  διδακτορική διατριβή, ο/η φοιτητής/τρια ή ο υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει 

αν χρησιµοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδηµαϊκό παράπτωµα. 

Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας άλλου/ης – δηµοσιευµένης ή µη– χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η 

παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκµηρίωσης, ακόµη και από µελέτες του/της ίδιου/ας του/της υποψήφιου/ας, 

χωρίς σχετική αναφορά, µπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή του/της. Υπάρχει ειδικό 

εργαλείο για την εξακρίβωση αποσιώπησης βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ:  

  http://www.lib.auth.gr/index.php/el/ephorus 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π.Μ.Σ. 
 
Το Π.Μ.Σ., το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη λειτουργίας του, απαιτείται να αξιολογείται ως προς 

την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, των προγραµµάτων σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που 

παρέχει, µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3374/2005. Η αξιολόγηση θα πρέπει να επαναλαµβάνεται το 

αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούµενης αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των µαθηµάτων και 

διδασκόντων θα διεξάγεται µε τη συµπλήρωση ανώνυµων ερωτηµατολογίων από τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. τις 

τελευταίες βδοµάδες των µαθηµάτων. Ως προς τα µαθήµατα, τα κριτήρια αξιολόγησης θα αφορούν στο περιεχόµενο, 

τον τρόπο διδασκαλίας και το βαθµό συσχέτισής του µε την πράξη. Τα ερωτηµατολόγια θα υποβάλλονται σε 

επεξεργασία.    
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

 

Α’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ 

 
Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: Research methods in education 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Α΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος:  Αϊδίνης Αθανάσιος – Καραγιάννη Παναγιώτα – Λιάµπας Αναστάσιος-Ντρενογιάννη Ελένη. 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 
Το µάθηµα στοχεύει στη σε βάθος κατανόηση της έρευνας στην 
εκπαίδευση. Στη διάρκεια των µαθηµάτων αναλύονται βασικές 
επιστηµολογικές και θεωρητικές θέσεις για διάφορες µεθόδους, 
µεθοδολογίες και στρατηγικές έρευνας έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι 
σε θέση να λαµβάνουν αποφάσεις για τη µέθοδο ή τις µεθόδους που 
θα χρησιµοποιήσουν. Επιπλέον, επιχειρείται η πρακτική εφαρµογή 
αυτών των µεθόδων σε πραγµατικό πλαίσιο, ενισχύεται η ικανότητα 
χειρισµού, ανάλυσης αλλά και σύνθεσης δεδοµένων. Τέλος, 
συζητούνται ηθικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την έρευνα στην 
εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα αναλύονται ποιοτικές, ποσοτικές και 
µικτές µέθοδοι έρευνας µέσα από την παρουσίαση δηµοσιευµένων 
ερευνών αλλά και άρθρων που ασχολούνται µε τη µεθοδολογία και 
την ανάλυση δεδοµένων στην έρευνα στην εκπαίδευση. 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): 
The aim of the course is the in depth understanding of educational 
research. During the classes basic epistemological and theoretical 
positions related to a range of methods, methodologies and research 
strategies are analyzed so that the students be able to decide the 
method or methods that will use. Furthermore, it is attempted the 
practical implementation of these methods in real context and the 
ability of data handling, analysis and synthesis is enhanced. The ethics 
of educational research are also discussed. More specifically, 
qualitative, quantitative and mixed research methods are analyzed 
through the presentation of educational studies from the international 
literature and scientific articles related to the methods and data 
analysis in educational research. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 
Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένεται να 
είναι σε θέση να: 

Αξιολογούν κριτικά το σχεδιασµό και τα αποτελέσµατα διαφόρων 
ειδών εκπαιδευτικών ερευνών. 

Χρησιµοποιούν µία ποικιλία τεχνικών συλλογής ποσοτικών και 
ποιοτικών δεδοµένων.  

Αναλύουν, ερµηνεύουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν ποσοτικά 
και ποιοτικά δεδοµένα µε διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικά 
ακροατήρια. 

Κατανοούν τους σκοπούς και τις διαδικασίες της εκπαιδευτικής 
έρευνας. 

Κατανοούν πώς η έρευνα µπορεί να αξιοποιείται για την ενηµέρωση 
και τη βελτίωση των οργανισµών που σχετίζονται µε την 
εκπαίδευση. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): 
In the completion of the course students will be able to: 
Critically evaluate the design and results of a range of educational 
studies. 
Use a range of techniques for qualitative and quantitative data 
collection. 
Analyze, interpret, organize and present qualitative and quantitative 
data using various means and audiences. 
Understand the aims and processes of educational research. 
Understand the ways in which research is used to inform and improve 
the organizations which are related to education.  
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Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 
Το µάθηµα βασίζεται κυρίως στη µελέτη και κριτική ανάλυση 
µεθοδολογικών προσεγγίσεων έτσι όπως αυτές προκύπτουν από 
την εξέταση πρόσφατων ερευνητικών άρθρων, εκθέσεων και 
µελετών. Επιπλέον και µε τη βοήθεια projects µικρής διάρκειας οι 
φοιτητές εξετάζουν και χειρίζονται διαφορετικά ήδη δεδοµένων και 
κρίνουν τις µεθόδους συλλογής και ανάλυσης προκειµένου να 
καταλήξουν σε χρήσιµα και πρακτικά αποτελέσµατα που να 
απαντούν σε συγκεκριµένα ερευνητικά ερωτήµατα. Τα κύρια είδη 
έρευνας που παρουσιάζονται είναι η πειραµατική, η εκ των υστέρων 
έρευνα, η έρευνα επισκόπησης, η µελέτη περίπτωσης και  η έρευνα 
δράσης. 

 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 
The course is mostly based on the study and critical analysis of 
methodological perspectives as they appear in recent research 
articles, reports and studies. Furthermore, by implementing short 
projects students examine and handle different types of data and 
critically analyze the methods of data collection and analysis in order 
to end up with useful and practical results which answer to particular 
research questions. The basic research types which are presented are 
the experiment, ex post facto, survey study, case study and action 
research. 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
Babbie, E. (2011) Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα (Επιµέλεια: 
Ζαφειρόπουλος, Κ.), Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 

Altrichter, H., Posch, P. and Somekh , B. (2001) Οι Εκπαιδευτικοί 
ερευνούν το έργο τους.  Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Carr, W. and Kemmis, S. (1997) Για µια κριτική εκπαιδευτική 
θεωρία. Εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης. Αθήνα: Κώδικας. 

Eco, U. (1994) Πώς γίνεται µια διπλωµατική εργασία. Αθήνα: 
Εκδόσεις νήσος. 

Κυριαζή, Ν. (1999) Η κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράµµατα.  

Ρούσσος, Π. & Τσαούσης, Γ. (2011). Στατιστική στις επιστήµες της 
συµπεριφοράς µε τη χρήση του SPSS. Αθήνα: Τόπος. 

Πάλλα, Μ. (1992) ‘Η ανάλυση περιεχοµένου’ Φιλόλογος, τεύχ. 67, 
σσ. 45-54. 

Παπαδοπούλου, Β. (2010) Παρατήρηση διδασκαλίας: Θεωρητικό 
πλαίσιο και εφαρµογές. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

Σαραφίδου, Γ. Ο. (2011) Συνάρθρωση Ποσοτικών και Ποιοτικών 
Προσεγγίσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 

Υφαντόπουλος, Γ.Ν. και  Νικολαΐδου, Κ.Ε. (2008) Η στατιστική στην 
κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.  

Χλουβεράκης, Γ. (2002). Εισαγωγή στη στατιστική: Περιγραφικές 
µέθοδοι και εφαρµογές στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράµµατα. 

Σύνδεσµοι: 

• http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php 
• http://www.strath.ac.uk/aer/materials/ 
• http://www.iiep.unesco.org/capacity-development/training/training-

materials/quantitative-research.html 
• http://www.methodspace.com/page/links-quantitative-research 

 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά): 
Bryman, A. (2006) ‘Integrating Quantitative and Qualitative Research: 
how is it done?’ Qualitative Research, Vol. 6, No. 1: 97-114 

Bryman, A. (2008). Social Research Methods (3rd edition). Oxford: 
Oxford University Press. 

Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with 
SPSS release 10 for Windows: a guide for social scientists. Routledge. 

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and 
mixed methods approaches. Sage Publications, Incorporated. 

International Journal of Social Research Methodology (2005) Vol. 8, 
No. 3. Special edition on mixed methods research. 

Marsh, C. and Elliot, J. 2009 Exploring Data: An Introduction to Data 
Analysis for Social Scientists (2nd Edition). London: Sage 

Mason, J. (2006) ‘Mixing Methods in a Qualitatively-Driven Way’, 
Qualitative Research, Vol. 6, No. 1: 9-26 

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2009). Research in education. 
Pearson Education. 

Moran-Ellis, J., Alexander, V. D., Cronin, A., Dickinson, M., Fielding, J., 
Sleney, J. and Thomas, H., (2006) ‘Triangulation and Integration: 
processes, claims and implications’ Qualitative Research, Vol. 6, No. 
1: 45-60. 

 

 

 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος 
(ελληνικά): 
 

Μορφή 
διδασκαλίας 

Αριθµός ώρες Ώρες 
µελέτης -  
παρακολού
θησης  

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
 
Delivery 
type 

Numbers Hours Student 
hours  

Tutorial 4 3 12 

Group 
learning  

5 3 15 



 

17 

 

∆ιαλέξεις 4 3 12 

Οµαδική 
εργασία 

5 3 15 

Σεµινάρια – 
Εργαστήρια 

6 3 18 

Ατοµικές ώρες 
µελέτης 

0 0 155 

 
Η αξιολόγηση θα πραγµατοποιηθεί µέσω δύο γραπτών εργασιών 
έκτασης 1500 και 3000 λέξεων αντίστοιχα. Η πρώτη γραπτή εργασία 
θα εκπονηθεί στα µέσα του εξαµήνου και αφορά την κριτική εξέταση 
µιας εµπειρικής µελέτης. Η δεύτερη εργασία θα εκπονηθεί µετά την 
ολοκλήρωση των µαθηµάτων και αφορά στη διαµόρφωση και 
υλοποίηση ενός ερευνητικού σχεδίου. 

Seminars- 
workshops 

6 3 18 

Private 
study 
hours 

0 0 155 

 
Evaluation will be based on two written assignments of 1500 and 3000 
words respectively. The first coursework will be handed in the middle 
of the course and will be based on a critical analysis of field study. The 
second coursework will be handed in the end of the course and will be 
based on the designing and implementation of a research plan. 
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Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Έθνος, κοινωνία και εκπαίδευση: Ιστορικές και σύγχρονες διαστάσεις. 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: Nation, society and education: Historical and contemporary dimensions. 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Α΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος: Χρήστος Τζήκας – ∆ηµήτρης Χαραλάµπους 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 

Σκοπός του σεµιναρίου είναι η σε βάθος µελέτη, ανάλυση και 
ερµηνεία  των εκπαιδευτικών θεσµών του κρατικού και εξωκρατικού 
Ελληνισµού κατά την περίοδο της νεωτερικότητας, δηλαδή από το  
18ο αιώνα µέχρι σήµερα.  
Το εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελεί έναν από τους βασικούς 
πυλώνες του νεωτερικού κράτους. Η εκπαίδευση, δηλαδή, ως 
κοινωνικός θεσµός έχει σκοπό τη συντήρηση, την αναπαραγωγή ή 
τη συµβολή στην αλλαγή της κοινωνικής δοµής µέσω της ιδεολογικής 
εγχάραξης και της προετοιµασίας των νέων για την ένταξή τους στην 
κοινωνική και πολιτική ζωή του κοινωνικού σχηµατισµού. Η 
εκπαίδευση µε τη µατιά αυτή εκφράζει, σε τελευταία ανάλυση, τις 
κυρίαρχες κάθε φορά απόψεις για την κοινωνία και το έθνος.   
Εποµένως, το σεµινάριο σχεδιάζεται έτσι ώστε να εξετάζονται οι 
σχέσεις των εκπαιδευτικών θεσµών και των αλλαγών τους µε την 
κατάσταση και την εξέλιξη του κοινωνικού σχηµατισµού. 
 

General outline of the course: 
 
The purpose of this seminar is to examine in depth, analyze and 
interpret the educational institutions of Hellenism both inside and 
outside the state during the period of modernity, from 18th century until 
nowadays. 
The educational system is one of the pillars of the modern state. 
Education, as a social institution, has the purpose to maintain, 
reproduce or assist in changing the social structure, using ideological 
means and by preparing young people for their integration into social 
and political life of the social formation. On this point of view, education 
reflects, in final analysis, the dominant view of society and nation, each 
time. 
Therefore, the seminar is designed as to examine the relationship of 
educational institutions and their changes with the situation and the 
evolution of the social formation. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα γνωρίσουν τις συνθήκες οργάνωσης 
και λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος και θα κατανοήσουν 
τις σχέσεις ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς θεσµούς και τις αλλαγές 
τους στο χρόνο µε την κατάσταση και την εξέλιξη του κοινωνικού 
σχηµατισµού.  

Course’s learning effects: 

Students will get knowledge of the conditions that contributed to the 
organization of the educational system and will understand the 
correlation between, on one hand, educational institutions and their 
changes in the passage of time and, on the other hand, the situation 
and the evolution of the social formation. 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 
 

• Συγκρότηση του έθνους και της οργάνωση των εκπαιδευτικών 
θεσµών τόσο στο ελληνικό κράτος όσο και στις περιοχές που 
κατοικούσαν ελληνικοί πληθυσµοί και παρέµεναν έξω από το 
κράτος, όπως στα Επτάνησα, στη Θεσσαλία και στην  Ήπειρο, στη 
Μακεδονία και στη Θράκη, στη Μ. Ασία, στην Ηγεµονία της Σάµου, 
στην Κρήτη και στην  Κύπρο, στα ∆ωδεκάνησα.  
• Αστικός εκσυγχρονισµός της ελληνικής κοινωνίας  και 
µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος   
• Κοινωνικές και ιδεολογικές συγκρούσεις την περίοδο του 
εκπαιδευτικού δηµοτικισµού. 
• Πρόσωπα και θέµατα του εκπαιδευτικού δηµοτικισµού 
• Ζητήµατα ιδεολογίας και ιδεολογικός ρόλος του εκπαιδευτικού 
συστήµατος  
• Ζητήµατα πολιτικής και πολιτικός ρόλος του εκπαιδευτικού 
συστήµατος  
• Ζητήµατα οικονοµίας και οικονοµικός ρόλος του εκπαιδευτικού 
συστήµατος   
• Πολιτικά κόµµατα, Ιδεολογία και εκπαιδευτική πολιτική   
 

Course’s learning contents: 

• Formation of the nation and organization of educational 
institutions in both the Greek state and the regions inhabited by Greek 
populations and remained outside the state, such as the Ionian Islands, 
Thessaly and Epirus, Macedonia and Thrace, M. Asia, the Dominion of 
Samos, Crete and Cyprus, Dodecanese. 
 

• Urban modernization of Greek society 
and reformation of the educational system  
 

• Social and ideological conflicts during 
the period of “educational demoticism” 
• Persons and matters of “educational 
demoticism” 
• Issues of ideology and ideological role 
of the educational system 
• Political issues and political role of the 
educational system 
• Economic issues and economic role of 
the educational system 
• Political parties, Ideology and 
educational policy 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη 
βιβλιογραφία (ελληνικά): 
Κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος 
χρησιµοποιείται πρωτογενές υλικό, όπως 
εφηµερίδες και περιοδικά, αρχειακό υλικό, 
βιβλία  και άρθρα που αναφέρονται στο έθνος, 
στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, στην 
ιδεολογία, ενώ θα δίδεται ιδιαίτερη 
βιβλιογραφία για τις εργασίες των φοιτητών και 
φοιτητριών.  
Ενδεικτική βιβλιογραφία και αρθρογραφία:  
Λέκκας Π., Η εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε 

υποθέσεις εργασίας στην ιστορική 

κοινωνιολογία, ΕΜΝΕ – Μνήµων Αθήνα 1992  

Teaching material and proposed 
bibliography:  
During the course is used material, such as 
newspapers and magazines, archival 
material, books and articles which refer to 
nation, society, education, ideology. 
Moreover, special bibliography will be given 
for the students’ projects. 
 
Indicative bibliography and articles: 
 
Lekkas P., Nationalist ideology. Five 

hypotheses for work on historical sociology, 
EMNE – Mnimon Athens 1992 
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Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Κοινωνική θεωρία και εκπαίδευση 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά:  Social theory and education 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Β΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος:  Παυλίδης Περικλής 

 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των µεταπτυχιακών φοιτητών 
και φοιτητριών µε ορισµένα βασικά ρεύµατα της κοινωνικής θεωρίας, σε 
συνάρτηση µε την γνώση και αξιολόγηση των µεθοδολογικών και 
ερευνητικών αρχών που αυτά εισηγούνται για τη µελέτη των κοινωνικών 
φαινοµένων. Υπό αυτό το πρίσµα στο µάθηµα θα εξεταστούν, αφενός 
γενικές ερµηνείες της κοινωνικής ολότητας, των σχέσεων, της κοινωνικής 
δοµής, της δράσης και αλλαγής, σε συνάρτηση µε συγκεκριµένες 
αντιλήψεις για τον κοινωνικό καθορισµό της γνώσης και της 
συγκρότησης της υποκειµενικότητας, αφετέρου ζητήµατα που αφορούν 
τη σχέση µεταξύ «κοινωνίας της  γνώσης» και εκπαίδευσης, σε 
συνάρτηση µε την εξέταση των αντιφάσεων και προοπτικών που 
απορρέουν από τη σχέση αυτή.  
 
Θέµατα του µαθήµατος: 
 
1.Η µαρξιστική αντίληψη της κοινωνίας, της γνώσης και της εκπαίδευσης 
(Μαρξ, Ένγκελς) 
 
2.Η θεωρία της «γενικής διάνοιας»  και η σηµασία της για την κατανόηση 
της  ιδιοµορφίας του εκπαιδευτικού έργου. 
 
3. Ο Gramsci για τον πολιτισµό, την εκπαίδευση και τους διανοούµενους 
 
4. Ζητήµατα γνώσης και εκπαίδευσης στο έργο του Ε.Ιλιένκοφ 
 
5. Η συµβολή του Β.Α.Βαζιούλιν στην άρση της κοινωνικής θεωρίας του 
µαρξισµού 
 
6. Οι θετικιστικές παραδόσεις στην κοινωνική θεωρία  
 
7. Ο δοµολειτουργισµός.  
Κοινωνία και εκπαίδευση στο έργο  του Emile Durkheim. 
 
8.Ο «δοµοµαρξισµός» 
Υποκείµενο  και ιδεολογία  στο έργο του Althusser 
 
9.Μεταδοµισµός και µεταµοντερνισµός  
Η θεωρία του Lyotard για τη γνώση και την εκπαίδευση στη 
µεταµοντέρνα κατάσταση  
 
10. Γνώση και εξουσία στο έργο του Foucault 

Syllabus 
 
The aim of the course is to familiarize graduate students with  some basic 
currents in  social theory, in conection with the understanding and 
evaluation of the methodological and research principles they suggest for 
the study of social phenomena. In this context the course will examine, first, 
some general interpretations of the social totality, of the relations, social 
structure, social action and change, in comnection with specific perceptions 
of the social determination of knowledge and the formation of subjectivity, 
and second, issues concerning the  relation between "knowledge society" 
and education in connection with the examination of the contradictions and 
prospect that emerge from this relation. 
 
Topics of the course : 
 
1.The Marxist view of society, knowledge and education ( Marx, Engels) 
 
2.The "general intellect" theory  and its importance for understanding the 
specificity of the educational work. 
 
3. Gramsci  on culture, education and intellectuals   
 
4.E.Ilyenkov on knowledge and education  
 
5. The contribution of V.A.Vazjulin in the sublation of  marxist social theory  
 
6. Positivist traditions in social theory  
 
7. The structural functionalism  
Society and education in the work of Emile Durkheim. 
  
8. The  «structural marxism»   
Subject and ideology in Althusser's work 
 
9. Poststructuralism   and Postmodernism 
Lyotard's theory of knowledge and education in the postmodern condition 
 
10. Foucault on power and knowledge  
 
11. Berger's and Luckmann's theory of “social construction of reality” 
 
12. The Frankfurt School. 
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11. Η θεωρία της «κοινωνικής κατασκευής της πραγµατικότητας» των  
Berger και  Luckmann 
 
12. Η Σχολή της Φρανκφούρτης.  
Η κριτική στον εργαλειακό λόγο και στη βιοµηχανία της κουλτούρας  
 
13.Το θεωρητικό έργο του Habermas. 
Τα γνωστικά ενδιαφέροντα και η επικοινωνιακή δράση   
 
14. Οι θεωρίες της «µεταβιοµηχανικής κοινωνίας» και της  «κοινωνία της 
γνώσης» 
 
15. Η γνώση και εκπαίδευση υπό το πρίσµα των βασικών αντιφάσεων  
και προοπτικών  της κοινωνικής εξέλιξης 
 

The critique of Instrumental Reason and Culture Industry 
  
13.The theoretical work of Habermas. 
Cognitive interests and communicative action 
 
14. The theories of  "postindustrial society" and "knowledge society" 
  
15. Knowledge and education in the  light of the main contradictions and 
prospects of social development 
 

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 
 Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές αναµένεται ότι στο πλαίσιο του µαθήµατος 
θα 
 
εξοικειωθούν µε τις µεθοδολογικές και ερευνητικές αρχές των βασικών 
ρευµάτων της κοινωνικής θεωρίας 
 
είναι σε θέση να αναστοχαστούν κριτικά τις διαφορετικές ιδεολογικές 
δηλώσεις αναφορικά µε την εκπαίδευση, χρησιµοποιώντας τις κριτικές 
παραδόσεις της κοινωνικής θεωρίας 
 
είναι σε θέση να κατανοήσουν τον κοινωνικό καθορισµό των 
κυρίαρχων εκπαιδευτικών θεσµών και δραστηριοτήτων  
 
είναι σε θέση να εξετάσουν τις κοινωνικές δυνατότητες και 
προϋποθέσεις για την υλοποίηση προοδευτικών αλλαγών στην 
εκπαίδευση  
 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): 
By the end of the course, graduate students will be 
expected to 
 
be familiar with the methodological and research 
principles of the main currents in social theory 
 
be able to reflect critically on different ideological 
statements about education using social theory  
critical traditions 
 
be able to understand the social determination  of the 
dominant  educational  institutions and activities  
 
be able to examine the social possibilities and 
preconditions for progressive changes  in education  
 

 
Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 

 
∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
Σηµειώσεις και κείµενα σε ηλεκτρονική µορφή   
∆ιαφάνειες  
 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία 
(αγγλικά): 
Notes and texts in digital form  
Slide presentations  
 

Μέθοδοι διδασκαλίας:  
 
∆ιαλέξεις-σεµινάρια   
Τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος: 
Γραπτή εργασία  
 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης 
µαθήµατος (αγγλικά): 
Teaching methods  
Lectures – Seminars 
Assessment methods 
Essay writing  
 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά:  ICT in Education 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Β΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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Εισηγητής / ες µαθήµατος:  Ντρενογιάννη Ελένη 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): Σκοπός τους µαθήµατος 

είναι η κριτική µελέτη της πρακτικής, της έρευνας και της ανάπτυξης στο 

πεδίο της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Το µάθηµα έχει ερευνητικό 

προσανατολισµό και προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να 

εκπονήσουν µία µελέτη ή ένα ερευνητικό project µικρής έκτασης και 

διάρκειας µε επίκεντρο την ψηφιακή τεχνολογία στην εκπαίδευση.  

