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Κατεύθυνση: Παιδαγωγική 

 

1.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  KATANOMHΣ ECTS  

ΚΑΙ ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN 

 

  

A'  KYKΛOΣ (1ο ως 4ο εξάμηνο)  120 ECTS 72 δ.μ. (24 μαθήματα) 

 I. Υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος Φ.Π.Ψ.  75 ECTS 45 δ.μ. (15 μαθήματα) 

  α.  Από τον Τομέα  Παιδαγωγικής  25 15 (5 ) 

  β.  Από τον Τομέα Φιλοσοφίας  25 15 (5 ) 

  γ.  Από τον Τομέα Ψυχολογίας  25 15 (5 ) 

      

 II. Kατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα των 

άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής 
45 ECTS 27 δ.μ. (9 μαθήματα) 

  α.  Από το Τμήμα Φιλολογίας  30 18 (6 ) 

  β.  Από το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας  15 9 (3 ) 

    

B'  KYKΛOΣ (5ο ως 8ο εξάμηνο)  120 ECTS 72 δ.μ. (24 μαθήματα) 

 I. Μαθήματα του Τμήματος Φ.Π.Ψ.    

 I.1. Υποχρεωτικά . 75 ECTS 45 δ.μ. (15 μαθήματα) 

  α.  Από τον Τομέα Παιδαγωγικής  55 33 (11 ) 

  β.  Από τον Τομέα Φιλοσοφίας  10 6 (2 ) 

  γ.  Από τον Τομέα Ψυχολογίας  10 6 (2 ) 

      

 I.2. Kατ’ επιλογήν υποχρεωτικά     30 ECTS 18 δ.μ. (6 μαθήματα) 

  α.  Από τον Τομέα Παιδαγωγικής  30 18 (6 ) 

     

II. Kατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα των 

άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής   

15 ECTS 9 δ.μ. (3 μαθήματα) 

         α.  Από το Τμήμα Φιλολογίας 15 9 (3 ) 

    

ΞENH ΓΛΩΣΣA   12 δ.μ. (4 μαθήματα) 

    

ΓENIKO ΣYNOΛO 240 ECTS 156 δ.μ. (52 μαθήματα) 
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2. KΑΤΑΝΟΜΗ ECTS ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 ΚΑΤΑ KΥΚΛΟ ΚΑΙ TΟΜΕΙΣ 

 

A' Κύκλος: 1-4 Εξάμηνο (72 δ.μ.) 

 (Κοινός για όλες τις κατευθύνσεις του Τμήματος Φ.Π.Ψ.) 

 

I.  Υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος Φ.Π.Ψ                                       75 ECTS  45 δ.μ. (15 μαθήματα) 

    

α. Από τον Τομέα Φιλοσοφίας:        

1. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία     5 3 (1 ) 

2. Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία    5 3 (1 ) 

3. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία     5 3 (1 ) 

4. Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία    5 3 (1 ) 

5. Φιλοσοφία της Επιστήμης  ή    

 Επιστημολογία – Ιστορία των Επιστημονικών Ιδεών  5 3 (1 ) 

       Σύνολο       25 ECTS 15 δ.μ (5 μαθήματα) 

    

β.  Από τον Τομέα Παιδαγωγικής:    

1. Θεωρίες της Αγωγής  5 3 (1 ) 

2. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  5 3 (1 ) 

3. Ιστορία της Εκπαίδευσης Ι  5 3 (1 ) 

4. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι 5 3 (1 ) 

5. Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι 5 3 (1 ) 

                                                                           Σύνολο       25 ECTS 15 δ.μ (5 μαθήματα) 

    

γ.  Από τον Τομέα Ψυχολογίας:    

     1.   Εισαγωγή στην Ψυχολογία 5 3 (1 ) 

     2.   Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Βρεφική και Προσχολική          

           Ηλικία  

5 3 (1 ) 

     3.  Κοινωνική Ψυχολογία I 5 3 (1 ) 