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): This project module 

aims to provide a critical examination of practice, research and 

development in the area of Information and Communication Technology 

in Education by offering students the opportunity for to carry out a 

small-scale study or research project related to some area of digital 

technologies in education.  

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικ): 
 
Στα πλαίσια του µαθήµατος οι φοιτητές: 

� Αναλύουν και κατανοούν κριτικά σύγχρονα ζητήµατα σχετικά µε 
τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τις επιδράσεις της αξιοποίησης 
ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη µάθηση. 

� Αξιοποιούν µεθόδους έρευνας προκειµένου να διερευνήσουν ένα 
συγκεκριµένο πρόβληµα ή ερώτηµα σχετικό µε τις ΤΠΕ και 
εκτιµούν την εκπαιδευτική και πρακτική του σηµασία.  

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά):  
 
On completion of this module, students should be able to: 
� Develop critical understanding of contemporary issues in ICT 
and education and the implications of digital technology use in teaching 
and learning. 
� Use research methodology in order to investigate a 
particular professional issue in the area of ICT in education and 
appreciate its educational and practical significance. 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 

Το µάθηµα προβλέπεται να διαµορφωθεί σε συνδυασµό και συσχέτιση µε 

τα ενδιαφέροντα, τις σπουδές και την επαγγελµατική εµπειρία των φοιτητών 

και ενδέχεται να περιλαµβάνει την περιγραφή και ερµηνεία µιας 

κατάστασης, την διερεύνηση ή αξιολόγηση ενός πρακτικού 

θέµατος/ζητήµατος, την ανάλυση-αποτίµηση-ανάπτυξη ψηφιακών µέσων και 

υλικών, ή την εξέταση µιας σχολικής τάξης. Οι φοιτητές θα εµπλακούν στον 

συνεργατικό σχεδιασµό µιας έρευνας, την οργάνωση, την εκπόνηση και την 

συγγραφή της και οι οµάδες που θα δηµιουργηθούν θα έχουν τη δυνατότητα 

να επιλέξουν οποιοδήποτε θέµα έρευνας αρκεί αυτό να σχετίζεται µε τις 

παρακάτω περιοχές: 

� Οι ΤΠΕ στο Πρόγραµµα Σπουδών -  Πολιτικές ενσωµάτωσης 
� Ψηφιακός Γραµµατισµός 
� Μάθηση Online – Αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου 
� Επαγγελµατική Ανάπτυξη: Εκπαίδευση και Επιµόρφωση 

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 
� ∆ιδασκαλία και Μάθηση µε τις ΤΠΕ 
� Χρήση ΤΠΕ σε άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα – εκπαίδευση 

µε τη µορφή της ψυχαγωγίας 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 

The module is planned in relation to students’ interests, professional 

and educational background and may involve a practical evaluation, 

analysis and development of digital materials and resources, classroom 

based investigation or other forms of research and development in the 

area of ICT in education. Students will be engaged in collaborative 

research design, conduct and evaluation and student teams may 

choose to investigate any topic related to the following areas: 

� ICT in the Curriculum–Policy Initiatives 

�  Digital Literacy 

� Online Learning – Use of the Internet 

� Professional Development: Teacher training and Teacher 

education in ICT 

� Teaching and Learning with ICT 

� ICT use and informal educational settings – Edutainment 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του µαθήµατος προβλέπεται να 
υποστηριχθούν από ποικιλία έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων και υλικών 
(βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις, ερευνητικές εκθέσεις, λογισµικό, κλπ) καθώς 
και τη χρήση συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης και επικοινωνίας, όπως τα 
Blackboard, Skype και BBB. 
Βιβλιογραφία και σηµαντικά κείµενα: 

� Drenoyianni, Η. and Selwood, I.D. (1998) “Conceptions or 
Misconceptions?” Primary Teachers’ Perceptions and Use of 
Computers in the Classroom”. In Education and Information 
Technologies, Vol.3, No.2, June 1998, pp.87-99. 

� Ντρενογιάννη, Ε. και Πριµεράκης, Γ. (2008) Ψηφιακά σενάρια 
διδασκαλίας για το ∆ηµοτικό σχολείο: Η διερεύνηση του 
περιεχοµένου τους µε έµφαση στα δοµικά, µορφολογικά και 
µεθοδολογικά στοιχεία σχεδιασµού. Στο περιοδικό Θέµατα 
Επιστηµών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, Τόµος 1, Τεύχος 
2. 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά):  
The educational activities of the module will be supported by a range of 
learning materials and resources (books, articles, presentations, 
research reports, software etc), as well as the use of Blackboard, Skype 
and Big Blue Button platforms. 
Reading List and Key Texts: 

� Drenoyianni, Η. and Selwood, I.D. (1998) “Conceptions or 
Misconceptions?” Primary Teachers’ Perceptions and Use of 
Computers in the Classroom”. In Education and Information 
Technologies, Vol.3, No.2, June 1998, pp.87-99. 

� Ντρενογιάννη, Ε. και Πριµεράκης, Γ. (2008) Ψηφιακά 
σενάρια διδασκαλίας για το ∆ηµοτικό σχολείο: Η 
διερεύνηση του περιεχοµένου τους µε έµφαση στα δοµικά, 
µορφολογικά και µεθοδολογικά στοιχεία σχεδιασµού. Στο 
περιοδικό Θέµατα Επιστηµών και Τεχνολογίας στην 
Εκπαίδευση, Τόµος 1, Τεύχος 2. 

� Timothy J. Newby, Donald Stepich, James Lehman, James 
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� Timothy J. Newby, Donald Stepich, James Lehman, James D. 
Russell (2005) Educational Technology for Teaching and 
Learning (3rd Edition). NY: Pentice Hall 

� Cuban, L., & Cuban, L. (2009). Oversold and underused: 
Computers in the classroom. Harvard University Press. 

� Drenoyianni, H. (2004). Designing and implementing a project-
based ICT course in a teacher education setting: rewards and 
pitfalls. Education and Information Technologies, 9(4), 387-404. 

� Drenoyianni H. & Stergioulas L.K. (2011) (eds) Pursuing Digital 
Literacy in the School New Literacies series, Peter Lang 
Publishing Group, New York,pp. 269. 

� Drenoyianni, H. and Mylona, I. (2004) “Commenting on the 
Nature and Attributes of ICT in Education”. In Malpica, F., 
Friedrich, W. and Tremante, A. (Eds) Education/ Training and 
Information/ Communication Technologies and Applications, 
Orlando-Florida: International Institute of Informatics and 
Systemics.  

� Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: 
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Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας 
Μορφή διδ/λίας Ποσότητα ∆ιάρκεια 

Σε ώρες 
Ώρες 
παρακ/σης - 
µελέτης 
φοιτητών 

∆ιάλεξη 4 3 12 
Εργαστήριο 3 3 9 
Οµαδική εργασία 3 3 9 
Μάθηση online 2 3 6 
Παρουσίαση 3 3 9 
Ατοµική Μελέτη  255 
Σύνολο ωρ. διδ/λίας  45 

Σύνολο ωρών  300 
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης 
Τρόπος αξιολόγησης Περιγραφή % τελικού 

βαθµού 
Γραπτή ερευνητική αναφορά Γραπτή εργασία 

4,000 – 6,000 
λέξεων 

80.00 

Συνεργασία & συµµετοχή στην 
εργασία άλλων οµάδων 

Αναφορές 
αξιολόγησης/ 
αναστοχασµού 

20.00 

Total percentage 100%  

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος 
(αγγλικά): 
Teaching Methods 
Delivery Type Number Length 

hours 
Student 
hours 

Tutorial/Lecture 4 3 12 
Workshop/Lab work 3 3 9 
Group learning 3 3 9 
Online learning 2 3 6 
Presentation 3 3 9 
Private Study Hours  255 
Total Contact hours  45 
Total hours  300 

 
Methods of Assessment 
Assessment type Notes % of formal 

assessment 
Project assignment a 4,000 – 6,000 

word project 
assignment 

80.00 

Cooperation & 
Contribution to other 
teams’ work 

Reflection / 
evaluation reports 

20.00 

Total percentage 100% 
 
 

 

 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Κοινωνική και παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: Social and Pedagogical Function of Assessment 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Β΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος: Λιάµπας Αναστάσιος 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 

Το µάθηµα αναφέρεται στο ιστορικό κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο εξέλιξης 
της αξιολόγησης του µαθητή  και δίνει ιδιαίτερη έµφαση  στα είδη της 
αξιολόγησης που  κυριαρχούν στο χώρο της εκπαίδευσης (ολική, 
διαµορφωτική, ατοµική). Παρουσιάζονται οι πρακτικές τους, καθώς  και οι 
τεχνικές µε τις οποίες εφαρµόζονται. Επίσης, δίνει έµφαση και στις αλλαγές 
που επιφέρουν στα περιεχόµενα, στη διδασκαλία, στη µάθηση και στην 
αγωγή. 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά) 

The course mentioned in the historical sociocultural context of student 
assessment and emphasizes on the types of evaluation that are prevalent in 
the area of education (summative, formative, ipsative/self-referenced). 
During the course are presented the assessment practices, as well as the 
techniques used to apply. Also, the course , emphasizes on changes having 
effect on  the contents, the teaching, learning and education 
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Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 

• Θα µάθουν για την εξέλιξη της αξιολόγησης του µαθητή  στο 

ιστορικό, κοινωνικοπολιτισµικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

• Θα µάθουν για τα είδη της αξιολόγησης που επικρατούν στο χώρο 

της εκπαίδευσης, καθώς τις πρακτικές τους και τις τεχνικές µε τις 

οποίες εφαρµόζονται. 

• Θα µάθουν α αποτελέσµατα που έχουν τα είδη της αξιολόγησης 

στα περιεχόµενα, στη διδασκαλία, στη µάθηση και στην αγωγή. 

  

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): 

• They’ll learn about the development of student assessment on 

historical, sociocultural and educational context.  

• They’ll learn about the characteristics of the assessment types 

that are prevalent in the area of education, as their practices and 

techniques with which they are applied.  

• They’ll learn the results of assessment   on the contents, the 

teaching, learning and education.  

 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 

1. Εξέλιξη της αξιολόγησης στο ιστορικό, κοινωνικοπολιτισµικό και 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οι απόψεις των: Max Weber, Talcott 

Parsons & Robert Dreeben,  Samuel Bowles & Herbert Gintis, 

Pierre Bourdieu, Michel Foucault  

2. Τα χαρακτηριστικά της Ολικής,  ∆ιαµορφωτικής και η Ατοµικής 

Αξιολόγησης. Η οπτική για τη ∆ιαµορφωτική αξιολόγηση του  B. S. 

Bloom.  Η Αξιολόγηση για τη Μάθηση. H Μάθηση µε “Yποστήριξη”. 

∆ιαµεσολάβηση και  µάθηση. H ∆υναµική αξιολόγηση. Η 

∆ιαµεσολαβηµένη Μαθησιακή Εµπειρία.   

3. Η επίδραση της αξιολόγησης στο περιεχόµενο, στη διδασκαλία, τη 

µάθηση και την αγωγή. 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 

1. The development of assessment  in the historical, sociocultural and 

educational context. Views of: Max Weber, Talcott Parsons & Robert 

Dreeben, Samuel Bowles & Herbert Gintis, Pierre Bourdieu, Michel Foucault  

2. The characteristics of Summative, Formative and Ipsative/Self-referenced 

Assessment.  The view for the Formative Assessment of the B. S. Bloom. 

The Assessment for Learning. The role of Scaffolding. Mediation and 

Learning. The Dynamic assessment. The Mediated Learning Experience.  

3. The effect of assessment on the content, teaching, learning and education 

 

 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
 
Black, P. and Wiliam, D. (1998) ‘Assessment and Classroom Learning’, 
Assessment in Education, Vol. 5, No 1, pp. 7-74. 
Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. and Wiliam, D. (2002) Working 

Inside the Black box  London: GL Assessment. 
Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. and Wiliam, D. (2003) 
Assessment for Learning Maidenhead: Open University Press. 
Bloom, B.S. (1971) ‘Mastery Learning’, in Block, J. (ed.) Mastery Learning. 
Theory and Practice New York: Holt Rinehart and Winston, Inc. 
Broadfoot, P. (1996) Education, Assessment and Society Buckingham: Open 
University Press. 
Broadfoot, P. (2007) An introduction to Assessment New York: Continuum. 
Dreeben, R. (1968) ‘The Contribution of Schooling to the Learning of Norms: 
Independence, Achievement, Universalism, and Specificity’, in Strouse, J. 
(2001) Exploring Socio-Cultural Themes in Education, 2nd ed. Upper Saddle 
River: Merill Prentice Hall. 
Feuerstein, R., Feuerstein, R.S., Falik, L.H. and Rand, Y. (2002) The Dynamic 
Assessment of Cognitive Modifiability Jerusalem: ICELP. 
Kozulin, A. (1998) Psychological Tools Cambridge: Harvard University Press. 
Poehner, M. (2008) Dynamic Assessment Springer. 
Torrance, H. and Pryor, J. (1998) Investigating Formative Assessment 
Maidenhead: Open University Press. 
Weeden, P., Winter, J. and Broadfoot, P. (2002) Assessment. What’s in it for 
schools? London: RoutledgeFalmer.  
Lave. J. and Wenger, E. (2005) Κοινωνικές όψεις της Μάθησης Αθήνα: 
Σαβάλλας. 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά): 
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Καψάλης, Α. (1998) Αξιολόγηση και βαθµολογία στο δηµοτικό σχολείο Αθήνα: 
Gutenberg. 
Μπουρντιέ, Π. (2004) Για την Εκπαίδευση του Μέλλοντος Αθήνα: Νήσος. 
Μυλωνάς, Θ. (1998) Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης Αθήνα: 
Gutenberg. 
Ρέλλος, Ν. (2003) Έλεγχος Μάθησης Αξιολόγηση Επίδοσης Αθήνα: 
Gutenberg.  
Foucault, M. (1989) Επιτήρηση και Τιµωρία. Η Γέννηση της Φυλακής Αθήνα: 
Ράππας. 
Φραγκουδάκη, Α. (1985) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Αθήνα: Παπαζήσης. 
Χιωτάκης, Σ. (2004) (επιµ.) Η Αµφισβήτηση των εξετάσεων και Βαθµών στο 
Σχολείο Αθήνα: Γρηγόρης. 
 
 
Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
Αρχικά, παρουσιάζονται από το διδάσκοντα και συζητούνται τα περιεχόµενα 
των γνωστικών αντικειµένων.   
Στη συνέχεια, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες παρουσιάζουν και 
συζητούν κείµενα τα οποία αναφέρονται στις εισηγήσεις του διδάσκοντα, 
έχοντας συνεργαστεί µαζί του µε σκοπό την άρτια παρουσίασή τους.  Ακόµη, 
αντί γι’ αυτό, εναλλακτικά,   µεταπτυχιακοί φοιτητές ή οµάδες µεταπτυχιακών  
µπορούν πάνω σε θέµατα που παρουσιάζονται στις εισηγήσεις από το 
διδάσκοντα και προτείνονται απ’ αυτόν για περαιτέρω διερεύνηση, να  
αναλάβουν την πραγµατοποίηση έρευνας πεδίου σε σχολικές τάξεις και, 
ακολούθως, να παρουσιάσουν την έρευνά τους και τα αποτελέσµατά της  στο 
πλαίσιο των µαθηµάτων.  
 Στο τέλος των µαθηµάτων, οι φοιτητές και φοιτήτριες συγγράφουν την τελική 
µορφή της εργασίας τους µε βάση τα κείµενα που έχουν παρουσιάσει, ή (και) 
την έρευνα που έχουν πραγµατοποιήσει, λαµβάνοντας υπόψη το διάλογο ο 
οποίος προηγήθηκε. 
 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
The instructor presents the contents of course with lecture and using a 
variety of means of teaching (digital media etc).  

Then, the postgraduates present and discuss texts which are listed at 
instructor's suggestions, (some times they have worked with him in order to 
perfect their presentation). Yet, alternatively, postgraduate students (or 
groups) can undertake field research in classrooms on issues which are 
presented by the instructor in the course and are proposed for further 
investigation and, subsequently, to present their research and its results in 
the context of the course group.  

At the end of the course, students write the final form of work on the basis of 
texts that they have presented, or (and) on the research undertaken, taking 
into account the dialogue that preceded it. 

 

 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Σύγχρονες Θεωρίες και Πρακτικές για τα Αναλυτικά Προγράµµατα 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: Contemporary Theories and Practices on Curriculum 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: A για το 2013-2014 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος: Γιώργος Γρόλλιος 



 

26 

 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά):  
Το µάθηµα αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη του πεδίου των σπουδών για 
το αναλυτικό πρόγραµµα στις Η.Π.Α. δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις 
οπτικές για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα, 
αρχικά παρουσιάζονται από το διδάσκοντα και συζητούνται οι θεµελιώδεις 
θέσεις των οπτικών για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος που 
προσδιόρισαν την αρχική συγκρότηση του πεδίου και οι ποικιλόµορφες 
σχέσεις τους µε τις οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές 
συνθήκες του πρώτου µισού του 20ου αιώνα. Στη συνέχεια, οι 
µεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες παρουσιάζουν και συζητούν κείµενα 
τα οποία αναφέρονται στην εξέλιξη του πεδίου των σπουδών για το 
αναλυτικό πρόγραµµα στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα µέχρι σήµερα, 
έχοντας συνεργαστεί µε το διδάσκοντα µε σκοπό την άρτια παρουσίαση 
των κειµένων που έχουν αναλάβει. Στο τέλος των µαθηµάτων, οι φοιτητές 
και φοιτήτριες συγγράφουν την τελική µορφή της εργασίας τους για τα 
κείµενα που έχουν παρουσιάσει, λαµβάνοντας υπόψη το διάλογο ο οποίος 
προηγήθηκε. 
  

 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά):  
This course refers to the historical evolution of the Curriculum Studies’ field 
in the U.S.A. with an emphasis on the perspectives for curriculum planning. 
The module begins with the presentation and discussion of the fundamental 
perspectives for curriculum planning that determined the construction of the 
field and their various relations with the economic, social, political and 
ideological conditions at the first half of 20th century. In turn, postgraduate 
students present and discuss texts concerning the evolution of curriculum 
studies’ field at the second half of 20th century. Before their presentation, 
students will collaborate with the course director in order to present perfectly 
their texts. At the end of the course, students write the final form of their 
written essays on the texts they have presented taking into account the 
preceding dialogue in the classroom.  

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές 

και φοιτήτριες αναµένεται να 1) κατανοήσουν σε βάθος την ιστορική εξέλιξη 

του πεδίου των σπουδών για το αναλυτικό πρόγραµµα στις Η.Π.Α. µε 

έµφαση στις οπτικές για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος και 2) 

να µπορούν να αναγνωρίζουν και να χρησιµοποιούν αυτές τις οπτικές οι 

οποίες αναπαράγονται µε ποικίλες µορφές σήµερα στη σύγχρονη 

εκπαίδευση στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): Postgraduate students are 

expected to 1) to understand  the historical evolution of the Curriculum 

Studies’ field in the U.S.A. with an emphasis to the perspectives for 

curriculum planning, and 2) be able to recognize and use these perspectives 

that are reproduced in various forms today in contemporary education in 

Greece and in an international level.   

 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 

Ιστορική εξέλιξη του πεδίου των σπουδών για το αναλυτικό πρόγραµµα στις 

Η.Π.Α. 

Οπτικές για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 

Historical evolution of the Curriculum Studies’ field in the U.S.A. 

Perspectives for curriculum planning 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά):  

Apple, M. (2008) Επίσηµη Γνώση. Μτφρ. Μπατήλας, Μ. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Γρόλλιος, Γ. (2011) Προοδευτική Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραµµα. 
Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά):  

Beyer, L. & Liston, D. (1996) Curriculum in Conflict: Social Visions, Educational 
Agendas and Progressive School Reform. New York: Teachers College Press. 

Cremin, L. (1964) The Transformation of the School. Progressivism in American 
Education 1876-1957. New York: Vintage Books. 

Flinders, D. & Thornton, S. (2004) The Curriculum Studies Reader. 
RoutledgeFarmer. 

Karier, C. (1986) The Individual, Society and Education. A History of American 
Educational Ideas. Urbana and Chicago: University of Illinois Press. 

Kliebard, H. (1995) The Struggle for the American Curriculum 1893-1958. New York: 
Routledge. 

Marsh, C. & Willis, G. (2003) Curriculum. Alternative Approaches, Ongoing Issues
New Jersey: Merril Prentice Hall. 

Pinar, W., Reynolds, W., Slattery, P. & Taubman, P. (2002) Understanding 
Curriculum. An Introduction to the Study of Historical and Contemporary Curriculum Discourses
New York: Peter Lang. 

Semel, S. & Sadovnik, A. (1999) “Schools of Tomorrow”, Schools of Today: What 
Happened to Progressive Education. New York: Peter Lang. 
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Schubert, W., Schubert, A., Thomas, T. & Carrol, W. (2002) Curriculum Books. The 
First Hundred Years. New York: Peter Lang. 

 
Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
∆ιαλέξεις του διδάσκοντα, παρουσιάσεις των µεταπτυχιακών φοιτητών και 
φοιτητριών, διάλογος ανάµεσά τους και γραπτές εργασίες από τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες. 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
Lectures, postgraduate students’ presentations, dialogue between them and 
written essays by students. 

 

 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Παιδαγωγική της ένταξης / διαπολιτισµική εκπαίδευση / εκπαίδευση για το φύλο και εκπαιδευτικές πρακτικές 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Γ΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος: Καραγιάννη Παναγιώτα – Τρέσσου Ευαγγελία-Κογκίδου ∆ήµητρα 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 

Το συγκεκριµένο µάθηµα εξετάζει έννοιες όπως η παιδαγωγική της ένταξης, 
η διαπολιτισµική εκπαίδευση και η εκπαίδευση για το φύλο. Οι 
συγκεκριµένες επιστηµονικές περιοχές έχουν κοινή θεωρητική βάση, 
αφορούν κοινές οµάδες στόχο, προτείνουν παρόµοιες διδακτικές 
προσεγγίσεις και έχουν κοινές παιδαγωγικές επιδιώξεις. Το µάθηµα εξετάζει 
: 

• την οργάνωση των επιστηµονικών περιοχών και των 
τυποποιηµένων συστηµάτων γνώσης 

• τις πρακτικές και παροχές µε έµφαση στη νοµοθεσία, το 
αναλυτικό πρόγραµµα και το γενικότερο κοινωνικοπολιτικό 
πλαίσιο 

• την επιρροή του κοινωνικού και πολιτισµικού πλαισίου σε 
ζητήµατα που αφορούν σε έννοιες όπως αναπηρία, σώµα 
πολιτισµική ταυτότητα και φύλο. 

Επιδιώκει µια κριτική προσέγγιση της παιδαγωγικής 
  

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): 

The module aims to explore the relationship between concepts of  inclusive,  
cross-cultural and gender education. These fields share strong similarities in 
their theoretical basis. Historical reviewing in the sector of political and 
educational actions and policies shows strong interrelation between the 
fields. The module examines: 

• the aforementioned fields and the way Knowledge is organized 
• the organization of special provisions (inclusive classes, reception 

classes), with particular reference to the law acts, curriculum and 
the wider social context;  

•  the influence of context upon definitions of disability, body, 
culture and gender.  

It develops a critical perspective on issues of pedagogy. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 

Οι φοιτητές αναµένεται να: 

• εξετάζουν κριτικά θεωρητικά ζητήµατα της βιβλιογραφίας που 

αφορούν σε θέµατα όπως η αναπηρία, ο πολιτισµός, η 

διαφορετικότητα και το φύλο 

• εξετάζουν κριτικά την πολιτική και τις εκπαιδευτικές πρακτικές 

που αφορούν στα παραπάνω θέµατα 

• αναγνωρίσουν τη φιλοσοφία και τα πλεονεκτήµατα της 

συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών διαφορετικών 

«ειδικοτήτων» 

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά) 

The completion of the module enables students to: 
critically examine published research on  issues of disability, culture and 
gender 
critically examine policies and educational practices 
explore and assess the role of specialized practitioners in the above fields 
understand how social inequalities based on disability, language, culture and 
gender are constructed as educational inequalities 
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Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 

• Παιδαγωγική της ένταξης  
• ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση  
• Κοινωνικό φύλο και εκπαίδευση 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 

• Inclusive Education 
• Multicultural education 
• Gender and  Education 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
Καραγιάννη, Π., Μητακίδου, Σ. & Τρέσσου, Ε. (2011). «Η Συνάντηση της 
Ενταξιακής µε τη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση». Στο Β. Οικονοµίδης (επιµ.) 
Εκπαίδευση και Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών. σελ. 958-967 εκδ. Πεδίο 

Καραγιάννη, Γ. (2009). Αναπηρία και Πολιτική. (The Politics of Disablement. 
Mike Oliver). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Arnot, M. (2006) ∆ιαδικασίες αναπαραγωγής του φύλου: εκπαιδευτική 
θεωρία και φεµινιστικές πολιτικές. Αθήνα: Μεταίχµιο 
Πολίτης, Φ. (2006) Οι ανδρικές ταυτότητες στο σχολείο: 
ετεροσεξουαλικότητα, οµοφυλοφοβία και µισογυνισµός. Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο 
Connell R.W.  (2006) Το Κοινωνικό Φύλο. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά): 
Allan, J. (2008). Rethinking Inclusive Education: The philosophers of 
Difference in Practice. Netherlands: Springer 
Artilles, A.J., Kozleski, E., & Waitoller, F. (2011). Inclusive education. 
Examining equity in five continents. Cambridge: Harvard education Press.  
Banks, J.A. and Banks, C.A.M. (eds) (1995) Handbook of Research on 
Multicultural Education. New York:Macmillan. 
Barton, L. and Armstrong, F. (Eds) (2007) Policy, Experience and Change: 
Crosscultural reflections on inclusive education. Dordrecht: Springer Books. 

Karagianni, P., Mitakidou, S. & Tressou, E. (2013).What’s Right in Children’s 
Rights? The Subtext of Dependency. In B. Swadener, L. Lundy, J.  & N. 
Blanchet-Cohen Children’s Lives and Education in Cross-national Contexts: 
What Difference Could Rights Make? p.p:82-99 New York: Palgrave  

Kincheloe,  J. and Steinberg Sh., (1997).  Changing Multiculturalism. 
Philadelphia: Open University Press.  
Mitakidou, S., Karagianni, P. & Tressou, E.(2010). «Inclusive and Cross-
Cultural Education: Reflections on Common Theoretical Fields and 
Divergent Policy and Practice». Papers from the 12th International 
Conference Inclusion in the Balkan Countries:Policy & Practice. 
Thessaloniki: Kyriakidis Brothers.  pp. 261-269. 

Wright, C., Weekes, D. and McGlaughlin, A. (2000) ‘Race’, Class and 
Gender in Exclusions from School. London: Falmer Press. 

Young, I.M. (2000). Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University 
Press. 

 
Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
Μέθοδοι διδασκαλίας: 
Το µάθηµα διεξάγεται σε 14 ενότητες του Γ’ εξαµήνου. Κατά τη διάρκειά του 
περιλαµβάνει τέσσερις ενότητες από τρεις διδάσκουσες. Η κάθε 
διδάσκουσα προέρχεται από διαφορετικό επιστηµονικό πεδίο. Το νήµα που 
συνδέει τις ενότητες αυτές είναι το θέµα των κοινωνικών ανισοτήτων στην 
εκπαίδευση. Κοινωνικές ανισότητες που εδράζονται στην αναπηρία, τη 
γλώσσα και το φύλο. Οι ενότητες διεξάγονται µε διάλεξη και διευκρινιστικές 
συζητήσεις πάνω σε συγκεκριµένα αναγνώσµατα.  
Στις δύο τελευταίες ενότητες οι οµάδες των φοιτητών  παρουσιάζουν µέρος 
της επιστηµονικής εργασίας πάνω στα θέµατα που βιβλιογραφικά 
ερευνούν.   
Αξιοποιείται το power point για την επισήµανση βασικών εννοιών και 
ερευνητικών αποτελεσµάτων καθώς και εκπαιδευτικά εθνογραφικά video. 
Αξιολόγηση: Οι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν µία εργασία από µια σειρά 
τίτλων που θα τους δοθεί και θα ανταποκρίνεται στα διδακτέα µαθήµατα.  Η 
εργασία θα διαθέτει ερευνητικό ή θεωρητικό χαρακτήρα και θα έχει έκταση 
5.000 λέξεων. Οι φοιτητές µπορούν να προτείνουν ανάλογα ερευνητικά 
θέµατα και να διεξάγουν την αντίστοιχη εργασία ύστερα από 
διαπραγµάτευση µε τον υπεύθυνο του µαθήµατος. 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
 
Module structure and teaching methods: 
The module consists of 14 sessions. Four sessions by each of the tree 
tutors, specialized in different theoretical fields.  
Each session will begin with a lecture from the tutor. The second part will be 
organized around group work or open discussion based on the preparatory 
readings. 
In the last two sessions students will present in groups, theoretical issues 
and research results based on their readings. 
Power Point and Educational or Cultural videos will be used.    
 
 
Assessment: An essay of around 5,000 words chosen from a range of titles 
that will cover all the main areas examined in the module. Individual titles 
can be negotiated with the tutor. 
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Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Κοινωνικός αποκλεισµός και αντιρατσιστική εκπαίδευση 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: Social Exclusion and Antiracist Education 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Γ΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος: ∆ηµήτρης Ζάχος– Χρήστος Τουρτούρας  

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 
Στη σειρά αυτή των µαθηµάτων θα διερευνηθούν οι θεωρίες και τα 
ερευνητικά δεδοµένα που αφορούν στον εκπαιδευτικό αποκλεισµό και στην 
αντιρατσιστική εκπαίδευση. Θα µελετηθεί ο τρόπος που συσχετίζονται και 
αλληλεπιδρούν παράγοντες -όπως η τάξη, η φυλή το φύλο και ο πολιτισµός- 
στο χώρο της εκπαίδευσης. Θα διερευνηθεί, τέλος, η αναγκαιότητα µιας 
εκπαιδευτικής πολιτικής που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες µιας 
πολυπολιτισµικής κοινωνίας. 
 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): 
This course will introduce and explore theories and research data about 
educational exclusion and antiracist education. Factors such as class, race, 
gender and cultural diversity will also be examined on the basis of their co-
relation and interaction within the field of education. Finally, the course will 
explore the necessity of an educational policy that meets the needs of a 
multicultural society. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 
Μετά το τέλος της ενότητας, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει: 

1. Να κατανοούν και να αξιολογούν έννοιες που σχετίζονται 
µε την ισότητα στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα µε την 
εκπαίδευση των εθνικά και πολιτισµικά «διαφορετικών» 
οµάδων. 

2. Να καταστούν ικανοί/ές να αναλύουν κριτικά τις 
παιδαγωγικές προτάσεις/πολιτικές που αφορούν στην 
αντιµετώπιση/«µεταχείριση» των µαθητών και των 
µαθητριών που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά 
και πολιτισµικά περιβάλλοντα. 

3. Να είναι ενήµεροι και σε θέση να αξιολογούν τις 
εκπαιδευτικές πολιτικές και τους εκπαιδευτικούς θεσµούς, 
όπως και να αναγνωρίζουν τους οικονοµικούς, κοινωνικούς 
και ιδεολογικούς παράγοντες που επιδρούν στη 
διαµόρφωση των πολιτικών που ακολουθούνται στην 
εκπαίδευση. 

4. Να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις και τον αποκλεισµό, όπου 
υφίστανται, είτε στα σχολεία είτε στην κοινωνία.  

5. Να αναγνωρίζουν τη θέση των «διαφορετικών» 
µαθητών/τριών στη σύγχρονη εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα, όπως αυτή διαµορφώνεται από την 
επίδραση της µετανάστευσης και της παγκοσµιοποίησης. 

6. Να καλλιεργήσουν περαιτέρω την ικανότητα να 
συσχετίζουν τις εµπειρίες τους µε τα εµπειρικά και 
θεωρητικά δεδοµένα των σχετικών επιστηµονικών 
περιοχών.  

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): 
By the end of the course, students must be able: 
1. To understand and evaluate concepts related to equality in education, 
particularly the education of nationally and culturally "different" groups. 
2. To critically analyze the pedagogical suggestions / policies relating to the 
treatment of male and female students from different social and cultural 
backgrounds. 
3. To be aware and able to evaluate educational policies and educational 
institutions, as well as to recognize the economic, social and ideological 
factors that influence the formation of educational policies. 
4. To recognize the discrimination and exclusion, wherever they exist, either 
in schools or in society. 
5. To identify the "different" students’ position into the contemporary 
educational reality, as it is shaped by the impact of immigration and  . 
6. To further cultivate the ability to relate their experiences with the empirical 
and theoretical data of the relevant scientific discipline. 
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Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 
1. Οι οικονοµικές, κοινωνικές, εθνικές, πολιτισµικές διαφορές στο νέο 
παγκόσµιο περιβάλλον. 
2. Παγκοσµιοποίηση & Εκπαίδευση (Μετανάστευση, πολυπολιτισµικές 
κοινωνίες, διεθνείς & υπερεθνικοί οργανισµοί & σύγχρονες εκπαιδευτικές 
τάσεις). 
3. Κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες, φτώχεια και κοινωνικός/εκπαιδευτικός 
αποκλεισµός (προσδιορισµοί, αιτίες παραγωγής και αναπαραγωγής, 
τρόποι υπέρβασης). 
4. ∆ιαφορετικότητα και εκπαιδευτικές πολιτικές  

i. Αφοµοίωση 
ii. Ενσωµάτωση 
iii. Πολυπολιτισµική εκπαίδευση 
iv. Αντιρατσιστική εκπαίδευση 
v. ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση 

5. Εκπαιδευτικοί θεσµοί & µέλη «διαφορετικών» οµάδων (στερεότυπα, 
διακρίσεις, ρατσισµός, περιθωριοποίηση & αποκλεισµοί και παιδαγωγική 

αντιµετώπισή τους). 
6. ∆ηµοκρατία στο σχολείο (Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα και ισότητα 
στην εκπαίδευση). 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 
1. Economic, social, national, cultural differences in the new global 
environment. 
2. Globalization & Education (immigration, multicultural societies, 
international and supranational institutions and modern educational trends). 
3. Socioeconomic inequalities, poverty and social/educational exclusion 
(definitions, causes of production and reproduction, ways of overcoming). 
4. Diversity and education policies 

 i.  Assimilation 
ii. Integration 
iii. Multicultural education 
iv. Antiracist education 
v. Intercultural education 

5. Educational institutions and members of the 'different' groups 
(stereotypes, discrimination, racism, marginalization and exclusions and their 
pedagogical challenges). 

6. Democracy in schools (individual and social rights and equality in 
education). 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία 
Blair, M. and Bourne, J. et al. (1998) Making the Difference: Teaching and 
Learning Strategies in Successful Multi-Ethnic Schools. London: DfES.  
Castles, S. and Miller, M. (2003). The Age of Migration. International 
Population Movements in the Modern World. London: Macmillan. 
Cole, M., Hill, D. and Shan, S. (ed.) (1997). Promoting Equality in Primary 
Schools. London: Cassell.  
Darder, A. and Torres R. D. (2004). After Race: Racism After 
Multiculturalism. New York: New York University Press. 
Gaine, C. and George, R. (1999) Schooling and Equality: Gender, `Race' 
and Social Class. London: Falmer.  
Fay, B. (1987). Critical Social Science. New York: Cornell University Press.  
Gillborn, D. (2002). ‘Race’, Ethnicity & Education. London: RoutledgeFalmer. 
Jones, R (1999). Teaching Racism or Tackling It? Stoke-on-Trent: Trentham 
Books.  
Hall, S., 1977. Schooling and Society: A Review of Theories. Milton Keynes: 
Open University Press. 
Hill, D. and Shan, S. (1997). Promoting equality in Primary. London & 
Washington: Cassell. 
Kincheloe, J.L. and Steinberg, S. R. (1977). Changing Multiculturalism. 
Buckingham: Open University Press,. 
May, S. (1994). Making Multicultural Education Work. Clevedon: Multilingual 
Matters. 
May S. (ed.). (1999). Critical Multiculturalism. London and New York: 
RoutledgeFalmer. 
May, S. and Sleeter, C. (2010). Critical Multiculturalism: Theory and Praxis. 
New York: RoutledgeFalmer.  
Miles, R. (1989). Racism. London: Routledge. 
Modgil S. et al. (1986). Multicultural Education: The interminable debate. 
London: The Falmer Press. 
Sarup, M. (1991). Education and the Ideologies of Racism. England: 
Trentham Books. 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά): 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία 
Blair, M. and Bourne, J. et al. (1998) Making the Difference: Teaching and 
Learning Strategies in Successful Multi-Ethnic Schools. London: DfES.  
Castles, S. and Miller, M. (2003). The Age of Migration. International 
Population Movements in the Modern World. London: Macmillan. 
Cole, M., Hill, D. and Shan, S. (ed.) (1997). Promoting Equality in Primary 
Schools. London: Cassell.  
Darder, A. and Torres R. D. (2004). After Race: Racism After 
Multiculturalism. New York: New York University Press. 
Gaine, C. and George, R. (1999) Schooling and Equality: Gender, `Race' 
and Social Class. London: Falmer.  
Fay, B. (1987). Critical Social Science. New York: Cornell University Press.  
Gillborn, D. (2002). ‘Race’, Ethnicity & Education. London: RoutledgeFalmer. 
Jones, R (1999). Teaching Racism or Tackling It? Stoke-on-Trent: Trentham 
Books.  
Hall, S., 1977. Schooling and Society: A Review of Theories. Milton Keynes: 
Open University Press. 
Hill, D. and Shan, S. (1997). Promoting equality in Primary. London & 
Washington: Cassell. 
Kincheloe, J.L. and Steinberg, S. R. (1977). Changing Multiculturalism. 
Buckingham: Open University Press,. 
May, S. (1994). Making Multicultural Education Work. Clevedon: Multilingual 
Matters. 
May S. (ed.). (1999). Critical Multiculturalism. London and New York: 
RoutledgeFalmer. 
May, S. and Sleeter, C. (2010). Critical Multiculturalism: Theory and Praxis. 
New York: RoutledgeFalmer.  
Miles, R. (1989). Racism. London: Routledge. 
Modgil S. et al. (1986). Multicultural Education: The interminable debate. 
London: The Falmer Press. 
Sarup, M. (1991). Education and the Ideologies of Racism. England: 
Trentham Books. 
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Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας: 
∆ιαλέξεις 
Οµαδικές συζητήσεις 
Προβολές 
Προσκεκληµένες οµιλήτριες  
Παρουσιάσεις φοιτητών 
Η αξιολόγηση θα γίνει µε γραπτές εργασίες που θα παρουσιαστούν 
στην τάξη  
 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
Teaching Methods: 
lectures 
group discussions 
Screenings 
invited speakers 
students’ presentations 
The assessment will be done through written papers which will be 
presented in class 
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Β’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Λειτουργικός και κριτικός γραµµατισµός 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: Functional and critical literacy 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Α΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος: Κωστούλη Τριανταφυλλιά-Αϊδίνης Αθανάσιος 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 

Το µάθηµα διερευνά τις έννοιες του λειτουργικού και κριτικού γραµµατισµού 
µέσα από τις σχετικές θεωρητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στην 
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Στο πρώτο µέρος του µαθήµατος 
παρουσιάζονται βασικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί στη βιβλιογραφία 
του επιστηµονικού πεδίου της ψυχογλωσσολογίας γύρω από τη µελέτη της 
επεξεργασίας της γλώσσας. Αναλύονται τόσο οι χαµηλού όσο και οι 
υψηλού επιπέδου διαδικασίες που εµπλέκονται στην κατανόηση και την 
παραγωγή κειµένων. Έµφαση δίδεται στις διαδικασίες εκείνες που 
συντελούν στη βαθύτερη κατανόηση και την αποτελεσµατική παραγωγή των 
κειµένων (συναγωγή συµπερασµών, εύρεση και συνδυασµός των 
πληροφοριών, γνώση των αποδεκτών για τη δόµηση των κειµένων, κίνητρα, 
προηγούµενη γνώση κ.α.). Μέσα από τη µελέτη αυτών των διαδικασιών 
αναδεικνύεται η ανάγκη της διερεύνησής τους όχι ανεξάρτητα από το 
πλαίσιο µέσα στο οποίο λαµβάνουν χώρα αλλά σε συνδυασµό µε τις 
κοινωνικές πρακτικές που ίσως ενισχύουν κάποιες από αυτές. Μέσα από 
αυτή την πρακτική επιχειρείται ο συνδυασµός από τη µία των δεξιοτήτων 
που θεωρούνται σηµαντικές για την ανάπτυξη του γραµµατισµού µε τις 
κοινωνιογλωσσολογικές πρακτικές όπου σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν το 
πλαίσιο και η εξουσία. 

Το δεύτερο µέρος του µαθήµατος παρουσιάζει τις βασικές θέσεις 
και προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στη βιβλιογραφία γύρω από τη µελέτη 
της κριτικής διάστασης της γλώσσας. Παρουσιάζονται οι συναφείς κλάδοι 
(όπως ΚΑΛ, η θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού καθώς και 
µεταδοµιστικές προσεγγίσεις) και οι βασικοί εκπρόσωποι του χώρου 
(Φουκώ, Faiclough, Wodak, van Dijk) που έχουν διαµορφώσει και προτείνει 
ποικίλους τρόπους διερεύνησης της σχέσης γλώσσας, εξουσίας και 
ιδεολογίας. Πέρα από την παρουσίαση και κριτική µελέτη της 
βιβλιογραφίας, το µάθηµα επικεντρώνεται στην εισαγωγή και κατανόηση 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): 

The course explores the notions of ‘functional’ and ‘critical literacy’ as 
discussed through various research strands developed in Greek and 
international literature. In the first part of the course  are presented theories 
for literacy development from the field of psycholinguistics for the study of 
language processing. Both the higher and lower order processes which are 
involved in text comprehension and production are analyzed. Of special 
interest are the processes involved in deep understanding and effective 
production of texts (e.g. inferences, information finding and combining, 
knowledge of the audience for text production, motivation, prior knowledge 
etc.). Though the study of these processes it is emphasized the need these 
to be investigated not independently from the context in which they take 
place but in relation to the social practices that may reinforce some of them. 
Through this practice it is attempted the relation of the skills that are 
considered important for literacy development and the sociolinguistic 
practices in which the context and power have a significant role.  

The second part of the course focusing on critical literacy outlines the 
various proposals that have been developed in pertinent strands, from 
sociological work to discursively shaped linguistic work focusing on the way 
by which language by which language as wide range of semiotic resources 
available to social actors may be implicated  in the construction of social 
realities. The relation between language, power and ideology is discussed 
through the detailed, critical analysis of the most prominent literature and the 
positions as indeed the arguments put forward by  scholars such as 
Foucault, Fairclough, Wodak and van Dijk. To make clear the ideological 
underpinnings of grammar, the basic premises of SFL are presented and 
analyzed. Students are asked to work with this framework and apply it to the 
analysis of a wide range of texts from different discourse communities so 
that they gain a clear and deep understanding of the way by which 
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της Συστηµικής Λειτουργικής Γραµµατικής (ΣΛΓ) και των εργαλείων που 
αυτή παρέχει για την κατανόηση του τρόπου δόµησης και αναπαράστασης 
της κοινωνικής πραγµατικότητας. Οι φοιτητές/τριες καλούνται, αξιοποιώντας 
το συγκεκριµένη περιγραφή της πολυλειτουργικής διάστασης της γλώσσας, 
να διερευνήσουν, µέσα από ποικίλα κείµενα που προέρχονται από την 
τοπική και ευρύτερη κοινωνία, το πώς τα άτοµα µέσα από τη χρήση 
λεξικογραµµατικών και κειµενικών µηχανισµών επαναδιατυπώνουν 
κειµενικά είδη, παράγουν και αναδοµούν ποικίλες αναπαραστάσεις του 
κόσµου, προβάλουν ταυτότητες, αντιστέκονται σε σχέσεις εξουσίες και 
διαπραγµατεύονται κυρίαρχες ιδεολογίες.  

lexicogrammatical choices, discursive resources and multimodal choices are 
implicated in the constitution of social realities and in the negotiation of 
Discourses that ultimately shape aspects of meaning making in current 
multisemiotic societies.   

 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 

Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές/τριες αναµένεται να: 

• έχουν κατανοήσει τις βασικές προσεγγίσεις και θέσεις που 
υποστηρίζουν για τις έννοιες του λειτουργικού και κριτικού 
γραµµατισµού 

• να είναι σε θέση να εντοπίζουν κάτω από την ποικιλία της 
ορολογίας τις κοινές γραµµές του σχετικού προβληµατισµού 
αλλά και τις διαφοροποιήσεις  που διατυπώνονται στο 
εσωτερικό κάθε χώρου καθώς και το τι αυτές υποδηλώνουν    

• Να είναι σε θέση να αξιοποιούν εργαλεία- όπως αυτά που 
παρέχει η ΣΛΓ – για την ανάγνωσης των ιδεολογικών 
συνυποδηλώσεων που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη 
πολυσηµειωτική πραγµατικότητα.  