    4. Κλινική Ψυχολογία Ι: Προσανατολισμοί  5 3 (1 ) 

    5.    Εκπαιδευτική Ψυχολογία  5 3 (1 ) 

       Σύνολο     25 ECTS 15 δ.μ (5 μαθήματα) 

    

II. Kατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα των άλλων 45 ECTS 27  δ.μ (9 μαθήματα) 
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Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής 

    

α.  Από το Τμήμα Φιλολογίας:           30 ECTS 18 δ.μ (6 μαθήματα) 

1. Δύο μαθήματα από την ενότητα Αρχαία Ελληνική 

Φιλολογία  

10 6 (2) 

2.  Τρία μαθήματα από την ενότητα Νέα Ελληνική Φιλολογία  15 9 (3) 

3.  Ένα   από τον Τομέα Γλωσσολογίας   5 3 (1) 

    

β.  Από το Τμήμα Ιστορίας − Αρχαιολογίας: 15 ECTS 9 δ.μ (3 μαθήματα) 

      

          

Γενικό σύνολο του A' Κύκλου:          120 ECTS 72  δ.μ (24 μαθήματα) 

 

 

 

Β΄ Κύκλος: 5-8 εξάμηνο (72 δ.μ.) 

 

Κατεύθυνση: Παιδαγωγική 
 

Ι.  

 

Υποχρεωτικά μαθήματα από τον Τομέα 

Παιδαγωγικής 55 ECTS 33  δ.μ (11 μαθήματα) 

1.  Θεωρίες του Σχολείου  5 3   (1 ) 

2.  Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική 5 3   (1 ) 

3.  Συγκριτική Παιδαγωγική 5 3   (1 ) 

4.  Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών Μάθησης 5 3   (1 ) 

5.  Κοινωνιολογία του Σχολείου και Εκπαιδευτική 

Αξιολόγηση 

5 3   (1 ) 

6.  Ιστορία της Εκπαίδευσης ΙΙ 5 3   (1 ) 

7.  Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών 5 3   (1 ) 

8.  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ 5 3   (1 ) 

9.  Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας 5 3   (1 ) 

10.  Παιδαγωγική Ανθρωπολογία 5 3   (1 ) 

11.  Οργάνωση και Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος 5 3   (1 ) 

 

II.     Υποχρεωτικά μαθήματα από τον Τομέα Φιλοσοφίας   10  ECTS   6  δ.μ (2 μαθήματα) 

 α. Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία   5   3   (1) 

 β. Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία   5   3   (1) 

    

III.  Υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα Ψυχολογίας 10   ECTS 6 δ.μ  (2 μαθήματα) 
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 α. Θεωρίες Προσωπικότητας   5   3   (1) 

 β. Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ  5   3   (1) 

    

ΙV.  Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα από τον Τομέα 

Παιδαγωγικής 

30 ECTS    18 δ.μ  (6 μαθήματα) 

    

V. Kατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα από το Τμήμα 

Φιλολογίας 

15 ECTS    9  δ.μ (3 μαθήματα) 

 

 

   

Γενικό σύνολο του Β' Κύκλου:             120 ECTS 72 δ.μ   (24 μαθήματα) 

 

 

   

Ξένη Γλώσσα     12 δ.μ   (4 μαθήματα) 

    

    

ΣYNOΛO Δ.M. για την απόκτηση πτυχίου  156   240 ECTS 156 δ.μ   (52 μαθήματα) 

 A' KYKΛOΣ  72   120 72 (24) 

 B' KYKΛOΣ  72   120 72 (24) 

 Ξένη Γλώσσα  12    12 (4) 

     

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα από τους άλλους Τομείς του 

Τμήματος ή από τα άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής μπορούν να ανήκουν στα 

υποχρεωτικά  ή στα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά του Β΄ κύκλου των αντίστοιχων Τομέων ή 

Τμημάτων. 
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κατά το 2015–2016 

 



 126 

3. ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA 

TOY TOMEA ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ 
 

Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016 

 