• Έχουν κατανοήσει τις σηµαντικές διαδικασίες που εµπλέκονται 
στην κατανόηση και την παραγωγή κειµένων. 

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): 

Students are expected to: 

• have understood the basic arguments developed in the literature 

with regard to functional and critical literacy 

• to be able to move beyond the diversity and variety of the 

perspectives proposed and identify points of convergence and 

divergence 

• to be able to use Systemic Functional grammar in the process of 

reading texts and unveiling the ideological meanings implicitly or 

explicitly expressed in them.  

• Have understood the important processes which are involved in 

text comprehension and production. 

 

  

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 

Λειτουργικός γραµµατισµός, Ψυχογλωσσολογία, Κριτική Ανάλυση Λόγου, 
Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική, εξουσία, ηγεµονία, κειµενικές 
αναπαραστάσεις.   

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 

functional literacy, Psycholinguistics, Critical Discourse Analysis, Systemic 

Functional Grammar, power, hegemony, discursive representations. 

 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
First part of the course 

R. Beard, D. Myhill, J. Riley & M Nystrand (eds.) (2009), The SAGE 
Handbook of writing development. Los Angeles: SAGE. 

 

In S. Neuman & D. Dickinson (eds)(2003) Handbook of early literacy 
research. New York: The Guilford Press. 

 

J. Oakhill & R. Beard (eds.) (1999), Reading development and teaching of 
reading. Oxford: Blackwell. 

 

C. MacArthur, S. Graham & J. Fitzgerald (eds) (2006), Handbook of writing 
research. New York: The Guildford Press. 

 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά): 
First part of the course 

R. Beard, D. Myhill, J. Riley & M Nystrand (eds.) (2009), The SAGE 
Handbook of writing development. Los Angeles: SAGE. 

 

In S. Neuman & D. Dickinson (eds)(2003) Handbook of early literacy 
research. New York: The Guilford Press. 

 

J. Oakhill & R. Beard (eds.) (1999), Reading development and teaching of 
reading. Oxford: Blackwell. 

 

C. MacArthur, S. Graham & J. Fitzgerald (eds) (2006), Handbook of writing 
research. New York: The Guildford Press. 
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M. Snowling & C. Hulme (eds) (2005), The science of reading: A Handbook. 
Oxford: Blackwell. 

 

T. Nunes & P. Bryant (eds.) (2004), Handbook of children’s literacy. 
Dordrecht: Kluwer. 

 

M., Joshi and K. Aaron (Eds.) (2006), Handbook of orthography and 
Literacy. Mahwah, NJ: LEA. 

 

C.M. Levy & S. Randsdell (eds.) (1996), The science of writing. Theories, 
methods, individual differences, and applications. Mahwah, NJ: LEA. 

 

S. Paris & S. Stahl (eds.) (2005), Children’s reading comprehension and 
assessment. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 

Hannon, P. (2000). Reflecting on literacy in education. London: 
RoutledgeFalmer. 

 

Second part of the course 

Bakhtin, M.M. (1981). The dialogic imagination (Tr. C. Emerson & Holquist, 

M.)  Austin: University of Texas Press. 

Burns, Anne and Coffin, C. (eds.) (2001). Analyzing English in a global 

context: A Reader. London: Routledge. (chapters 8, 9, 10, 11, 12). 

Fairclough, N. (2003). Analyzing discourse: Textual analysis for social 

research. London: Routledge.  

Foucault, M. (1972). The Archeology of knowledge. London: Tavistock.  

Gee, J.P. (2004) Situated language and learning: A critique of traditional 

schooling. New York: Routledge. 

Kostouli, T. 2009. «A sociocultural framework: Writing as social practice». 

Στο R. Beard, D. Myhill, J. Riley & M. Nystrand (επιµ.) The SAGE 

Handbook of Writing Development. London, Sage, 98-116 

Martin, J.R. (1985). Factual writing: Exploring and challenging social reality. 

Oxford: Oxford University Press. 

Unsworth, L. (ed.) (2000). Researching language in schools and 

communities: Functional linguistic perspectives. London and 

Washington: Cassell.  

Wodak, R., & Meyer, M. (eds.) (2001) Methods of Discourse Analysis. 

London: Sage.      

 

M. Snowling & C. Hulme (eds) (2005), The science of reading: A Handbook. 
Oxford: Blackwell. 

 

T. Nunes & P. Bryant (eds.) (2004), Handbook of children’s literacy. 
Dordrecht: Kluwer. 

 

M., Joshi and K. Aaron (Eds.) (2006), Handbook of orthography and 
Literacy. Mahwah, NJ: LEA. 

 

C.M. Levy & S. Randsdell (eds.) (1996), The science of writing. Theories, 
methods, individual differences, and applications. Mahwah, NJ: LEA. 

 

S. Paris & S. Stahl (eds.) (2005), Children’s reading comprehension and 
assessment. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 

Hannon, P. (2000). Reflecting on literacy in education. London: 
RoutledgeFalmer. 

 

Second part of the course 

Bakhtin, M.M. (1981). The dialogic imagination (Tr. C. Emerson & Holquist, 

M.)  Austin: University of Texas Press. 

Burns, Anne and Coffin, C. (eds.) (2001). Analyzing English in a global 

context: A Reader. London: Routledge. (chapters 8, 9, 10, 11, 12). 

Fairclough, N. (2003). Analyzing discourse: Textual analysis for social 

research. London: Routledge.  

Foucault, M. (1972). The Archeology of knowledge. London: Tavistock.  

Gee, J.P. (2004) Situated language and learning: A critique of traditional 

schooling. New York: Routledge. 

Kostouli, T. 2009. «A sociocultural framework: Writing as social practice». 

Στο R. Beard, D. Myhill, J. Riley & M. Nystrand (επιµ.) The SAGE 

Handbook of Writing Development. London, Sage, 98-116 

Martin, J.R. (1985). Factual writing: Exploring and challenging social reality. 

Oxford: Oxford University Press. 

Unsworth, L. (ed.) (2000). Researching language in schools and 

communities: Functional linguistic perspectives. London and 

Washington: Cassell.  

Wodak, R., & Meyer, M. (eds.) (2001) Methods of Discourse Analysis. 

London: Sage.      
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Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
Μορφή 
διδασκαλίας 

Αριθµός ώρες Ώρες µελέτης -  
παρακολούθησης  

∆ιαλέξεις 4 3 12 

Οµαδική εργασία 5 3 15 

Σεµινάρια – 
Εργαστήρια 

6 3 18 

Ατοµικές ώρες 
µελέτης 

0 0 155 

   200 

Η αξιολόγηση θα πραγµατοποιηθεί µέσω δύο γραπτών εργασιών έκτασης 
1500 και 3000 λέξεων αντίστοιχα και προφορικών παρουσιάσεων. Η πρώτη 
γραπτή εργασία θα εκπονηθεί στα µέσα του εξαµήνου και αφορά την κριτική 
εξέταση µιας επιστηµονικής µελέτης. Η δεύτερη εργασία θα εκπονηθεί µετά 
την ολοκλήρωση των µαθηµάτων και αφορά στην ανασκόπηση και κριτική 
ανάλυση ενός υποπεδίου που σχετίζεται µε το περιεχόµενο του µαθήµατος. 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
Delivery type Numberς Hours Student hours  

Tutorial 4 3 12 

Group learning  5 3 15 

Seminars- 
workshops 

6 3 18 

Private study 
hours 

0 0 155 

   200 

Evaluation will be based on two written assignments of 1500 and 3000 
words respectively and oral presentations. The first coursework will be 
handed in the middle of the course and will be based on a critical analysis of 
research study. The second coursework will be handed in at the end of the 
course and will be based on the review and critical analysis of the literature 
on a specific area which is related to the course content. 
 

 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Θεωρία της λογοτεχνίας και λογοτεχνική εκπαίδευση 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: Theory of Literature and Literary Education 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Α΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος: Αποστολίδου Βενετία  

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 

Το µάθηµα έχει ως αντικείµενο τη Θεωρία της λογοτεχνίας και τη λογοτεχνική 
εκπαίδευση. Στις πρώτες διδακτικές ενότητες διερευνάται ο ιστορικός τρόπος 
ύπαρξης και εξέλιξης της λογοτεχνίας, οι συνάψεις της και οι συνάφειες της µε 
άλλες κοινωνικές πρακτικές, όπως και οι ποικίλες διασυνδέσεις και επαφές της 
Θεωρίας µε άλλες επιστηµονικές πειθαρχίες. Εξετάζονται επίσης οι όροι 
παραγωγής, µετάδοσης, πρόσληψης, ανάλυσης και ερµηνείας εκείνων των 
προϊόντων του λόγου που (µέσω της παρέµβασης ποικίλων παραγόντων) 
ορίζονται ως λογοτεχνικά. Οι διδακτικές ενότητες που αναφέρονται στη 
Λογοτεχνική Εκπαίδευση σκοπεύουν στη διερεύνηση καταρχάς του ίδιου του 
όρου ως σηµείου τοµής της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο σχολείο και του 
λόγου περί λογοτεχνίας στη δηµόσια σφαίρα. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη 
λογοτεχνική επικοινωνία στα σύγχρονα µέσα όπως το διαδίκτυο και στον 
τρόπο που µπορούν να αξιοποιηθούν στο σχολείο. Θα εξεταστούν µοντέλα 
διδασκαλίας όπως παρουσιάζονται σε προγράµµατα σπουδών και θα 
εισαχθούν οι φοιτητές στην έρευνα γύρω από την ανάγνωση της λογοτεχνίας 
µέσα και έξω από το σχολείο, σχολιάζοντας δηµοσιευµένες έρευνες.    

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): The course deals with Theory of 
Literature and Literary Education. In the first meetings the discussion is focused 
on the historical dimension of literature, its interrelations with other social 
practices as well as on the various ways in which theory communicates with 
other disciplines.  Additionally, the factors that determine the production, 
dissemination, reception and interpretation of those works of speech which are  
recognized as literary  will be examined. As far as Literary Education is 
concerned, the course aims  to analyze the term itself as a meeting point of the 
literature teaching in school with the discourse about literature in the public 
sphere. Special emphasis will be put on the literary communication within social 
media and on the ways in which new technologies of communication can be 
employed in class. Teaching models, as they are presented in different curricula 
will also be examined. The students will be introduced in research methods of 
the field. 
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Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 

Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές: 

• Θα έχουν εµβαθύνει στην κατανόηση του ιστορικού τρόπου 
ύπαρξης και εξέλιξης της λογοτεχνίας, ιδωµένης ως µιας, 
µεταβλητής και µεταβαλλόµενης, κοινωνικής πολιτισµικής 
πρακτικής.  

• Θα µπορούν να ανιχνεύουν τις ιδιόµορφες σχέσεις της λογοτεχνίας 
µε το χώρο και τον χρόνο παραγωγής της όσο και µε άλλες 
κοινωνικές πρακτικές.  

• Θα έχουν κατανοήσει τη σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας στο σχολείο και στον τρόπο που παράγεται, διαδίδεται 
και διαβάζεται η λογοτεχνία στη δηµόσια σφαίρα. 

• Θα έχουν εισαχθεί στην ερευνητική µεθοδολογία θεµάτων σχετικών 
µε τη λογοτεχνική εκπαίδευση. 

• Θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν το σώµα των αποκτηµένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων για µια ουσιαστικότερη και βαθύτερη 
ανάλυση και κατανόηση  των λογοτεχνικών κειµένων και, ως εκ 
τούτου, σε µια αποτελεσµατικότερη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο 
σχολείο. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): The students will: 

Deepen their understanding of literature as a historical, evolving, diversifiable 
social and cultural practice. 

Be able to trace literature’s relationships with other social practices. 

Recognize the interrelation between teaching literature in school and producing, 
publishing and reading literature in society. 

Be introduced in research methodology concerning literary education. 

Be able to use their knowledge and skills in their personal reading of literature 
and, therefore, a more effective teaching.      

 

 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 

Γραµµατολογία 

Θεωρία λογοτεχνίας 

Λογοτεχνική εκπαίδευση 

Ερευνητική µεθοδολογία 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 

Grammatology, Theory of Literature, Literary Education, Research Methodology 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βασική βιβλιογραφία (ελληνικά): 
Αποστολίδου, Βενετία, «Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ: 
Κυβερνολογοτεχνία και e-books, ψηφιακές κοινότητες αναγνωστών, 
δηµιουργική γραφή και αφήγηση στον ψηφιακό κόσµο». Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, 2012 
http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_apostolidou.
pdf 

Bourdieu, Pierre, Οι κανόνες της τέχνης. Γένεση και δοµή του λογοτεχνικού 
πεδίου, (µτφρ. Ε. Γιαννοπούλου), Αθήνα, Πατάκης, 2006. 
 
Langer, Judith, Envisioning Literature: literary understanding and literature 
instruction. New York, Teachers College, Columbia University, 1995. 
 
Pieper, Irene, Items for a description of linguistic competence in the language 
of schooling necessary for learning/teaching literature (end of compulsory 

education). An approach with reference points). Language Policy Division, 
Counsil of Europe, 2011 www.coe.int/t/dg4/linguistic/.../1_LIS-
Literature2011_EN.doc. 
Selden Raman  (επιµ.),  Από τον φορµαλισµό στον µεταδοµισµό, θεώρηση 
µετάφρασης Μ. Πεχλιβάνος-Μ. Χρυσανθόπουλος, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη,  2004. 
 Todorov, Tzvetan, Η λογοτεχνία σε κίνδυνο, µτφρ. Χρύσα Βαγενά, Αθήνα, 
Πόλις, 2013. 
Τερζάκης, Φώτης,   Τροχιές του Αισθητικού. Η ιστορική σύσταση µιας 
αισθητικής φιλοσοφίας και ο ανθρωπολογικός της ορίζοντας, Αθήνα, futura, 
2007. 
Φρυδάκη Ευαγγελία, Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας, 
Αθήνα, Κριτική, 2003. 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά): 
Apostolidou, V. “Literature and New Technologies of Communication: 
cyberliterature, e-books, digital reading groups, creative writing and digital 
storytelling. Greek Language Centre, 2012.  
Bourdieu, P., Les règles de l’ art. Genèse et structure du champ littéraire  
Langer, Judith, Envisioning Literature: literary understanding and literature 
instruction. New York, Teachers College, Columbia University, 1995. 
 
Pieper, Irene, Items for a description of linguistic competence in the language of 
schooling necessary for learning/teaching literature (end of compulsory 

education). An approach with reference points). Language Policy Division, 
Counsil of Europe, 2011 
Todorov, T., La littérature un péril, Flammarion, 2007. 
Τερζακις, Φ., Tracks of the Aesthetic: The historicity of an aesthetic philosophy 
and its anthropological horizon. Athens, Futura, 2007.  
Frydaki, E., Theory of literature in teaching, Athens, Kritiki, 2003. 
. 
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Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
Το µάθηµα έχει σεµιναριακή µορφή (παρακολουθείται εξάλλου από οκτώ 
µόνον φοιτητές). Οι φοιτητές αξιολογούνται µε βάση: 

• Την εν γένει συµµετοχή τους στις συζητήσεις του µαθήµατος 
• Την προφορική παρουσίαση θεµάτων ή/και βιβλίων/άρθρων κατά 

τη διάρκεια του µαθήµατος 
• Την εκπόνηση γραπτής εργασίας πάνω σε ένα θέµα του 

περιεχοµένου του µαθήµατος.  

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
The course is a seminar with 8 students. The students are assessed through: 
Their participation in class discussions. 
Their oral presentations of topics, books or articles in class. 
A written essay on a given subject.  
 

 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Λειτουργικός και κριτικός γραµµατισµός: ∆ιδακτικές προσεγγίσεις 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: PERSPECTIVES ON FUNCTIONAL AND CRITICAL LITERACY: TEACHING PRACTICES 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: B΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος:  Αϊδίνης Αθανάσιος και Κωστούλη Τριανταφυλλιά 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 

Το µάθηµα παρουσιάζει και διερευνά µε κριτικό τρόπο τις διάφορες 

προσεγγίσεις που έχουν αναφανεί στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 

µε στόχο την καλλιέργεια του λειτουργικού και κριτικού γραµµατισµού. 

Συγκεκριµένα: Στο πρώτο µέρος του µαθήµατος διερευνώνται µε κριτικό 

τρόπο οι διάφορες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία του γλωσσικού 

µαθήµατος στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Ο κύριος στόχος 

είναι να αναδειχθούν παιδαγωγικές πρακτικές που συνδυάζουν τόσο την 

ανάπτυξη συγκεκριµένων δεξιοτήτων που είναι κοινές τουλάχιστον στα 

πρώτα στάδια της ανάπτυξης όσο και για το πώς χρησιµοποιείται ο 

γραµµατισµός σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια. Εκκινώντας από την 

παραδοχή ότι τόσο ο προφορικός όσο και ο γραπτός λόγος αποσκοπούν 

στην ανταλλαγή µηνυµάτων µε νόηµα και αξιοποιώντας αποτελέσµατα 

ερευνών από διάφορους τοµείς δίδεται έµφαση στην ανάγκη στη διδακτική 

πράξη να αξιοποιούνται αυτά που γνωρίζουν τα παιδιά για το γραµµατισµό 

µε την ένταξή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και να δίνονται 

ευκαιρίες στα παιδιά µέσω της αλληλεπίδρασης για δραστηριότητες 

σχετικές µε το γραµµατισµό τις οποίες δεν είχαν στο κοινωνικοπολιτισµικό 

τους περιβάλλον. Μέσα από τη σύνδεση των θεωριών για την ανάπτυξη του 

γραµµατισµού και των θεωριών µάθησης  αναδεικνύονται τα στοιχεία εκείνα 

που σχετίζονται τόσο µε το περιεχόµενο της διδασκαλίας όσο και µε τη 

µέθοδο. 

Το δεύτερο µέρος του µαθήµατος διερευνά µε κριτικό τρόπο τις διάφορες 

παιδαγωγικές προτάσεις που έχουν προταθεί στο πλαίσιο του κριτικού 

γραµµατισµού (από τον Φρέιρε και την εκπαίδευση ενηλίκων µέχρι τις πιο 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): 

This course presents and discusses the various perspectives that have been 

developed in the literature with regard to the development of functional and 

critical literacy in various contexts and indeed in school-related ones. 

Specifically:  

The first part of the course critically investigates various perspectives in 

language teaching in the first grades of primary school. The main aim is to 

highlight pedagogical practices which combine both the development of 

particular skills which are common at least during the early stages of 

development and the use of literacy in different social contexts. Based on the 

assumption that both oral and written language are mainly used for the 

exchange of meaningful messages and on research findings from different 

research areas it is emphasized the need in teaching practices to be used 

what children already know about literacy on their entrance to compulsory 

education and to be given to children the chances through interaction for 

activities related to literacy which were absent in their sociocultural context. 

Through the connection of theories for literacy development and learning 

theories the elements which are related both to the content and the method 

of teaching are illustrated.  

The second part of this course analyzes the various pedagogical proposals 

that have been developed in the literature with regard to the development of 

students’ critical stance, from Freire’s work with illiterate adults to more 

recent proposals in the Greek and Cypriot educational context, focusing on 

the way by which the notions of critical reading and writing may be used in 
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πρόσφατες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν στη διδασκαλία 

της πρώτης και της δεύτερης γλώσσας στην ελληνική και κυπριακή Α/θµια 

και Β/θµια εκπαίδευση). Η βασική ερώτηση που τίθεται είναι η εξής: Με 

ποιο τρόπο οι προσεγγίσεις αυτές ξεφεύγουν από διαµερισµατοποιηµένες 

οπτικές και προτείνουν  πρακτικές που αναδεικνύουν το πώς ο προφορικός 

και ο γραπτός λόγος, η ανάγνωση και η γραφή λειτουργούν ως εργαλεία 

κοινωνικής δράσης; Πώς τα εργαλεία αυτά, διαπλεκόµενα, καλλιεργούν 

στους µαθητές και τις µαθήτριες µια κριτική προσέγγιση έναντι των  

κειµένων και του κόσµου γενικότερα; Τέλος, το µάθηµα επικεντρώνεται στην 

κριτική διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο οι ποικίλες παιδαγωγικές 

προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στη βιβλιογραφία καλλιεργούν 

αναστοχαστικές δεξιότητες, δηλαδή, δεξιότητες που αφορούν στην  

ικανότητα µαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να αναστοχάζονται τη φύση 

της µαθησιακής κοινότητας που οικοδοµούν και να ελέγχουν το πώς µέσα 

από τις επιλογές τους δοµούν σχολικά πλαίσια που ενισχύουν ηγεµονικούς 

Λόγους ή προωθούν Λόγους υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και κατά των 

ανισοτήτων. 

elementary and secondary school contexts as part of the development of 

students’ literate competencies. Students are expected to be able to read 

through the various proposals, decipher points of convergence and 

divergence between them, and critically evaluate courses that do not 

privilege limited notions of critical literary but rather develop local members’ 

reflective stance, by assessing how teachers and students through the 

practices they co-construct develop as literate and social subjects. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 

Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές/τριες αναµένεται ότι θα 
είναι σε θέση να: 

• γνωρίζουν τις παιδαγωγικές πρακτικές που προτείνουν οι 

διάφορες γλωσσοδιδακτικές  προσεγγίσεις µε στόχο την 

‘καλλιέργεια του λειτουργικού και κριτικού γραµµατισµού’ 

• αναγιγνώσκουν και θα κατανοούν τις διαφορές στις 

παιδαγωγικές πρακτικές που προτείνονται κάτω από το γενικό 

στόχο ‘καλλιέργεια κριτικού γραµµατισµού’ και τις συνέπειες που 

οι επιµέρους αυτές διαφοροποιήσεις επιφέρουν στην κουλτούρα 

της µαθησιακής κοινότητας, 

• κατανοούν το πώς µέσα από στατικές και δυναµικές πρακτικές 

δοµούνται κοινότητες γραµµατισµού που συνοµιλούν µε 

διαφορετικό τρόπο µε την κοινωνία. 

• Κατανοούν τις διαφορετικές πτυχές του γραµµατισµού στην 

πρώτη σχολική ηλικία και τις επιδράσεις που έχουν για τη 

διδασκαλία. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): 

On the completion of the course students will be able to: 

• Identify the pedagogical practices proposed by various literature 

strands with the aim of fostering the development of ‘functional 

and critical literacy’. 

• Read and appreciate the small differences in focus and emphasis 

in the proposals situated under the general field of ‘critical 

literacy’ and identify the effects these differences have on the 

culture of the school as a learning community. 

• Understand how through static and dynamic approaches to 

language use and meaning making different literate communities 

may be constituted, each engaging in  different kinds of dialogue 

with society and wider social ideologies.   

• Understand the various aspects of early literacy and their 

teaching implications. 

 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 

Ανάγνωση και γραφή ως κοινωνικές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, 

συνοικοδόµηση κοινωνικών ζητηµάτων, ταυτότητες, νοήµατα, αρχικά στάδια 

ανάγνωσης και γραφής. 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 

Reading and writing as social practices, critical reading, critical writing,  co-

construction of meanings, thematic units, early reading, early writing. 
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∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
Albright, J. & Luke, A. (ed.) (2008). Pierre Bourdieu and Literacy Education. 

London: Routledge. 

Ball, F. A. &  Freedman, S. W. (eds) (2004). Bakhtinian perspectives on 
language, literacy and learning. London: Cambridge University Press. 

Comber, B. & Simpson, A. (επιµ.) (2001). Negotiating Critical Literacies in 
Classrooms. Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates. 

Freire, P. & Mαcedo, D. (1987). Literacy: Reading the Word and the World. 
London: Routledge.   

Hull, G. & Schultz, K. (Eds.), (2002) Schools out!: Bringing out-of-school 
literacies with classroom practice. New York: Teachers College Press.    

Morgan, W. (1997). Critical literacy in the classroom: The art of the possible. 
London: Routledge.  

Muspratt, S. & A. Luke & P. Freebody (επιµ.), Constructing critical literacies: 
Teaching and learning textual practice. Cresskill, NJ., Hampton Press.    

Rogers, R. (Ed.), (2004). An introduction to critical discourse analysis in 
education.  (51- 78) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Cowen, J.E. (2003). A balanced approach to beginning reading instruction. 
Newark:  

International Reading Association. 

L. Gambrell, L. Mandel Morrow, S. Neuman & M. Pressley (eds.) (1999), 
Best practices in literacy instruction. New York: The Guilford Press. 

Hannon, P. (2000). Reflecting on literacy in education. London: 

RoutledgeFalmer. 

McLaughlin, M. (2003). Guided comprehension in the primary grades. 
Newark,  

Delaware: International Reading Association. 

Nunes, T. & Bryant, P. (2006). Improving literacy by teaching phonemes. 
London:  

Routledge. 

Nunes, T., & Bryant, P. (2009). Children’s reading and spelling. Beyond the 
first  

steps. Singapore: Wiley-Blackwell. 

Pressley, M. (2002). Reading instruction that works. The case for balanced 
teaching.  

New York : The Guilford Press. 

N. Bascia, A. Cumming, A. Datnow, K. Leithwood & D. Livingstone (Eds.) 

(2005) International Handbook of Educational Policy, (pp. 645-660). 

London : Springer. 

R. Beard, D. Myhill, J. Riley & M Nystrand (eds.) (2009), The SAGE 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά): 
Albright, J. & Luke, A. (ed.) (2008). Pierre Bourdieu and Literacy Education. 

London: Routledge. 

Ball, F. A. &  Freedman, S. W. (eds) (2004). Bakhtinian perspectives on 
language, literacy and learning. London: Cambridge University Press. 

Comber, B. & Simpson, A. (επιµ.) (2001). Negotiating Critical Literacies in 
Classrooms. Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates. 

Freire, P. & Mαcedo, D. (1987). Literacy: Reading the Word and the World. 
London: Routledge.   

Hull, G. & Schultz, K. (Eds.), (2002) Schools out!: Bringing out-of-school 
literacies with classroom practice. New York: Teachers College Press.    

Morgan, W. (1997). Critical literacy in the classroom: The art of the possible. 
London: Routledge.  

Muspratt, S. & A. Luke & P. Freebody (επιµ.), Constructing critical literacies: 
Teaching and learning textual practice. Cresskill, NJ., Hampton Press.    

Rogers, R. (Ed.), (2004). An introduction to critical discourse analysis in 
education.  (51- 78) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Cowen, J.E. (2003). A balanced approach to beginning reading instruction. 
Newark:  

International Reading Association. 

L. Gambrell, L. Mandel Morrow, S. Neuman & M. Pressley (eds.) (1999), 
Best practices in literacy instruction. New York: The Guilford Press. 

Hannon, P. (2000). Reflecting on literacy in education. London: 

RoutledgeFalmer. 

McLaughlin, M. (2003). Guided comprehension in the primary grades. 
Newark,  

Delaware: International Reading Association. 

Nunes, T. & Bryant, P. (2006). Improving literacy by teaching phonemes. 
London: Routledge. 

Nunes, T., & Bryant, P. (2009). Children’s reading and spelling. Beyond the 
first steps. Singapore: Wiley-Blackwell. 

Pressley, M. (2002). Reading instruction that works. The case for balanced 
teaching. New York : The Guilford Press. 

N. Bascia, A. Cumming, A. Datnow, K. Leithwood & D. Livingstone (Eds.) 

(2005) International Handbook of Educational Policy, (pp. 645-660). 

London : Springer. 

R. Beard, D. Myhill, J. Riley & M Nystrand (eds.) (2009), The SAGE 
Handbook of writing development. Los Angeles: SAGE. 

In S. Neuman & D. Dickinson (eds)(2003) Handbook of early literacy 
research. New York: The Guilford Press. 

J. Oakhill & R. Beard (eds.) (1999), Reading development and teaching of 
reading. Oxford: Blackwell. 
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Handbook of writing development. Los Angeles: SAGE. 

In S. Neuman & D. Dickinson (eds)(2003) Handbook of early literacy 
research. New York: The Guilford Press. 

J. Oakhill & R. Beard (eds.) (1999), Reading development and teaching of 
reading. Oxford: Blackwell. 

Hannon, P. (2000). Reflecting on literacy in education. London: Routledge 
Falmer. 

Hannon, P. (2000). Reflecting on literacy in education. London: Routledge 
Falmer. 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
Μορφή 
διδασκαλίας 

Αριθµός ώρες Ώρες µελέτης -  
παρακολούθησης  

∆ιαλέξεις 4 3 12 

Οµαδική εργασία 5 3 15 

Σεµινάρια – 
Εργαστήρια 

6 3 18 

Ατοµικές ώρες 
µελέτης 

0 0 155 

   200 

Η αξιολόγηση θα πραγµατοποιηθεί µέσω δύο γραπτών εργασιών έκτασης 
1500 και 3000 λέξεων αντίστοιχα και προφορικών παρουσιάσεων. Η πρώτη 
γραπτή εργασία θα εκπονηθεί στα µέσα του εξαµήνου και αφορά την κριτική 
εξέταση µιας επιστηµονικής µελέτης. Η δεύτερη εργασία θα εκπονηθεί µετά 
την ολοκλήρωση των µαθηµάτων και αφορά στην ανασκόπηση και κριτική 
ανάλυση ενός υποπεδίου που σχετίζεται µε το περιεχόµενο του µαθήµατος. 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
Delivery type Numberς Hours Student hours  

Tutorial 4 3 12 

Group learning  5 3 15 

Seminars- 
workshops 

6 3 18 

Private study 
hours 

0 0 155 

   200 

Evaluation will be based on two written assignments of 1500 and 3000 
words respectively and oral presentations. The first coursework will be 
handed in the middle of the course and will be based on a critical analysis of 
research study. The second coursework will be handed in at the end of the 
course and will be based on the review and critical analysis of the literature 
on a specific area which is related to the course content. 

 

 

 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Παιδική λογοτεχνία: Θεωρία και πράξη 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: Children’s Literature: Theory and practice 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Β΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος: Μητακίδου Χριστοδούλα-Μένη Κανατσούλη 
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Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 

 

Αρχές θεωρίας της παιδικής λογοτεχνίας:  
∆ιάκριση Λογοτεχνίας παιδιών-Λογοτεχνίας ενηλίκων.  
Αφηγηµατικά χαρακτηριστικά.  
Ιδεολογικό περιεχόµενο των παιδικών βιβλίων.  
Είδη ΠΛ: 
-Εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο.  
-Βιβλίο γνώσεων. 
-Παραµύθι 
Σχέση της παιδικής λογοτεχνίας µε την εκπαίδευση 
Τρόποι αξιοποίησης της παιδικής λογοτεχνίας στη σχολική τάξη 
Λογοτεχνικές στρατηγικές και η διδασκαλία τους 
 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): 

 
The context of theory 
Children’s literature and adult literature: Similarities & differences 
Narrative patterns   
Ideology and children’s literature 
Kinds of children’s literature 
-Picture books 
-Informational books  
-Folktales 
Children’s literature in education 
Ways of using children’s literature in class 
Literary strategies  
Teaching literary strategies  
 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 

 
Κατανόηση της δοµής των λογοτεχνικών κειµένων για παιδιά.  
Κριτική αξιολόγησή τους.  
Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της επιχειρηµατολογίας των 
διδασκοµένων.  
Αξιοποίηση λογοτεχνικών κειµένων στη διδακτική πράξη 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος(αγγλικά): 

 
Understanding the structure of children’s literature 
Critical evaluation 
Development of students’ critical ability and argumentation  
Use of literary texts in teaching 
Literature across the curriculum 
 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 

Παιδική λογοτεχνία 

Γραµµατισµός  

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 

Children’s literature 

Literacy 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 

Αυδίκος, Ε. (επιµ.) 1996. Από το παραµύθι στο κόµικς. Παράδοση και 
νεοτερικότητα. Αθήνα: Οδυσσέας. 

Γιαννικοπούλου, Α. 2008. Στη χώρα των χρωµάτων. Το σύγχρονο 

εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο. Αθήνα: Παπαδόπουλος.  

Kανατσούλη, Μ. 2002. Eισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής 
λογοτεχνίας σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Θεσσαλονίκη: University 
Studio Press.  

Kανατσούλη, Μ. 2000. Iδεολογικές διαστάσεις της παιδικής λογοτεχνίας. 
Αθήνα: Tυπωθήτω-∆αρδανός.  

Kαρπόζηλου, M. 1994. Tο παιδί στη χώρα των βιβλίων. Αθήνα: 
Kαστανιώτης.  
 
Μπετελχάιµ, Μ. 1995. Η γοητεία των παραµυθιών. Μια ψυχαναλυτική 
προσέγγιση. Αθήνα: Γλάρος. 
 
Νόρτον, Ντ. 2007. Μέσα από τα µάτια ενός παιδιού. Εισαγωγή στην 
παιδική λογοτεχνία 6η εκδ. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 
 
Oικονοµίδου, Σ. 2011. Xίλιες και µία ανατροπές. H νεοτερικότητα στη 
λογοτεχνία για µικρές ηλικίες. Αθήνα: Πατάκης.  
 

Xαντ, Π. 2001. Kριτική, θεωρία και παιδική λογοτεχνία  (µτρφ. E. 
Σακελλαριάδου-M. Kανατσούλη). Αθήνα: Πατάκης.  

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά): 

Harste, J. C., Short K. G. & Burke, C. 1995. Creating classrooms for authors 
and inquirers 2nd ed. , NH: Heinemann. 
 
Lukens, R. 2012. A critical handbook of children's literature, Pearson. 
 
McGillis, R. 1996. The nimble reader. Literary theory and children΄s 
literature. New York: Twayne Publishers. 
 
Nodelman, P. 2002. The pleasures of children's literature. Pearson. 
 
Nodelman, P. 2008. The hidden adult. Defining children’s literature. JHU 
Press. 
 
Routman, R. 2000. Conversations. Portsmouth, NH: Heinemann. 
 
Stephens, J. 1994. Language and ideology in children's fiction. Longman. 
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Hunt, P. (επιµέλεια). 2006. Κατανοώντας τη λογοτεχνία για παιδιά. Αθήνα: 
Μεταίχµιο.  

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 

∆ιάλεξη µε χρήση power point.  

Γραπτές εργασίες µε προφορική υποστήριξη. 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 

Seminars with ppt use 
Written assignments with oral defense 

 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Πολυγραµµατισµοί στο σχολείο 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά:  Multiliteracies at school 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Γ΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος:  Φωτεινή Παπαδηµητρίου – Ευαγγελία Φίστα  
Εργαστηριακή υποστήριξη: Ευαγγελία Μπουγατζέλη 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 
 
Η διεύρυνση της έννοιας του γραµµατισµού ώστε να εµπεριέχει τους 
πολλαπλούς τύπους αναπαράστασης, οι οποίοι είναι συµφυείς µε τα 
κείµενα της σύγχρονης εποχής, οδήγησε στο να εκλαµβάνουµε πλέον το 
γραµµατισµό ως κοινωνική πρακτική και πολλαπλότητα γραµµατισµών που 
αυτή η πρακτική µας επιτρέπει να παρατηρήσουµε (Street, 2001:147). Αυτό 
σηµαίνει ότι οι πρακτικές γραµµατισµού δεν είναι πανοµοιότυπες σε κάθε 
περίσταση, αλλά ποικίλλουν ανάλογα µε το κοινωνικό πλαίσιο και τις 
πολιτισµικές νόρµες. ∆οθέντος ότι το σχολείο συνιστά µια κοινωνική δοµή 
υπό την έννοια ότι διαθέτει τις δικές του κοινωνικές πεποιθήσεις και 
συµπεριφορές εντός των οποίων εισάγονται οι δικές του ιδιαίτερες 
πρακτικές γραµµατισµού, το ερώτηµα που εγείρεται αφορά στους τρόπους 
µε τους οποίους οι µαθητές/τριες µαθαίνουν µέσα από πολυσηµειωτικές-
πολυτροπικές πηγές τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους, ιδίως σε 
περιβάλλοντα του ∆ιαδικτύου. Μολονότι οι δεξιότητες αναζήτησης και 
εντοπισµού πληροφοριών µέσω της τεχνολογίας συνιστούν απαραίτητη 
συνθήκη, προκειµένου τα άτοµα να µπορούν να λειτουργούν 
αποτελεσµατικά στα ραγδαίως µεταβαλλόµενα περιβάλλοντα του 
∆ιαδικτύου και των άλλων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ), παρά ταύτα δεν είναι και επαρκής. Το να διαθέτει κάποιος δεξιότητες 
αναζήτησης και εξεύρεσης πληροφοριών δεν σηµαίνει ότι είναι και σε θέση 
να αξιολογεί κριτικά το περιεχόµενο και τη χρησιµότητα των πληροφοριών, 
να µετασχηµατίζει τις πληροφορίες παράγοντας νέες δοµές και 
αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας ή να επικοινωνεί το αποτέλεσµα 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): 
 
The extension of the concept of literacy in order to include the multiple types 
of representation that are inherent in the texts of the Information Age, led to 
longer perceive literacy as social practice and as plurality of literacies that 
this practice enables us to observe (Street, 2001:147). This means that 
literacy practices are not identical in every situation, but they vary according 
to social context and cultural norms. Given that the school is a social 
structure in the sense that it has its own social beliefs and behaviors within 
which its specific literacy practices are inserted, the question that arises 
concerns the ways in which students learn through multisemiotic-multimodal 
sources they have at their disposal, especially in online environments. 
Although searching and locating information skills via technology is a 
necessary condition in order people to be able to work effectively in the 
rapidly changing environments of the Internet and other Information and 
Communication Technologies (ICT), it is not sufficient too. To dispose 
someone skills and strategies involved in searching and locating information 
does not mean that he/she is able to critically evaluate the content and 
usefulness of information, to transform information by producing new 
constructions and representations of reality, or to communicate the result of 
this productive process to others.  
In this context, the objectives of the course consist of: (a) The study, critical 
analysis and practical examination of theoretical perspectives and findings of 
interdisciplinary research on recently emerging field of new literacies and 
how they impact upon social and educational practices. (b) The 
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αυτής της παραγωγικής διαδικασίας στους άλλους. 

Υπό αυτό το πρίσµα, οι επιδιωκόµενοι  στόχοι του µαθήµατος συνίστανται 
στα εξής: (α) Στην µελέτη, κριτική ανάλυση και πρακτική κατανόηση 
θεωρητικών απόψεων και πορισµάτων της διεπιστηµονικής έρευνας σχετικά 
µε το νεααναδυόµενο πεδίο των νέων γραµµατισµών και τους τρόπους µε 
τους οποίους επιδρά στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές πρακτικές. (β) Στην 
απόκτηση/κατανόηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται όχι µόνο για την 
αναζήτηση και τον εντοπισµό πληροφοριών, αλλά και για την κριτική 
αξιολόγηση του περιεχοµένου και της χρησιµότητάς τους για διάφορους 
µαθησιακούς σκοπούς. (γ) Στη διαπραγµάτευση µε κριτικό τρόπο µιας 
ποικιλίας πολυσηµειωτικών-πολυτροπικών µορφών επικοινωνίας που 
σχετίζονται µε τις τεχνολογίες των πολυµέσων και των πληροφοριών και/ή 
παράγονται σε διάφορα περιβάλλοντα µάθησης. (δ)  Στην προσέγγιση 
ζητηµάτων που αφορούν στη νοηµατοδότηση του γραµµατισµού καθώς και 
στη διδασκαλία και µάθηση του γραµµατισµού στο πλαίσιο της 
πολιτισµικής και γλωσσικής ποικιλοµορφίας και της πολλαπλότητας των 
τρόπων για τη δηµιουργία νοήµατος. (ε) Στην αξιοποίηση προσεγγίσεων 
πολυγραµµατισµού στη σχολική τάξη.    

understanding of the skills/capabilities needed not only for searching and 
locating information, but also to critically evaluate the content and usefulness 
for various learning purposes. (c) The critical negotiation of a variety of 
multisemiotic-multimodal forms of communication associated with ICT, 
especially the Internet and/or produced in various learning environments. (d) 
The approach to issues that concern the conceptualization of literacy as well 
as the teaching and learning of literacy in the context of cultural and linguistic 
diversity and the multiplicity of ways for meaning making. (e) The utilization 
of Multiliteracies approaches into the classroom. 
 
 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 
 
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα 
είναι σε θέση να: 
 
- Προσδιορίζουν τους κώδικες και τις συµβάσεις που συνεισφέρουν στη 

δόµηση  και αποδόµηση του νοήµατος πολυτροπικών κειµένων εντός 
συγκεκριµένων και ιδιαίτερων πλαισίων.  

- Προσδιορίζουν και εξηγούν πώς πολυτροπικά κείµενα και υβριδικά  
ψηφιακά κείµενα δοµούνται και διαβάζονται διαφορετικά από τα  
µονοτροπικά έντυπα κείµενα.  

- Εξηγούν πώς οι ΤΠΕ, και κυρίως το διαδίκτυο, επιδρά, σχηµατίζει και  
τροποποιεί κοινωνικές πρακτικές και πρακτικές γραµµατισµού τόσο 
εντός  σχολείου, όσο και εκτός σχολείου.  

- Προσδιορίζουν τα ζητήµατα προβληµατισµού που ανακύπτουν από τις 
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις της σύγχρονης εποχής, τα οποία είναι 
ζωτικής σηµασίας  για την διδασκαλία του γραµµατισµού.  

- Καταλήγουν σε συµπεράσµατα σχετικά µε το κατάλληλο περιεχόµενο 
και  την αρµόζουσα παιδαγωγική για τη διδασκαλία του γραµµατισµού 
στα  σχολεία του 21ου αιώνα, τα οποία αναγνωρίζουν την  επίδραση 
των ΤΠΕ, και κυρίως του διαδικτύου, στις διάφορες µορφές  κοινωνικής 
συµπεριφοράς και στις ποικίλες πρακτικές γραµµατισµού 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): 
 
Upon completion of this course, graduate students will be able to: 
 
-  Identify the codes and conventions that contribute in the construction 

and deconstruction of the meaning of multimodal texts within particular 
contexts. 

- Identify and explain how multimodal texts and hybrid digital texts are 
constructed and read differently from monomodal printed texts. 

- Explain how ICT, and especially the Internet, influences, forms and 
modifies social practices and literacy practices both within school and 
outside school. 

- Identify issues of concern arising from rapid technological developments 
of our Information Age, which are vital for the teaching of literacy. 

- Draw conclusions about the appropriate content and the appropriate 
pedagogy for teaching literacy in schools of the 21st century which 
recognize the impact of ICT and especially the Internet in various forms 
of social behavior and in diverse literacy practices. 

 
 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 
 
- Πολιτισµική γλωσσική ποικιλοµορφία  
-  Ο γραµµατισµός ως κοινωνική πρακτική  
- Γλωσσικός – οπτικός – πολυτροπικός γραµµατισµός 
- Πολυγραµµατισµοί – νέοι γραµµατισµοί  
- Πολυτροπική – κοινωνική σηµειωτική προσέγγιση  
- Παιδαγωγική των πολυγραµµατισµών – κριτική µεταγλώσσα 
- Πολυτροπικό – ψηφιακό/διαδικτυακό κείµενο  
- (Πολυτροπική) κατανόηση και παραγωγή λόγου στο πλαίσιο των νέων 

γραµµατισµών 
- Νέοι γραµµατισµοί και παιδαγωγική του γραµµατισµού 
- Γραµµατισµός διαδικτύου  
- Πρακτικές κριτικού γραµµατισµού στο ∆ιαδίκτυο 

 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 
 
- Cultural, linguistic diversity – Literacy as social practice  
- Linguistic – visual – multimodal literacy 
- Multiliteracies  – New Literacies 
- Multimodal – social semiotic approach 
- Multiliteracies Pedagogy – critical metalanguage 
- Multimodal – digital online text 
- (Multimodal)  reading comprehension and production in the context of 

new literacies 
- New literacies and literacy pedagogy 
- Web literacy  
- Critical literacy practices in online environments 
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∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
 
∆ιδακτικό Υλικό 

 

Σηµειώσεις, ∆ιαφάνειες, ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα άρθρα και βιβλία, 
πολυµεσικό υλικό, διαδραστικές δραστηριότητες  
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία  

 

Βασική 
Cope, B. & Kalantzis, M. (2000). Multiliteracies: Literacy learning and the 

design of social futures. London: Routledge. 
Dalton, B. & Proctor, P. (2012). Το µεταβαλλόµενο τοπίο του κειµένου και 

της κατανόησης στην εποχή των νέων γραµµατισµών. Στο Φ. 
Παπαδηµητρίου (Επιµ.), ∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις του γλωσσικού 
γραµµατισµού: Από τη γνωστική προσέγγιση στο διευρυµένο πλαίσιο 

των νέων γραµµατισµών. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.   
Fabos, B. (2008). The price of information: Critical literacy, education and 

today’s Internet. In J. Coiro, M. Knobel, C. Lankshear & D.J. Leu (Eds.), 
Handbook of Research of New Literacies. Lawrence Erlbaum: New 
York.  

Jewitt, C. (2008). Multimodal discourses across the curriculum. Στο M. 
Martin-Jones, A. M. de Mejia & N. H. Hornberger (Εds.), Encyclopedia of 
Language and Education, 2nd Edition, Volume 3: Discourse and 
Education, 357–367. Springer Science+Business Media LLC. 

Kalantzis, M. & Cope, B. (1999). Πολυγραµµατισµοί: επανεξέταση του τι 
εννοούµε ως γραµµατισµό και τι διδάσκουµε ως γραµµατισµό στα 
πλαίσια της παγκόσµιας πολιτισµικής πολυµορφίας και των νέων 
τεχνολογιών επικοινωνίας. Στο Α-Φ. Χρηστίδης (Επιµ.). “Ισχυρές” και 
“ασθενείς” γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όψεις του γλωσσικού 
ηγεµονισµού (τ. 2), 680-695. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας. 