Κωδικοί 
Μ α θ ή μ α τ α  Α ΄  Κ ύ κ λ ο υ   

(Υποχρεωτικά) 
Εξάμηνο 

Δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς /  
Δ ι δ ά σ κ ο υ σ ε ς  

Π5Ε004 1. Θεωρίες της Αγωγής      
      Θέμα: Θεωρίες Κοινωνικοποίησης και Αγωγής  

Α Αθ. Γκότοβος 

Π4Ε003 2. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 
Θέμα: Παιδαγωγικές Ιδέες και Εκπαίδευση 

Α Π. Παπακωνσταντίνου 

Π2Ε043 3. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι 
Θέμα: Εκπαίδευση και Κοινωνικές Ανισότητες  

Γ Ελ. Σιάνου-Κύργιου 

 

Κωδικοί 
Μ α θ ή μ α τ α  Β ΄  Κ ύ κ λ ο υ  

(Υποχρεωτικά) 
Εξάμηνο 

Δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς /  
Δ ι δ ά σ κ ο υ σ ε ς  

Π8Ε001 1. Θεωρίες του Σχολείου     
Θέμα: Θεωρίες Εκπαιδευτικών Οργανισμών: Εκπαιδευτική 

Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης    

Ε Αθ. Γκότοβος 

Π5Ε007 2. Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική 
 

Ε Λ. Μπενινκάζα 

Π6Ε037 3. Συγκριτική Παιδαγωγική 
Θέμα: Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση 

Ε Κ. Σιάκαρης 

Π5Ε008 4. Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών Μάθησης Ζ 
 

Μ. Αποστόλου 

Π8Ε004 5. Κοινωνιολογία του Σχολείου και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 
Θέμα: Κοινωνιολογία του Σχολείου 

Ζ Π. Παπακωνσταντίνου 

 

Κωδικοί 
Μ α θ ή μ α τ α  Β ΄  Κ ύ κ λ ο υ  

(Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά) 
Εξάμηνο 

Δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς /  
Δ ι δ ά σ κ ο υ σ ε ς  

ΕΣΧ239 1. Εκπαίδευσης και  Ιδεολογία 
Θέμα: Εκπαίδευση και Εθνική Ταυτότητα: Ιστορική 

Προσέγγιση 

Ε Θ. Αθανασιάδης 

ΕΣΧ009 2. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας  
Θέμα: Ποιοτικές  Μέθοδοι 

Ε Λ. Μπενινκάζα 

ΕΣΧ100 3. Εκπαιδευτική Πολιτική Ι 
Θέμα: Επαγγελματισμός των Εκπαιδευτικών και Διοίκηση 

της Εκπαίδευσης 

Ε Ελ. Σιάνου-Κύργιου 

ΕΣΧ165 4. Κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου Ε 
 

Κ. Σιάκαρης 

ΕΣΧ134 5. Εκπαιδευτική Ιστοριογραφία Z 
 

Θ. Αθανασιάδης 

ΕΣΧ169 6.  Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών Κινήτρων Z Μ. Αποστόλου 

 7. Πρακτική Άσκηση* Ε-Ζ  

*Βλ. Ενότητα 6 «Πρακτικές Ασκήσεις» 
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ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA 

TOY TOMEA ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ 
Εαρινό Εξάμηνο 2016 

Κωδικοί 
Μ α θ ή μ α τ α  Α ΄  Κ ύ κ λ ο υ   

(Υποχρεωτικά) 
Εξάμηνο 

Δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς /  

Δ ι δ ά σ κ ο υ σ ε ς  

Π1Ε002 1. Ιστορία της Εκπαίδευσης Ι 
Θέμα: Η Εκπαίδευση στον Μακρύ 19ο Αιώνα (1774-1888) 

Β Θ. Αθανασιάδης 

Π5Ε003 2. Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι  
Θέμα: Θεωρίες Μάθησης 

Δ Μ. Αποστόλου 

 