Kress, G. (1990). Linguistic process and sociocultural change. Oxford, Eng.: 
Oxford University Press.  

Kress, G. (2003b). Literacy in the new media age. London: Routledge. 
Kress, G. (2010). Multimodality: A social semiotic approach to contemporary 

communication. Routledge. 
Lankshear, C., & Knobel, M. (2003a). New literacies: Changing knowledge in 

the classroom. Buckingham, U.K.: Open University Press. 
Leu, D. J., Jr., Kinzer, C. K., Coiro, J., & Cammack, D. W. (2004). Towards a 

theory of new literacies emerging from the Internet and other information 
and communication technologies. Στο R. B. Ruddell & N. Unrau (Eds.), 
Theoretical models and processes of reading (pp. 1570-1613). Newark, 
DE: International Reading Association. 

Royce, T. D. & Bowcher, W. L. (2007). New Directions in the Analysis of 
Multimodal Discourse. Lawrence Erlbaum Associates. 

Stein, P.  (2008).  Multimodal instruction practices. Στο J. Coiro, M. Knobel, 
C. Lankshear & D.J. Leu (Eds.), Handbook of Research of New 
Literacies. Lawrence Erlbaum: New York.  

Unsworth, L. (2012). Πολυγραµµατισµοί και µεταγλώσσα: Η περιγραφή των 
σχέσεων εικόνας/κειµένου ως πηγή για τη διαπραγµάτευση 
πολυτροπικών κειµένων. Στο Φ. Παπαδηµητρίου (Επιµ.), 
∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις του γλωσσικού γραµµατισµού: Από τη 

γνωστική προσέγγιση στο διευρυµένο πλαίσιο των νέων 

γραµµατισµών. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.   
Unsworth, L. (2001). Teaching multiliteracies across the curriculum: 

Changing contexts of text and image in classroom practice. 

Buckingham, U.K.: Open University Press. 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά): 
 
Teaching Material 

 

Notes, slides, Greek and foreign papers and books, multimedia material, 
interactive activities. 
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Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
 
∆ιδασκαλία  
 
Η διδασκαλία του µαθήµατος θα πραγµατοποιηθεί µέσω διαλέξεων, 
µελέτης, ανάλυσης και παρουσίασης βιβλίων και άρθρων (ελληνόγλωσσων 
και ξενόγλωσσων), αλλά και µέσα από πρακτικές οµαδικές ασκήσεις και 
δραστηριότητες οι οποίες προβλέπεται να έχουν εργαστηριακό 
προσανατολισµό.  
 
Αξιολόγηση 

 

Η αξιολόγηση των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγµατοποιείται µε 
γραπτή οµαδική εργασία. 
 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
 
Teaching  

 
The teaching of the course will be carried out through lectures, study, 
analysis and presentation of books and papers (Greek and foreign), but also 
through practical group exercises and activities which are intended to have 
laboratory orientation. 
 
Evaluation  

 
The evaluation of graduate students carried out by written teamwork. 
 
 

 

 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Θεωρίες της ανάγνωσης και αναγνωστικές πρακτικές 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: Theories of Reading and reading practices 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Γ΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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Εισηγητής / ες µαθήµατος: Αλεξίου Βασίλης – Αποστολίδου Βενετία 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): Το µάθηµα επικεντρώνεται στη 

µελέτη των ποικίλων θεωριών της ανάγνωσης (θεωρία της πρόσληψης, 

θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης, κοκ.) και στον τρόπο µε τον οποίο 

αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδακτική πράξη.  Ειδικότερα θα 

µελετηθεί ο κοινωνικός ρόλος της ανάγνωσης στη διαδικασία παραγωγής, 

µετάδοσης, πρόσληψης, επιβολής ή αποσιώπησης του νοήµατος. Επίσης 

θα διερευνηθούν οι αναγνωστικές πρακτικές µέσα στο σχολείο αλλά και 

γενικότερα οι στάσεις, συµπεριφορές, προσδοκίες, πρακτικές των µαθητών 

ως αναγνωστών. 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): The course studies different 

theories of reading (reception theory, theory of literary response, etc) and 

examines the ways in which reading theories can be useful in literature 

teaching.  Emphasis will be put on the social dimensions of reading 

concerning the production, transmission and reception of meaning within 

society. Also, reading practices in school as well as students’ attitudes 

towards reading will be examined. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 

Στο τέλος της διδακτικής διαδροµής οι φοιτητές: 

-Θα έχουν κατανοήσει επαρκώς τις ποικίλες θεωρίες ανάγνωσης, το 

ιστορικό πλαίσιο ανάδυσής τους και τις βασικές τους θέσεις αναφορικά µε 

την πράξη της ανάγνωσης. 

-Θα έχουν εµβαθύνει τη γνώση τους σε σχέση µε τον ενεργητικό ρόλο των 

αναγνωστών στη διαδικασία παραγωγής νοήµατος, συναισθήµατος, 

συµπεριφοράς. 

-Θα έχουν συλλάβει το ρόλο των αναγνωστικών πρακτικών στην 

κατεύθυνση της συγκρότησης ατοµικών ή συλλογικών ταυτοτήτων τόσο 

µέσα στην κοινωνία όσο και στο σχολείο.  

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): 

The students will: 

Understand efficiently different theories of reading, their historical 

background and their basic ideas. 

Acknowledge the active role of reader along the process of meaning, feeling 

and attitude production. 

Acknowledge the role of reading practices in the construction of personal 

and collective identities in school and society.   

 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 

Θεωρία της λογοτεχνίας 

Ανάγνωση 

Λογοτεχνική εκπαίδευση 

 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 

Theory of Literature 

Reading 

Literary Education 
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∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
Αποστολίδου, Βενετία (2003). Ανάγνωση και ετερότητα. Χοντολίδου, Ελένη 

(2003). Ταυτότητες και λογοτεχνία στο σχολείο. Και τα δύο στη σειρά 
www.kleidiakaiantikleidia.net): 

Holub, Robert, Θεωρία της πρόσληψης. Μια κριτική εισαγωγή, µτφρ. 
Κωνσταντίνα Τσακοπούλου, επιµ. Άννα Τζούµα, Αθήνα: Μεταίχµιο, 
2001. 

Παπαδάτος, Γιάννης Σ., Παιδικό βιβλίο και φιλαναγνωσία: Θεωρητικές 
αναφορές και προσεγγίσεις: ∆ραστηριότητες. Αθήνα: Πατάκης, 
2009. 

Λεοντσίνη, Μαίρη (επιµ.), Όψεις της ανάγνωσης, µτφρ. Κώστας Αθανασίου 
& Φώτης Σιατίτσας. Αθήνα: Νήσος, 2000. 

Ong, Walter, Προφορικότητα και εγγραµµατοσύνη. Η εκτεχνολόγηση του 
λόγου, µτφρ. Κώστας Χατζηκυριάκου, επιµ. Θεόδωρος Παραδέλλης, 
Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997. 

Selden Raman  (επιµ.),  Από τον φορµαλισµό στον µεταδοµισµό, θεώρηση 
µετάφρασης Μίλτος Πεχλιβάνος - Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, 
Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυµα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη,  2004. 

 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά): 
Apostolidou, V., Reading and Otherness. Hodolidou, E., Identities and 

Literature in school. (2003) www.kleidiakaiantikleidia.net): 

Holub, Robert, Reception theory. A critical introduction, trans. in Greek K. 
Tsakopoulou,Athens, Metaixmio, 2001. 

Papadatos, G. , Children’s book and reading. Theory and practice. Athens, 
Patakis, 2009.  
Leontsini, M. (ed.), Aspects of reading, trans. K. Athanasiou, F. Siatistas, 
Athenis, Nisos, 2000. 
Ong, W., Orality and Literacy, trans K. Chatzikiriakou, University of Crete 
Press, 1997. 
Selden R., From Formalism to Post- Construction Theory, trans. M. 
Pechlivanos, M. Chrysanthopoulos, Thessaloniki, Institute of Modern Greek 
Studies, 2004.     

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
Το µάθηµα έχει σεµιναριακή µορφή (παρακολουθείται εξάλλου από οκτώ 
µόνον φοιτητές). Οι φοιτητές αξιολογούνται µε βάση: 

• Την εν γένει συµµετοχή τους στις συζητήσεις του µαθήµατος. 
• Την προφορική παρουσίαση θεµάτων ή/και βιβλίων/άρθρων 

κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. 
• Την εκπόνηση γραπτής εργασίας πάνω σε ένα θέµα του 

περιεχοµένου του µαθήµατος. 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
The course is a seminar with 8 students. The students are assessed 
through: 
 Participation in class discussions. 
 Oral presentations of topics, books or articles in class. 
A written essay on a given subject.  
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Γ’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Θετικισµός, νεοθετικισµός και µια νέα θεωρία των αξιών της τεχνοεπιστήµης 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: Positivism,  neo-positivism and a new theory of values for techno-science 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Α΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος: Μαρκόπουλος Ιωάννης 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 

Το µεταπτυχιακό αυτό µάθηµα  θα επικεντρωθεί, κατ’ αρχάς,  στην 
παρουσίαση και κριτική θεώρηση των βασικών  γνωσιολογικών θέσεων του 
θετικισµού και του νεοθετικισµού (λογικού θετικισµού ή λογικού ή και 
επιστηµονικού εµπειρισµού, ή, τέλος, και σύγχρονου εµπειρισµού) και στην 
κριτική συζήτηση των επιστηµικών, πρωτίστως, αξιών που προβάλλουν τα 
δύο αυτά φιλοσοφικά ρεύµατα. Με βάση αυτά τα δεδοµένα, αλλά και 
λαµβάνοντας, επίσης, υπ’ όψιν τους σύγχρονους κοινωνικο-ηθικούς, 
περιβαλλοντικούς και βιοηθικούς, γενικότερα, προβληµατισµούς, που έχουν 
προκύψει λόγω της ραγδαίας και ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της 
τεχνοεπιστήµης, θα αιτιολογηθεί η ανεπάρκεια του προβαλόµενου 
θετικιστικού και νεοθετικιστικού αξιακού µοντέλου να αντιµετωπίσει τα 
συγκεκριµένα αυτά σύγχρονα  προβλήµατα. Κατά τον τρόπο αυτό θα 
προκύψει –  ως λογικό, επιστηµολογικό και αξιολογικό επακόλουθο –  η 
αναγκαιότητα για µια νέα, διευρυµένη θεωρία των αξιών της 
τεχνοεπιστήµης, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου αξιολογικού και ενοποιητικού 
ρόλου της φιλοσοφίας της τεχνοεπιστήµης, που θα είναι άρρηκτα επίσης 
συνυφασµένη µε την ηθική θεώρηση της επιστήµης και της τεχνολογίας και 
τη διδακτική των θετικών επιστηµών. Η νέα θεωρία των αξιών της 
τεχνοεπιστήµης, που εδώ θα προταθεί και θα συζητηθεί, κριτικά, εδράζεται 
κατά κύριο λόγο στην Αριστοτελική αρετολογική ηθική, στο πλαίσιο µιας 
Νεο-Αριστοτελικής αρετολογίας µε επαναπροσδιορισµένο και διευρυµένο 
αξιακό περιεχόµενο, ενώ ενσωµατώνει, συγχρόνως, και τα βασικά 
χαρακτηριστικά µιας θεωρίας των δικαιωµάτων.   

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): 

This post-graduate course will first focus on the presentation and critical 
discussion of the basic epistemological positions of positivism and neo-
positivism (logical positivism, or logical or even scientific empiricism, or, also, 
modern empiricism), as well as on the critical discussion of the epistemic 
values that these two philosophical currents present. On this basis – and 
taken also into consideration the contemporary socio-ethical, environmental 
and bioethical, in general, issues arising from the rapid and uncontrolled 
development of techno-science –  the inefficiency of the positivistic and neo-
positivistic model of values to face these problems  will be rationalized. So – 
within the context of a contemporary axiological and unifying role of the 
philosophy of techno-science,  unbreakably interwoven with the ethics of 
science and technology, and the teaching of mathematics and natural 
sciences – the necessity of a new, broadened   theory of values of techno-
science arises, as a logical epistemological and axiological result. The here 
proposed and critically discussed new theory of values of techno-science is 
mainly based on Aristotle’ s virtue ethics,  within the framework of a Neo-
Aristotelian virtue ethics with a widened and redefined content of values, 
while it also embodies  the basic principles of a theory of moral rights. 

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 

- Γνώση του θετικισµού και νεοθετικισµού µέσα από µία κριτική 

τους θεώρηση. 

- Γνώση των αξιών που προβάλλουν τα δύο αυτά φιλοσοφικά 

ρεύµατα. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): 

- Knowledge of positivism and neo-positivism through their critical 

approach. 

- Knowledge of the values of these two philosophical currents. 

- Knowledge of the insufficiency of these value models to face the 
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- Γνώση της ανεπάρκειας των αξιακών αυτών µοντέλων στην 

αντιµετώπιση των σύγχρονων βιοηθικών προβληµάτων της 

τεχνοεπιστήµης. 

- Πρόταση για µια νέα θεωρία των αξιών της τεχνοεπιστήµης και 

συζήτησή της. 

- Η γνωστική ένταξη της πρότασης αυτής στη διδακτική των 

θετικών επιστηµών. 

contemporary bioethical issues of techno-science. 

- Suggestion and critical discussion of a new theory of values for 

techno-science. 

- The cognitive inclusion of this new theory in the teaching program 

of mathematics and natural sciences.  

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 

- Θετικισµός και Νεοθετικισµός. 

- Επιστηµικές αξίες. 

- Τεχνοεπιστήµη και Σύγχρονοι Βιοηθικοί Προβληµατισµοί. 

- Θεωρία των Aξιών. 

- Αριστοτελική Aρετολογία, Νεοαριστοτελική Hθική. 

- Θεωρία των ∆ικαιωµάτων. 

- Αξίες και ∆ιδακτική των Θετικών Επιστηµών. 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 

- Positivism and Neo-positivism. 

- Epistemic Values. 

- Techno-science and Contemporary Bioethical Issues. 

- Theory of Value. 

- Aristotelian virtue ethics, Neo-Aristotelian ethics. 

- Theory of moral rights.  

- Values and the Teaching of Mathematics and Natural Sciences. 

 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
- Αριστοτέλης, «Ηθικά Νικοµάχεια», Τόµοι 7-9, εισαγωγή-µετάφραση-
σχόλια µεταφραστική οµάδα Κάκτου, Εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1993.  

-  Ayer, A. J . (ed.), “Logical Positivism”, The Free Press, New York 1959. 
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Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
- Παρουσίαση διαφανειών. 
- Κριτική συζήτηση. 
- Παρουσίαση  και συζήτηση µικρών ερευνητικών εργασιών και 

παραδειγµάτων. 
- Γραπτή τελική εξέταση. 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
- Presentation of transparent slides. 
- Critical discussion. 
- Presentation and discussion of small scientific works concerning 

practical examples. 
- Final written examination. 
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Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Αστρονοµία: ιστορία – πράξη – διδακτική 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: Astronomy: History-Practice-Education 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Β΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος: Αυγολούπης Σταύρος 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 

Το µάθηµα αυτό περιγράφει την εξελικτική πορεία της Αστρονοµίας 

κάνοντας µια αναδροµή από τις ασύλληπτες αστρονοµικές ενοράσεις των 

αρχαίων Ελλήνων µέχρι τις σηµερινές ακτινογραφήσεις και 

αποκρυπτογραφήσεις των µυστικών του Σύµπαντος. 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): 

The evolutionary course of Astronomy up its recent unbelievable successes. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 

Η παρατήρηση του Μεγάκοσµου και η καταγραφή και η περιγραφή των 

παρατηρούµενων φαινοµένων στον έναστρο ουρανό από τους 

εκπαιδευόµενους φοιτητές σηµαίνει έναρξη της επιδιωκόµενης 

επιστηµονικής έρευνας προσφέροντας την ανάγκη χρησιµοποίησης και 

άλλων συναφών επιστηµονικών πεδίων. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): 

Observations of Universe that mean the beginning of scientific research. 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 

Η Αστρονοµία ως µία ιστορική επιστήµη της πορείας του ανθρώπου προς 

την κατανόηση του αγνώστου. Η θέση µας µέσα στο Σύµπαν. Οι βασικές 

δοµές του Σύµπαντος. Ο χρόνος. Τα τηλεσκόπια. Το ηλιακό µας σύστηµα 

και άλλα εξωηλιακά πλανητικά συστήµατα. Η εξέλιξη των άστρων και του 

Σύµπαντος. 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 

Astronomy through the centuries as a historical science for the 

understanding of the unknown. 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
Προβολή σε ηλεκτρονική µορφή σύγχρονων φωτογραφιών όλων των δοµών 
του Σύµπαντος, αλλά και απαραίτητων διαγραµµάτων. Χρησιµοποίηση 
οµοιωµάτων ουράνιας σφαίρας, επιπεδόσφαιρων, τηλεσκοπίων και 
κατάλληλου εργαστηριακού υλικού. 
Βιβλιογραφία: 

1. Παρατηρησιακή Αστρονοµία Σ. Αυγολούπης-Ι. Σειραδάκης, 

Εκδόσεις Πλανητάριο, Θεσσαλονίκη 2009.  

2. Το Εγγύς ∆ιαστηµικό Περιβάλλον της Γης Σ. Αυγολούπης, Εκδόσεις 
Πλανητάριο, Θεσσαλονίκη 2008. 

3. Αρχή και Τέλος Σ. Αυγολούπης, Εκδόσεις Πλανητάριο, 
Θεσσαλονίκη 2009. 

 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά): 
Projection of new electronical photos including all the structures  of the 
Universe.  
 
Bibliography: 

1. Kuhn K.F., Koupelis Th. : “In quest of the Universe” Jones and 
Bartlett Pubs, USA 2000. 

2. Pasachoff J.M.: “From the Earth to the Universe” 5th ed., 
Saunders Golden Sunburst Series, Philadelphia 1998. 
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Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
∆ιαλογική συµµετοχή των φοιτητών στην παρουσίαση του µαθήµατος µε τη 
βοήθεια του παραπάνω αναφερόµενου διδακτικού υλικού. Χωρισµός των 
φοιτητών σε οµάδες των τριών ατόµων για τη συµµετοχή τους σε 
εργαστηριακές ασκήσεις πέραν των ορών του προγράµµατος. 
Βαθµολογία από την κανονική γραπτή εξέταση και από την ατοµική εργασία 
και την παρουσίασή της. 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
Participation of the students in dialogue.  
Separation in teams of three persons. 
Laboratory observations. 
Writing exams and personal presentation of the works. 
 

 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά:– ∆ιδασκαλία και µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά:  Didactics of Science - Teaching and Learning Science  

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: B’ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος: ∆ Ψύλλος;  

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 

Περιεχόµενο. Σύντοµη ιστορική επισκόπηση. Θεωρίες µάθησης στην 
περιοχή των ΦΕ -γνωσιακός και κοινωνικός εποικοδοµητισµός, θεωρητικές 
θέσεις και σχεδιαστικά προτάγµατα. Από τη γνωσιοκεντρική στην 
πολύπλευρη προσέγγιση στη διδασκαλία και µάθηση, η τάση προς την 
επιστηµολογική και µεθοδολογική όψη της επιστήµης.   Θέσεις και 
αντιθέσεις ως προς τον  επιστηµονικό γραµµατισµό. ∆ιδακτικά µοντέλα- 
ανακάλυψης, εποικοδόµησης, διερεύνησης. ∆ιδασκαλία και µάθηση  µε 
µοντέλα και αναλογίες  στις ΦΕ.  Ψηφιακές τεχνολογίες και διδασκαλία ΦΕ. 
Προσοµοιώσεις, εικονικά εργαστήρια, διαδικτυακές εφαρµογές και η ένταξή 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

∆οµή, µεθοδολογία και αποτελέσµατα από τη µελέτη των εφαρµογών. 
∆ιάχυση ερευνών, ο εκπαιδευτικός και  η Παιδαγωγική γνώση περιεχοµένου  

 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): 

Content: Brief historical introduction. Learning theories in Science –
theoretical  theses and design issues of  cognitive and social constructivism.  
From focus on conceptual knowledge to multidimensional  teaching and 
learning Science. Recent trends related to epistemological and 
methodological aspects of science. Theses and antitheses related to 
scientific literacy. Teaching models – discovery, constructivist inquiry and 
their comparison. Reaching and learning science with models and analogies. 
Digital technology in science teaching. Simulations Virtual laboratories and 
their integration in educational procedures in science. 

Structure, research methodology and results of representative studies 
related to applications. Dissemination of innovations, the role of teachers 
and Pedagogical  Content Knowledge.          

 

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 

Γνώση και  κατανόηση από τους φοιτητές/τριες  του α' εξαµήνου των 
σύγχρονων εξελίξεων  sτη διδασκαλία και µάθηση των ΦΕ  σε συνδυασµό 
µε την ερευνητική τεκµηρίωση από τις  εφαρµογές τους.  

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): 

Knowledge and understanding of first semester students of contemporary 
and up to date developments concerning  teaching and learning science  
combined with research methods and evidence from  their applications 

 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 

Κατεύθυνση ∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών 

 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 

Didactics of Science -  
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∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
∆ιδακτικές σηµειώσεις, επιλεγµένα άρθρα και επισκοπήσεις 
αντιπροσωπευτικά των διεθνών τάσεων  από τα διεθνή και ελληνική 
περιοδικά π.χ.   JRST IJSE Sc.Eductn   και βιβλία like the Handbook of 
Research in Sc. Education, Πρακτικά Συνεδρίων  της Ενωσης για την 
Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες 
 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά): 
Teaching notes, selected review and single study research papers 
representative of contemporary trends from international and local journals 
like JRST IJSE Sc.Eductn and Books like the Handbook of Research in Sc. 
Education, Proceeding of the Hellenic Union  for the Education in Science 
 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
Μετωπική διδασκαλία µε στόχο την  ανάλυση των τάσεων στη διδασκαλία 
και µάθηση στις ΦΕ, οµαδοσυνεργατική  εργασία σε επιλεγµένα θέµατα,  
σύνθεση εργασιών και ανακοινώσεις από του φοιτητές/τριες  
Αξιολόγηση εργασιών και συµµετοχής στο µάθηµα 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
Whole classroom presentations of contemporary trends in science teaching 
and learning,  cooperative group work in selected areas, synthesis of studies 
and their announcement by students 
Written assignments and their evaluation, evaluation of participation during 
the course 

 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Η φύση των φυσικών επιστηµών και η διδασκαλία της µε πολυµεσικές αφηγήσεις και διαδικτυακά περιβάλλοντα 
µάθησης 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: Teaching the nature of science with narratives using multimedia and educational wikis 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: B’ εξάµηνο σπουδών (εαρινό) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγήτρια µαθήµατος: Φανή Σέρογλου 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 
Το µάθηµα σκοπεύει να εισάγει τους σπουδαστές και τις 
σπουδάστριες στη φύση των φυσικών επιστηµών και τη 
διδασκαλία της µέσα από σύγχρονες διδακτικές στρατηγικές 
που χρησιµοποιούν  ως διδακτικά εργαλεία τις πολυµεσικές 
αφηγήσεις (ταινίες µυθοπλασίας, ντοκιµαντέρ, animation και 
slowmation) και τα διαδικτυακά περιβάλλοντα µάθησης 
(εκπαιδευτικά wiki, ηλεκτρονικά ζωντανά βιβλία). Σε µια εποχή 
που χαρακτηρίζεται από την εικόνα και τη διαδικτυακή 
επικοινωνία, ενώ οι πολίτες αναρωτιούνται για τη χρησιµότητα, 
τις αξίες και τους σκοπούς της έρευνας των φυσικών 
επιστηµών και των εφαρµογών τους στην κοινωνία, το µάθηµα 
έρχεται να συνθέσει τις ανάγκες αυτές, να διατυπώσει 
δηµιουργικές ερωτήσεις και να προσφέρει σύγχρονες λύσεις 
βοηθώντας τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες:  α) να 
κατανοήσουν, να εµβαθύνουν και να συζητήσουν για θέµατα 
φύσης των φυσικών επιστηµών που επηρεάζουν τη ζωή τους 
σήµερα και που θα τους βοηθήσουν να πάρουν αποφάσεις για 
µια καλύτερη ποιότητα ζωής, β) να σχεδιάσουν διδακτικές 
στρατηγικές και διδακτικό πολυµεσικό υλικό για τη διδασκαλία 
της φύσης των φυσικών επιστηµών, γ) να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν, να χρησιµοποιούν και να αξιολογούν 
πολυµεσικές αφηγήσεις και διαδικτυακά περιβάλλοντα 
µάθησης για τη διδασκαλία της φύσης των φυσικών 
επιστηµών. Το µάθηµα αποτελείται από τρία µέρη. Στο πρώτο 
µέρος µέσα από διαλέξεις και βιωµατικά σεµινάρια οι 
σπουδαστές και οι σπουδάστριες γνωρίζουν τις όψεις της 
φύσης των φυσικών επιστηµών και τις µέχρι τώρα 
προσπάθειες διδασκαλίας τους και ενσωµάτωσής στους στα 
αναλυτικά προγράµµατα. Συγκεκριµένα οι σπουδαστές και οι 
σπουδάστριες διδάσκονται και συζητούν χρησιµοποιώντας 
πολυµεσικές αφηγήσεις και διαδικτυακά περιβάλλοντα 
µάθησης για: α) τη φύση του περιεχοµένου και του 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): 
This course aims to introduce students to nature of science (NOS) teaching using 
modern teaching strategies enriched with instructional material design that involves 
narratives (movies, documentaries, animations and slowmations), multimedia, 
educational wikis and animated e-books. Nowadays, in the age of image and 
internet, most people wonder about the use, the values and the aims of scientific 
research and scientific products that change culture and society. This course 
provides creative questions and contemporary solutions to the current science-
society interrelations helping students to: a) get to know, understand and discuss 
about nature of science that affect society today and their decision making fostering 
a better quality of life, b) design teaching strategies and multimedia instructional 
material for nature of science teaching, c) design, develop, implement and evaluate 
narratives, multimedia material and educational wikis for teaching the nature of 
science. The course consists of three parts. In the first part students become 
familiar to the aspects of nature of science and the up-to-date attempts to teach 
nature of science in the classroom and include nature of science in curricula. Using 
narratives, multimedia and educational wikis,  students learn and discuss about: a) 
the nature of the content and the context of science, b) the synthetic nature of 
science as product, c) the nature of the evolution and the methodologies of science, 
d) the nature of science-society interaction, e) the nature of the values and attitudes 
fostered by science. In the second part of the course students design and develop 
their own narratives using multimedia and educational wikis in ICT laboratories that 
introduce them to materials, techniques and software that supports the 
development of narratives (movies, documentaries, slowmations, animations) and 
educational wikis. In the third part of the course students design, develop, 
implement and evaluate their own teaching scenarios about teaching the nature of 
science in science classrooms using their own movies, slowmations and wikis and 
research on the learning and teaching impact of their educational tools and 
methods. 
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περιβάλλοντος των φυσικών επιστηµών, β) την συνθετική 
φύση των φυσικών επιστηµών ως νοητικού προϊόντος, γ) τη 
φύση της εξέλιξης και των µεθοδολογιών των φυσικών 
επιστηµών, δ) τη φύση των αλληλεπιδράσεων φυσικών 
επιστηµών και κοινωνίας, ε) της φύση των στάσεων και των 
αξιών που οι φυσικές επιστήµες καλλιεργούν. Στο δεύτερο 
µέρος του µαθήµατος οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες 
αναπτύσσουν τις δικές τους πολυµεσικές αφηγήσεις και 
διαδικτυακά περιβάλλοντα µάθησης για τη φύση των φυσικών 
επιστηµών σε µια σειρά από εργαστήρια στα οποία 
εξοικειώνονται µε τη χρήση υλικών, τεχνικών και 
προγραµµάτων Η/Υ που υποστηρίζουν την δηµιουργία των 
αφηγήσεων και των περιβαλλόντων τους. Στο τρίτο µέρος του 
µαθήµατος οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες σχεδιάζουν και 
εφαρµόζουν δικά τους διδακτικά σενάρια για τη διδασκαλία 
της φύσης των φυσικών επιστηµών σε πραγµατικές σχολικές 
τάξεις χρησιµοποιώντας τις δικές τους αφηγήσεις και 
διαδικτυακά περιβάλλοντα και διερευνούν της 
αποτελεσµατικότητα τους στη διδασκαλία και τη µάθηση στις 
φυσικές επιστήµες. 
Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος οι σπουδαστές 
και οι σπουδάστριες θα µπορούν να: 
α) να κατανοήσουν, να εµβαθύνουν και να συζητήσουν για 
θέµατα φύσης των φυσικών επιστηµών που επηρεάζουν τη 
ζωή τους σήµερα και που θα τους βοηθήσουν να πάρουν 
αποφάσεις για µια καλύτερη ποιότητα ζωής,  
β) να σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια, διδακτικές στρατηγικές 
και διδακτικό πολυµεσικό υλικό για τη διδασκαλία της φύσης 
των φυσικών επιστηµών,  
γ) να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να χρησιµοποιούν και να 
αξιολογούν πολυµεσικές αφηγήσεις και διαδικτυακά 
περιβάλλοντα µάθησης για τη διδασκαλία της φύσης των 
φυσικών επιστηµών. 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): 
After the end of the course students should be able to:  
a) get to know, understand and discuss about nature of science that affect society 
today and their decision making fostering a better quality of life,  
b) design teaching strategies and multimedia instructional material for nature of 
science teaching,  
c) design, develop, implement and evaluate narratives, multimedia material and 
educational wikis for teaching the nature of science. 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 
1) ∆ιδακτική των φυσικών επιστηµών 
2) Φύση των φυσικών επιστηµών 
3) Αφηγήσεις στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών 
4) Πολυµεσικές  αφηγήσεις (σχεδιασµός και ανάπτυξη) 
5) ∆ιαδικτυακά περιβάλλοντα µάθησης (σχεδιασµός και 
ανάπτυξη) 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 
1) Science education 
2) Nature of science 
3) Narratives in science teaching 
4) Narratives and multimedia (design and development) 
5) Educational wikis (design and development) 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
Το διδακτικό υλικό που χρησιµοποιείται στη διδασκαλία του 
µαθήµατος περιλαµβάνει προβολή διαφανειών (power point & 
prezi), οπτικοακουστικό διδακτικό υλικό (ταινίες µυθοπλασίας, 
ντοκιµαντέρ, animation και slowmation), διαδικτυακά 
περιβάλλοντα µάθησης (εκπαιδευτικά wiki, ηλεκτρονικά 
ζωντανά βιβλία), προγράµµατα δηµιουργίας πολυµεσικών 
αφηγήσεων (όπως Windows Movie Maker, Scratch, Alice κ.ά.). 
Το µάθηµα υποστηρίζεται από δύο εκπαιδευτικά wiki, ένα 
ανοιχτό (http://atlaswikigr.wetpaint.com) και ένα κλειδωµένο µε 
κωδικό πρόσβασης (http://atlaswikiwork.wetpaint.com), όπου οι 
σπουδαστές και οι σπουδάστριες συζητούν και συνεργάζονται 
κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία: 
Hoban, G. & Nielsen, W. (2010) The 5 Rs: a new teaching 
approach to encourage slowmations (studentgenerated 
animations) of science concepts. University of Wollongong. 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά): 
The teaching material of the course includes slideshows (power point & prezi), 
movies, documentaries, slowmations, animations, educational wikis, animated e-
books, software supporting movie making (such as Windows Movie Maker, Scratch, 
Alice etc.) The course is supported by two educational wikis, an open access one 
(http://atlaswikigr.wetpaint.com) and a private one 
(http://atlaswikiwork.wetpaint.com), that requires a password, for students to 
discuss and co-operate during the semester. 
Suggested readings: 
Hoban, G. & Nielsen, W. (2010) The 5 Rs: a new teaching approach to 
encourage slowmations (studentgenerated animations) of science concepts. 
University of Wollongong. 
Keast, S., Cooper, R., Berry, A., Loughran, J. & Hoban, G. (2010) Slowmation as 
a pedagogical scaffold for improving science teaching and learning. University 
of Wollongong. 
Koliopoulos, D. (2006) Science education and the school science content. 
Metaehmio, Athens (in greek). 
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Keast, S., Cooper, R., Berry, A., Loughran, J. & Hoban, G. 
(2010) Slowmation as a pedagogical scaffold for improving 
science teaching and learning. University of Wollongong. 
Κολιόπουλος, ∆. (2006) Θέµατα διδακτικής των φυσικών 
επιστηµών. Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης, 
Μεταίχµιο, Αθήνα. 
Κουλαϊδής, Β., Αποστόλου, Α. & Καµπουράκης, Κ. (επιµ.) 
(2008) Η φύση των φυσικών επιστηµών – ∆ιδακτικές 
προσεγγίσεις, Child Services, Αθήνα. 
Matthews, M. (2007) ∆ιδάσκοντας φυσικές επιστήµες. 
Επιστηµονική επιµέλεια και εισαγωγή Φανή Σέρογλου. 
Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. 
Nash, C. (1994) Narrative in culture: The uses of storytelling 
in the sciences, philosophy and literature, Routledge. 
Σέρογλου, Φ. (2006) Φυσικές επιστήµες για την εκπαίδευση 
του πολίτη, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. 
Σολοµωνίδου, Χ. (2001) Σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία, 
υπολογιστές και µάθηση στην κοινωνία της γνώσης, 
Κώδικας, Θεσσαλονίκη. 
Σταυρίδου, Ε. (2000) Συνεργατική µάθηση στις φυσικές 
επιστήµες: Μια εφαρµογή στο δηµοτικό σχολείο, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος. 
Χαλκια, Κ. (2010) ∆ιδασκοντας φυσικές επιστήµες: 
Θεωρητικά ζητήµατα, Προβληµατισµοί, Προτάσεις, 
Εκδόσεις Πατάκη. 

Koulaidis, Β., Apostolou, Α. & Kampourakis, Κ. (Eds.) (2008) The nature of 
science– Teaching Approaches, Child Services, Athens (in greek). 
Matthews, M. (2007) Science teaching. Editing and translation by F. Seroglou 
(ed.). Epikentro Publications. Thessaloniki (in greek)  
Nash, C. (1994) Narrative in culture: The uses of storytelling in the sciences, 
philosophy and literature, Routledge. 
Seroglou, F. (2006) Science for citizenship, Epikentro Publications. Thessaloniki 
(in greek). 
Solomonidou, C. (2001) Modern educational technology, computers and 
learning in the society of knowledge, Kodikas, Thessaloniki (in greek). 
Stavridou, Ε. (2000) Groupwork learning in science: A case study in the 
primary school, University of Thessaly Publications, Volos, (in greek). 
Ckalkia, K. (2010)  Science teaching: Theoretical frameworks, Problems, 
Proposals, Patakis Publications (in greek). 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος 
(ελληνικά): 
Στο µάθηµα πραγµατοποιούνται διαλέξεις, βιωµατικά 
σεµινάρια και συζητήσεις (παιχνίδια ρόλων, αντιπαραθέσεις 
επιχειρηµάτων) εργαστηριακά µαθήµατα µε χρήση Τ.Π.Ε. 
(δηµιουργία ταινίας slowmation/animation, ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού wiki), εξ αποστάσεως ασύγχρονη συνεργασία 
στο atlaswikiwork (συζητήσεις, ανάπτυξη ιστοσελίδων). 
Για την αξιολόγηση του µαθήµατος οι σπουδαστές και οι 
σπουδάστριες αναπτύσσουν τρεις εργασίες: α) µία πρώτη 
εργασία που αφορά µελέτη περίπτωσης για τη διδασκαλία της 
φύσης των φυσικών επιστηµών, β) µία δεύτερη εργασία που 
αφορά το σχεδιασµό και την παραγωγή δικής τους ταινίας 
(µυθοπλασίας, ντοκυµαντέρ, slowmation, animation) ή τον 
σχεδιασµό δυναµικών ιστοσελίδων εκπαιδευτικού wiki, γ) µια 
τρίτη τελική εργασία που περιέχει ένα portfolio µε το διδακτικό 
σενάριο που σχεδίασαν και εµπλούτισαν µε δικό τους 
πολυµεσικό διδακτικό υλικό (ταινίες, wiki), τις ταινίες ή τις 
δυναµικές ιστοσελίδες που ανέπτυξαν και την έκθεση από την 
έρευνα εφαρµογής στην σχολική τάξη που πραγµατοποίησαν.  

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
The course consists of lectures, workshops and discussions (role-plays, debates), ICT 
laboratories (developing movies, animations, slowmations, educational wikis), learning 
my distance activities (on-line discussions, on-line teamwork for developing dynamic 
webpages). 
During the course students develop three projects for their evaluation and final grade: a) 
the first project concerns a case study about teaching the nature of science, b) the 
second project concerns the design and development of their own narrative (movie, 
documentary, slowmation, animation) or educational wiki about the nature of science, c) 
the third final project concerns the creation of a portfolio including a teaching scenario for 
teaching the nature of science developed by them and enriched with their own 
multimedia teaching material (movies, wiki), the movies of the webpages they have 
developed and the research report presenting the results coming from their 
implementation in the science classroom. 

 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά:  Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στη µάθηση και τη διδασκαλία των µαθηµατικών 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: Theory and practice in mathematics learning and teaching 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Γ’ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος: ∆έσποινα ∆εσλή, Ιωάννης Παπαδόπουλος 
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Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 

Το µάθηµα αφενός εστιάζει σε βασικά θεωρητικά ζητήµατα και ερευνητικά 

παραδείγµατα που αφορούν στη διδασκαλία και µάθηση των µαθηµατικών 

και αφετέρου εξετάζει την επίδραση νέων προσεγγίσεων µέσα και έξω από 

το σχολείο. Μέσα από µελέτη κειµένων, συζητήσεις, παρουσιάσεις και 

ερευνητικές εκθέσεις, οι φοιτητές εξετάζουν διαφορετικούς ερευνητικούς 

σχεδιασµούς που χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία των µαθηµατικών και 

αξιολογούν διαδικασίες που προάγουν τη µάθηση των µαθηµατικών από τα 

παιδιά. Επίσης, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις ψυχολογικές και κοινωνικές 

διαστάσεις της διδασκαλίας και µάθησης των µαθηµατικών.       

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): 

This course focuses on theoretical issues and research paradigms in the 

study of mathematics teaching and learning as well as examines the 

influence of new views of learning inside and outside school. Through course 

readings, discussions, presentations and projects students examine various 

research designs and methods that have been used in mathematics 

teaching and assess processes that facilitate children’s learning of 

mathematics. The course also emphasizes the psychological and social 

aspects of mathematics learning and teaching.   

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 

Στο τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές θα: 

• Έχουν αποκτήσει βαθιά κατανόηση του περιεχοµένου και των 

δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διδασκαλία των µαθηµατικών 

στο δηµοτικό σχολείο 

• Είναι σε θέση να αξιολογούν, σχεδιάζουν και αναδιαµορφώνουν 

διδακτικές προσεγγίσεις στα µαθηµατικά 

• Είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις δυνατότητες των µαθητών 

προκειµένου να ενισχύουν τη µάθηση των µαθηµατικών 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): 

By the end of the course students will: 

• Have a deep content knowledge and instructional skills in primary 

school mathematics 

• Be able to assess, design and reform teaching approaches in 

mathematics  

• Be able to address students’ abilities in order to support children’s 

learning in mathematics 

 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 

• Ανάπτυξη της αρίθµησης  

• Κατανόηση προσθετικού και πολλαπλασιαστικού συλλογισµού 

• Ανάπτυξη γεωµετρικού συλλογισµού 

• Επίλυση προβλήµατος 

• Επικοινωνία στα µαθηµατικά 

• Χρήση µέσων τεχνολογίας στη διδασκαλία 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 

• Development of counting 

• Understanding of additive and multiplicative reasoning 

• Development of geometrical reasoning 

• Problem solving 

• Mathematical communication 

• Use of current technologies in teaching 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
Baroody, A. & Dowker, A. (2003). The development of arithmetic concepts 
and skills: Constructing adaptive expertise. New York: Erlbaum. 
Βοσνιάδου, Σ. (1998, επιµ.). Η ψυχολογία των µαθηµατικών. Αθήνα: 
Gutenberg. 
Carpenter, T.P., Moser, J.M. & Romberg, T.A. (1982). Addition and 
subtraction: a cognitive perspective. New York: Erlbaum. 
Donlan, C. (1998). The development of mathematical skills. Psychology 
Press. 
Diezmann, M.C., Watters, J.J. & English, L.D. (2001). Difficulties confronting 
young children undertaking investigations. In M. Van Den Heuvel-Penhuizen 
(ed.), Proceedings of the 25th Conference of the International Group for the 
Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp. 289-296). Utrecht, The 
Netherlands: Utrecht University.  
Elia, I. & Gagatsis, A. (2006). The effects of different modes of 
representation on problem solving: Two experimental programs. In J. 
Novotna, H. Moraova, M. Kratka & N. Stehlikova (eds.), Proceedings of the 
30th Conference of the International Group for the Psychology of 

Mathematics Education (Vol. 3, pp. 25-32). Prague: PME. 
Ζαχάρος, Κ. (2006). Οι µαθηµατικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση 
και η διδασκαλία τους. Αθήνα: Μεταίχµιο. 
Harel, G. & Confrey, J. (1994). The development of multiplicative reasoning. 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά):  
Baroody, A. & Dowker, A. (2003). The development of arithmetic concepts 
and skills: Constructing adaptive expertise. New York: Erlbaum. 
Βοσνιάδου, Σ. (1998, επιµ.). Η ψυχολογία των µαθηµατικών. Αθήνα: 
Gutenberg. 
Carpenter, T.P., Moser, J.M. & Romberg, T.A. (1982). Addition and 
subtraction: a cognitive perspective. New York: Erlbaum. 
Donlan, C. (1998). The development of mathematical skills. Psychology 
Press. 
Diezmann, M.C., Watters, J.J. & English, L.D. (2001). Difficulties confronting 
young children undertaking investigations. In M. Van Den Heuvel-Penhuizen 
(ed.), Proceedings of the 25th Conference of the International Group for the 
Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp. 289-296). Utrecht, The 
Netherlands: Utrecht University.  
Elia, I. & Gagatsis, A. (2006). The effects of different modes of 
representation on problem solving: Two experimental programs. In J. 
Novotna, H. Moraova, M. Kratka & N. Stehlikova (eds.), Proceedings of the 
30th Conference of the International Group for the Psychology of 

Mathematics Education (Vol. 3, pp. 25-32). Prague: PME. 
Ζαχάρος, Κ. (2006). Οι µαθηµατικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση 
και η διδασκαλία τους. Αθήνα: Μεταίχµιο. 
Harel, G. & Confrey, J. (1994). The development of multiplicative reasoning. 
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State University of New York. 
Hughes, M. (1999). Τα παιδιά και η έννοια των αριθµών. Αθήνα: Gutenberg. 
Kamii, C., & De Clark, G. (1995). Τα παιδιά ξαναεφευρίσκουν την 
αριθµητική. Αθήνα: Πατάκη. 
Kahney, H. (1997). Λύση προβληµάτων. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 
Καφούση, Σ., & Σκουµπουρδή, Χ. (2008). Τα µαθηµατικά των παιδιών 4-6 
ετών. Αθήνα: Πατάκη. 
Kline, M. (1990). Γιατί δεν µπορεί να κάνει πρόσθεση ο Γιάννης. 
Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 
Κολέζα, Ε. (2009). Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των µαθηµατικών. 
Αθήνα: Τόπος. 
Κολέζα, Ε. (2006). Μαθηµατικά και σχολικά µαθηµατικά. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράµµατα. 
Λεµονίδης, Χ. (2013). Μαθηµατικά της φύσης και της ζωής. Θεσσαλονίκη: 
Ζυγός. 
Λεµονίδης, Χ. (2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των µαθηµατικών στις 
πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Αθήνα: Πατάκης. 
Λεµονίδης, Χ. (1996). Περίπατος στη µάθηση της στοιχειώδους αριθµητικής. 
Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. 
Nunes, T., & Bryant, P. (2007). Τα παιδιά κάνουν µαθηµατικά. Αθήνα: 
Gutenberg.  
Nunes, T. & Bryant, P. (1997). Learning and teaching mathematics: An 
international perspective. UK: Psychology Press. 
Polya, G. (1945). How to solve it (µετάφραση στα ελληνικά: Πώς να το 
λύσω). Princeton: Princeton University Press. 
Schoenfeld, A.H. (1992). Learning to think mathematically: problem solving, 
meta-cognition and sense making in mathematics. In D.A. Grouwes (ed.), 
Handbook of research in mathematics teaching and learning (pp.334-370). 
NY: Macmillan. 
Smith, S.P. (2003). Representation in school mathematics: Children’s 
representations of problems. In J. Kilpatrick, W.G. Martin & D. Schifter (eds.), 
A research companion to principles and standards for school mathematics 
(pp. 263-274). Reston, VA: NCTM.  
Τζεκάκη, Μ. (2010). Μαθηµατική εκπαίδευση για την προσχολική και πρώτη 
σχολική ηλικία. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. 
Τζεκάκη, Μ. (2007). Μικρά παιδιά, µεγάλα µαθηµατικά νοήµατα: 

προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg. 
Τζεκάκη, Μ. (1998). Μαθηµατικές δραστηριότητες για την προσχολική 
ηλικία. Αθήνα: Gutenberg. 
Van Cleave’s, J. (1997). Γεωµετρία για παιδιά. Αθήνα: Gutenberg. 
Van Cleave’s, J. (1996). Μαθηµατικά για παιδιά. Αθήνα: Gutenberg. 
 

State University of New York. 
Hughes, M. (1999). Τα παιδιά και η έννοια των αριθµών. Αθήνα: Gutenberg. 
Kamii, C., & De Clark, G. (1995). Τα παιδιά ξαναεφευρίσκουν την 
αριθµητική. Αθήνα: Πατάκη. 
Kahney, H. (1997). Λύση προβληµάτων. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 
Καφούση, Σ., & Σκουµπουρδή, Χ. (2008). Τα µαθηµατικά των παιδιών 4-6 
ετών. Αθήνα: Πατάκη. 
Kline, M. (1990). Γιατί δεν µπορεί να κάνει πρόσθεση ο Γιάννης. 
Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 
Κολέζα, Ε. (2009). Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των µαθηµατικών. 
Αθήνα: Τόπος. 
Κολέζα, Ε. (2006). Μαθηµατικά και σχολικά µαθηµατικά. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράµµατα. 
Λεµονίδης, Χ. (2013). Μαθηµατικά της φύσης και της ζωής. Θεσσαλονίκη: 
Ζυγός. 
Λεµονίδης, Χ. (2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των µαθηµατικών στις 
πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Αθήνα: Πατάκης. 
Λεµονίδης, Χ. (1996). Περίπατος στη µάθηση της στοιχειώδους αριθµητικής. 
Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. 
Nunes, T., & Bryant, P. (2007). Τα παιδιά κάνουν µαθηµατικά. Αθήνα: 
Gutenberg.  
Nunes, T. & Bryant, P. (1997). Learning and teaching mathematics: An 
international perspective. UK: Psychology Press. 
Polya, G. (1945). How to solve it (µετάφραση στα ελληνικά: Πώς να το 
λύσω). Princeton: Princeton University Press. 
Schoenfeld, A.H. (1992). Learning to think mathematically: problem solving, 
meta-cognition and sense making in mathematics. In D.A. Grouwes (ed.), 
Handbook of research in mathematics teaching and learning (pp.334-370). 
NY: Macmillan. 
Smith, S.P. (2003). Representation in school mathematics: Children’s 
representations of problems. In J. Kilpatrick, W.G. Martin & D. Schifter 
(eds.), A research companion to principles and standards for school 
mathematics (pp. 263-274). Reston, VA: NCTM.  
Τζεκάκη, Μ. (2010). Μαθηµατική εκπαίδευση για την προσχολική και πρώτη 
σχολική ηλικία. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. 
Τζεκάκη, Μ. (2007). Μικρά παιδιά, µεγάλα µαθηµατικά νοήµατα: 

προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg. 
Τζεκάκη, Μ. (1998). Μαθηµατικές δραστηριότητες για την προσχολική 
ηλικία. Αθήνα: Gutenberg. 
Van Cleave’s, J. (1997). Γεωµετρία για παιδιά. Αθήνα: Gutenberg. 
Van Cleave’s, J. (1996). Μαθηµατικά για παιδιά. Αθήνα: Gutenberg. 
 
 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
Πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία και ∆ουλειά σε οµάδες 
 
Αξιολόγηση µε εργασία 
 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
Face to face teaching, working in groups 
 
Course assessment: project 

 

 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών στην εκπαίδευση 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: GIS in education 



 

60 

 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Γ΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες µαθήµατος: Λαµπρινός Νικόλαος 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (ελληνικά): 
1) Γενικά περί GIS (περιγραφή – θεωρία) 
2) Ψηφιακά δεδοµένα – open data 
3) Εφαρµογή GIS – GIS On Line (διαδικτυακή χαρτογραφία) 
4) Σύνδεση GIS – σχολικής γεωγραφίας 
5) Λογισµικά GIS (ArcGIS και ανοικτού κώδικα) -  GapMinder 

 
 

Γενική περιγραφή του µαθήµατος (αγγλικά): 
1) Introduction in GIS 
2) Digital and open data 
3) Applied GIS – GIS On Line (web mapping) 
4) GIS and school geography 
5) Software (ArcGIS and open source software – GapMider) 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 
Γνωριµία µε τα GIS, έρευνα και συλλογή ψηφιακών δεδοµένων από βάσεις 
στο δίκτυο, χρήση των δεδοµένων σε εφαρµογές GIS, γνωριµία µε το GIS 
On Line (διαδικτυακή χαρτογραφία) και δηµιουργία εφαρµογών για χρήση 
στο σχολείο. Επισκόπηση λογισµικών GIS και εφαρµογών στατιστικών 
διαγραµµάτων GapMinder 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): 
Introduction to GIS, search and download of digital data, use of the data in 

GIS applications, introduction to GIS On Line (web mapping) and 

construction of school geography applications. Overview of GIS applications 

and statistical diagrams (GapMinder) 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 
 
GIS  
Ψηφιακά δεδοµένα - Βάσεις δεδοµένων 
Σχολική γεωγραφία 
Γραφικές παραστάσεις 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 
 
GIS 
Digital data - Databases 
School geography 
Plot diagrams 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 
“Geoinformation, geomedia and data for schools”, Donert, K. (2013) 
“GeoInformation and Key Competences”, Jekel, T. (2012) 
“Mapping our world. GIS lessons for educators”. Malone, L., Palmer M.A., 
Voigt, L.C. (2003). ESRI Press, Redlands, California, p. 536 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά): 
“Geoinformation, geomedia and data for schools”, Donert, K. (2013) 
“GeoInformation and Key Competences”, Jekel, T. (2012) 
“Mapping our world. GIS lessons for educators”. Malone, L., Palmer M.A., 
Voigt, L.C. (2003). ESRI Press, Redlands, California, p. 536 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 
Μετωπική διδασκαλία  – συνεργατική µάθηση 
Εφαρµογές ArcGIS On Line σε δίκτυο υπολογιστών 
Εργασίες εκπαιδευοµένων - παρουσιάσεις 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (αγγλικά): 
Face to face teaching – collaborative learning 
ArcGIS On Line Applications 
Presentation of students’ work 

 

 

Τίτλος µαθήµατος στα ελληνικά: Ζητήµατα περιβάλλοντος και βιώσιµης ανάπτυξης στη σχολική πρακτική 

Τίτλος µαθήµατος στα αγγλικά: 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 10 

Εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται: Γ΄ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 
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Εισηγητής / ες µαθήµατος: Ταµουτσέλη Κωνσταντίνα 

Στόχος του µαθήµατος είναι η εµβάθυνση σε θέµατα περιβάλλοντος και βιώσιµης 
ανάπτυξης.   Συζητούνται οι έννοιες του “βιώσιµου σχολείου” µε παράλληλη ανάλυση και 
ερµηνεία διεθνών κριτηρίων  για την εξέλιξη του σχολείου σε βιώσιµο. 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. ∆ίνεται έµφαση στο ρόλο της συµµετοχής 
για τη δηµιουργία ενεργού πολίτη και στη σύνδεση σχολείου κοινότητας. Παρουσιάζονται 
και εφαρµόζονται στην πράξη διδακτικές πρακτικές που ανταποκρίνονται στη συστηµική, 
διεπιστηµονική και διαθεµατική φύση της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. 
Οι φοιτητές / τριες  διερευνούν θεωρητικές προσεγγίσεις και πραγµατοποιούν έρευνα 
πεδίου για παρεµβάσεις  οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν στην κατεύθυνση  εξέλιξης 
ενός σχολείου επιλογής τους σε βιώσιµο. 
Eισάγονται επίσης στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση για βιωσιµότητα.    
  
   
  
 

       

 

The course aims at offering a deeper understanding of the 
environmental and sustainable development issues.   
The concept of sustainable school is developed with parallel 
analysis of quality criteria for ESD-Schools.  
Critical analysis of case studies is used to show ways to whole 
school approaches and sustainable school development.   
Emphasis is put on the role of  participation for the 
development of citizenship and the interrelation of school local 
communities. Practical examples of teaching approaches and 
techniques that correspond to the systemic, cross-curricular 
and interdisciplinary nature of Environmental Education 
/Education for Sustainable Development are presented and 
analyzed. 
  
Students are also asked to make research and propose 
interventions aiming at the development of a school of their 
choice into Sustainable School.  
Τhey are also introduced to the use of ICT in environmental 
Education for Sustainability. 
 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (ελληνικά): 

• Βαθύτερη κατανόηση της έννοιας, των αρχών, στόχων και προτεινόµενων πρακτικών 

για προώθηση της βιώσιµης   ανάπτυξης. 

• Κατανόηση του ρόλου της  εκπαίδευσης στην προοπτική   βιώσιµης  ανάπτυξης 

• Εξοικείωση µε χαρακτηριστικά του βιώσιµου σχολείου και  απόκτηση δεξιοτήτων 

πρακτικής εφαρµογής µέσων και πρακτικών για την εξέλιξη του σχολείου σε βιώσιµο 

• Κατανόηση των ολιστικών σχολικών προσεγγίσεων και της σύνδεσής τους µε το 

βιώσιµο σχολείο 

• Σύνδεση ψηφιακού γραµµατισµού και γραµµατισµού βιωσιµότητας 

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα µαθήµατος (αγγλικά): 

• Deeper understanding of the concept, the principles, the 

goals and proposed practices for sustainable 

development. 

• To conceive the notion of linking education to sustainable 

development 

• To come in terms with characteristics of sustainable 

school and acquisition  of practical  competences for the 

evolution of sustainable school 

• Understanding the  holistic school approaches  and their 

linkage with sustainable school 

• Ιntegrate  sustainability literacy and digital literacies 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος (ελληνικά): 

• Βιώσιµη/αειφόρος ανάπτυξη 

• Εκπαίδευση για Βιώσιµη  ανάπτυξη/Βιώσιµο   σχολείο 

• Oλιστικές σχολικές προσεγγίσεις 

• Γραµµατισµός βιωσιµότητας και ΤΠΕ 

 

Γνωστικά αντικείµενα του µαθήµατος(αγγλικά): 

• Sustainable Development 

• Education for sustainable development\Sustainable school 

• Holistic school approaches 

• Sustainability literacy and digital literacies 
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∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 

1. Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ.Ταµουτσέλη,  ∆ιδακτικές σηµειώσεις σε ψηφιακή µορφή 
 
2. «Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη» επιµέλεια Ε.Φλογαϊτη& Γ. 

Λιαράκου, έκδοση ΚΠΕ Αχαρνών . 
ηλεκτρονική έκδοση στο 
http://www.env-edu.gr/Documents/Flogaiti-Liarakou.pdf 
3.  Πρόγραµµα Σπουδών : Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη ,Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού   Λευκωσία ,  
Σεπτέµβριος 2009 ,ηλεκτρονική έκδοση   

http://www.paideia.org.cy/upload/analytika_programmata_2010/12.perivallontiki.pdf 
4. ∆ηµιουργώντας Βιώσιµα Σχολικά Περιβάλλοντα (2009). Eπιµ.Κ.Ταµουτσέλη, 

Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο. 
5. Φλογαϊτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράµµατα.  

6. Ταµουτσέλη, Κ. & Μητακίδου, Σ. (2006). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ 
Εκπαίδευση για την αειφορία και ολιστικό σχολείο. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου 
Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: 15-17 
∆εκεµβρίου 2006. 

Περιοδικά 

«Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» τεύχος 44 «Αφιέρωµα στο Αειφόρο Σχολείο»   
Έκδοση ΠΕΕΚΠΕ   
 

∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (αγγλικά): 
1.Henderson, K. & Tilbury, D. (2004). Whole School 

Approaches to Sustainability: An International Review of 

Sustainable School Programs. Report prepared by Macquarie 
University for the Australian Government Department of the 
Environment and Heritage. Sydney, NSW: Macquarie 
University.  

2.Breiting, S., Mayer, M. & Morgensen, F. (2005). Quality 
Criteria for ESD-Schools: Guidelines to enhance the quality of 

Education for Sustainable Development. Vienna: Austrian 
Federal Ministry of Education, Science and Culture, ENSI-
SEED. 

3.Shallcross,T., Robinson,J., Pace,P., Wals,A. 
(2006).Creating  sustainable environments in our 

school.Trentham BooksLtd.UK 

4.Mogensen, F. & Schnack, K. (2010). The Action 
Competence Approach and the new discourses of Education 
for Sustainable Development, Competence and Quality 
Criteria. Environmental Education Research, 16 (1): 59-74. 

5.Shallcross, T. & Robinson, J. (2008). Sustainability 
Education, Whole School Approaches and Communities of 
Action. In A. Reid, B.B. Jensen, J. Nikel and Simovska (eds) 
Participation and Learning. Perspectives on Education and the 
Environment, Health and Sustainability. Denmark: Springer. 

6.Tillbury, D., Stevenson, R., Finn, J. & Schreuder, D. (2002). 
Education and Sustainable Development: Responding to the 

Global Challenge. IUCN: Gland, Cambridge. 

7. Brown, S. (2011). An integrated approach to teaching 
sustainability literacy and digital literacies in an HE context. 

The Computer Assisted Learning conference Learning 
Futures: Education, Technology & Sustainability. Manchester 
Metropolitan University. Manchester: 13-15 April 2011. 

8. Shallcross, T.;Robinson, J.;Pace, P., Tamoutseli, K. (2007). 

The Role of Students' Voices and Their Influence on Adults in 

Creating More Sustainable Environments in Three Schools. 

Improving Schools, Vol 10: 72-85. 

9.Blewitt,J. (2008). Community Empowerment and 

Sustainable Development. Green Books Ltd UK.  

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος (ελληνικά): 

• Παρακολούθηση ∆ιαλέξεων/Σεµινάρια/Εργαστήρια /κριτική ανάλυση µελετών 
περίπτωσης/εργασία σε οµάδες 
• Με γραπτή ατοµική εργασία/εκπόνηση µελέτης (project/) προφορική 
παρουσίαση 
• Xρήση ιστοεξερεύνησης   στο σχεδιασµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης µαθήµατος 
(αγγλικά): 

• Seminars/workshops/case studies critical analysis /group 
work 

• Written work/project/oral presentation 
• Use of web-quest in designing educational material 
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ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 

  Έναρξη Μαθηµάτων Χειµερινού Εξαµήνου 

 ∆ευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013  Επέτειος του ΟΧΙ (αργία) 

 Κυριακή 17 Νοεµβρίου 2013  Επέτειος Πολυτεχνείου (αργία) 

 Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2013  Λήξη Μαθηµάτων Χειµερινού Εξαµήνου 

 Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου 2013  Έναρξη διακοπών Χριστουγέννων 

 Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2014  Λήξη διακοπών Χριστουγέννων 

   Έναρξη Εξεταστικής Χειµερινής Περιόδου 

 Πέµπτη 30 Ιανουαρίου 2014  Τριών Ιεραρχών (αργία) 

   Λήξη Εξεταστικής Χειµερινής Περιόδου 

  Έναρξη Μαθηµάτων Εαρινού Εξαµήνου 

 ∆ευτέρα 3 Μαρτίου 2014  Καθαρά ∆ευτέρα (αργία) 

 Τρίτη 25 Μαρτίου 2014  Εθνική εορτή (αργία) 

 Σάββατο 12 Απριλίου 2014  Έναρξη ∆ιακοπών του Πάσχα 

 Κυριακή 27 Απριλίου 2014  Λήξη ∆ιακοπών του Πάσχα 

 Πέµπτη 1 Μαΐου 2014  Πρωτοµαγιά (αργία) 

  Λήξη Μαθηµάτων Εαρινού Εξαµήνου 

  Έναρξη Εξεταστικής Εαρινής Περιόδου 

 ∆ευτέρα 9 Ιουνίου 2014  Αγίου Πνεύµατος  (αργία) 
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4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ (∆.∆.) 
 
ΜΜ εε ττ αα ππ ττ υυ χχ ιι αα κκ έέ ςς ΣΣ ππ οο υυ δδ έέ ςς δδ εε υυ ττ έέ ρρ οο υυ  εε ππ ιι ππ έέ δδ οο υυ 
 

 
Προϋποθέσεις και διαδικασία για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 

 

1. Ως υποψήφιοι διδάκτορες γίνονται δεκτοί στο Τµήµα κάτοχοι Μ.∆.Ε. του Π.Τ.∆.Ε. του Α.Π.Θ. ή της 

ηµεδαπής ή ισότιµου Μ.∆.Ε. οµοταγών αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, σε 

επιστηµονική περιοχή συναφή µε εκείνες του Π.Μ.Σ. του Π.Τ.∆.Ε. 

2. Ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να γίνονται δεκτοί/ές, µετά 

από αιτιολογηµένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., και πτυχιούχοι της ηµεδαπής ή οµοταγών 

αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής µη κάτοχοι Μ.∆.Ε., µετά από αίτηση των 

ενδιαφερόµενων, συνοδευόµενη από όλα εκείνα τα απαραίτητα ερευνητικά, επιστηµονικά και 

επαγγελµατικά στοιχεία που µπορούν να τεκµηριώσουν την αίτηση και σχετική εισήγηση του 

προτεινόµενου ως επιβλέποντα καθηγητή ή επιβλέπουσας καθηγήτριας. Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωµένο κύκλο 

µαθηµάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

3. Η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 

3685/08. Ο υποψήφιος υποβάλλει βιογραφικό σηµείωµα και σχετική αίτηση στη Γραµµατεία του 

Τµήµατος στην οποία προσδιορίζει την επιστηµονική περιοχή της διδακτορικής διατριβής που 

ενδιαφέρεται να εκπονήσει και το µέλος ∆.Ε.Π. το οποίο επιθυµεί να οριστεί ως επιβλέπων 

καθηγητής. Ο προτεινόµενος ως επιβλέπων καθηγητής, ο οποίος δεν µπορεί να επιβλέπει πάνω 

από πέντε (5) διδακτορικές διατριβές, εισηγείται για την αποδοχή ή όχι της προτεινόµενης 

διδακτορικής διατριβής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.) µε βάση τα 

αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008. Ως µέλη της Τ.Σ.Ε. είναι δυνατό να 

ορίζονται και µέλη ∆.Ε.Π. τα οποία βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

εάν υφίσταται αντικειµενική αδυναµία ή ισχυρός λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση επιβλέποντος 

καθηγητή/τριας ή µέλους της Συµβουλευτικής Επιτροπής, µε ειδικά αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο τρόπος άσκησης της επίβλεψης  δεν µπορεί να συνιστά λόγο 

αντικατάστασης. Ο/η υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει, όποτε κρίνεται απαραίτητο από την 

Τ.Σ.Ε., την πρόοδο της ερευνητικής του εργασίας στα µέλη της και, σε ανοικτή διάλεξη, θέµατα 

σχετικά µε την ερευνητική του εργασία. 

4. Η Τ.Σ.Ε., µε την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, υποβάλλει εισηγητική έκθεση προς τη 

Γ.Σ.Ε.Σ. ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ορισµού της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής. Η κρίση 
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του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα/διδάκτορος γίνεται µετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών 

του/της. Η  εξέταση  της  διδακτορικής  διατριβής γίνεται µε δηµόσια υποστήριξη σε εύλογο χρόνο. Η 

ηµεροµηνία, η ώρα και ο τόπος της δηµόσιας υποστήριξης της διατριβής ορίζονται από την επταµελή 

εξεταστική επιτροπή. 

5. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 

τρία (3) πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της Τ.Σ.Ε. Για τους/τις 

υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται, κατ’ εξαίρεση, δεκτοί/ές χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.∆.Ε. το 

ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του ∆.∆. ανέρχεται σε τέσσερα (4) τουλάχιστον πλήρη 

ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Το 

ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης ∆.∆. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ηµερολογιακά 

έτη. Κατά περίπτωση, µπορεί να δίνεται παράταση για ένα (1) ηµερολογιακό έτος, µε απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ., µετά από ειδικά αιτιολογηµένη εισήγηση της Τ.Σ.Ε. Η πάροδος και του χρόνου παράτασης 

συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα/ος και την αφαίρεση του 

θέµατος της διδακτορικής διατριβής, µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

6. Τουλάχιστον ένα αντίτυπο της διδακτορικής διατριβής κατατίθεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστηµίου και δύο αντίτυπα στη βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής. Ο/Η υποψήφιος/α 

διδάκτορας καταθέτει και τα απαιτούµενα από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης στοιχεία. 

7. Κατά τη διαδικασία εξέτασης διδακτορικής διατριβής είναι δυνατό να συµµετέχουν ως µέλη της 

εξεταστικής επιτροπής µέλη ∆.Ε.Π. τα οποία βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια. Ο/Η 

υποψήφιος/α αναπτύσσει, επί ηµίωρο περίπου, τη διατριβή του, δηµόσια, ενώπιον της επταµελούς 

εξεταστικής επιτροπής και απαντά στις ερωτήσεις και στις παρατηρήσεις των µελών της. Με 

σύµφωνη γνώµη της  επιτροπής  είναι  δυνατό  να  υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και από 

το ακροατήριο. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες. Στη συνέχεια, 

αποχωρεί ο/η υποψήφιος/α, συσκέπτεται η επιτροπή και διατυπώνει την τελική της κρίση. Η 

επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχοµένου της διατριβής και την ουσιαστική συµβολή της στην 

πρόοδο της επιστήµης, καθώς και την απόδοση του/της υποψηφίου/ας κατά την υποστήριξη της 

διατριβής. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη τουλάχιστον  

πέντε (5) µελών της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής. 

8. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθµολογείται µε την ακόλουθη κλίµακα: Άριστα µε διάκριση 

(σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο µε οµόφωνη απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής), 

Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει 

η ψήφος του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής. 
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9. Η έγκριση βεβαιώνεται µε πρακτικό το οποίο περιλαµβάνει εισήγηση από τον/την επιβλέποντα/ουσα 

και αιτιολόγηση της ψήφου των µελών της επταµελούς επιτροπής. Υπογράφεται από όλα τα µέλη  

της επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η τελευταία αναγορεύει τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα 

µε την ανάγνωση του πρακτικού σε συνεδρίασή της. 

10. Πριν από την καθοµολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων µπορεί να δοθεί σ’ αυτούς/ές 

πιστοποιητικό για την επιτυχή αποπεράτωση της όλης διαδικασίας. Το ∆.∆. (µεµβράνη) 

υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραµµατέα του Τµήµατος και 

σφραγίζεται µε τη σφραγίδα του Α.Π.Θ. 

 

Γλώσσα ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 

Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογηµένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η 

συγγραφή της διδακτορικής διατριβής σε άλλη γλώσσα. 

 

Καθοµολόγηση διδακτόρων 

Η καθοµολόγηση των διδακτόρων γίνεται µέχρι πέντε (5) φορές κάθε ακαδηµαϊκό έτος, σε δηµόσια συνεδρίαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. στην οποία παρίσταται ο Πρύτανης ή ένας/µία εκ των Αντιπρυτάνεων. Για όσους/όσες δεν επιθυµούν να 

δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της τιµής και της συνείδησής τους. 

Άρθρο 15 

 

Τελική διάταξη 

Για µεταβολές ή ερµηνείες άρθρων του παρόντος εσωτερικού κανονισµού, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέµα 

προκύπτει, αρµόδια είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.∆.Ε. 