Κωδικοί 
Μ α θ ή μ α τ α  Β ΄  Κ ύ κ λ ο υ  

(Υποχρεωτικά) 
Εξάμηνο 

Δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς /  

Δ ι δ ά σ κ ο υ σ ε ς  

Π7Ε005 1. Ιστορία της Εκπαίδευσης ΙΙ 
Θέμα: Ο Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός (1888-1976) 

ΣΤ Θ. Αθανασιάδης 

Π7Ε002  2. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών 
Θέμα: Η «Διάπλαση» των Εκπαιδευτικών 

ΣΤ Π. Παπακωνσταντίνου 

Π6Ε001 3. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ 
Θέμα: Ανώτατη Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική 

ΣΤ Ελ. Σιάνου-Κύργιου 

Π6Ε003 

 

4. Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας ΣΤ Κ. Σιάκαρης 

Π5Ε009 5. Παιδαγωγική  Ανθρωπολογία 
Θέμα: Η Σκοπιά της Κοινωνικής Κατασκευής 

Η Λ. Μπενινκάζα 

Π6Ε036 

 

6. Οργάνωση και Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος Η Κ. Σιάκαρης 

 

Κωδικοί 
Μ α θ ή μ α τ α  Β ΄  Κ ύ κ λ ο υ  

(Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά) 
Εξάμηνο 

Δ ι δ ά σ κ ο ν τ ε ς /  

Δ ι δ ά σ κ ο υ σ ε ς  

ΕΣΧ017 1. Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙI 
Θέμα: Θεωρίες Κινήτρων 

ΣΤ Μ. Αποστόλου 

ΕΣΧ241 2. Θεωρίες της Διδασκαλίας      
Θέμα: Γνώση, Σχολείο και Ιστορία. Παλιές και Νέες 

Προσεγγίσεις στη Διδακτική του Μαθήματος της Ιστορίας  

ΣΤ Αθ. Γκότοβος 

ΕΣΧ162 3. Διδακτική της  Γλώσσας       
   Θέμα: Το Γλωσσικό  Μάθημα στη Δευτεροβάθμια   

Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας     

Η Αθ. Γκότοβος 

ΕΣΧ242 4. Συμβολικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης 
 

H Λ. Μπενινκάζα 

ΕΣΧ243 

 

5. Διδακτική της Ιστορίας Η Π. Παπακωνσταντίνου 

ΕΣΧ216 6. Εκπαιδευτική Πολιτική ΙΙ 
Θέμα: Κοινωνικός Αποκλεισμός, Εκπαίδευση και Πολιτική   

Η Ελ. Σιάνου-Κύργιου 
 

 7. Πρακτική Άσκηση** ΣΤ-Η  

* Για τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση 

** Βλ. Ενότητα 6 «Πρακτικές Ασκήσεις» 
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4. TABLE OF COURSES 
Sector of Education 

 
WINTER SEMESTER 2015 - 2016 

C y c l e  1  

Compulsory courses 
Semester 

A c a d e m i c  

S t a f f  

1. Subject Area: Theories of Education 
Course: Theories of Socialization and Education 

1st Ath. Gotovos 

2. Subject Area: Introduction to Pedagogics 
Course: Pedagogical Ideas and Education 

1st P. Papakonstantinou 

3. Subject Area: Sociology of Education I 
Course: Education and Social Inequalities 

3rd El. Sianou-Kyrgiou 

 

C y c l e  2  

Compulsory courses 
Semester 

A c a d e m i c  

S t a f f  

1. Subject Area: Theories of educational institutions 
Course: Theories of Educational Organizations: Education 

Policy and Management 
5th Ath. Gotovos 

2. Subject Area: An Introduction to Intercultural Education 
 

5th L. Benincasa 

3. Subject Area: Comparative Education 
Course: European Union and Education  

5th K. Siakaris 

4. Subject Area: Educational Implications of Learning Theories  7th M. Apostolou 

5. Subject Area: Sociology of Schooling and Educational 

Assessment 
Course: Sociology of Schooling 

7th P. Papakonstantinou 

 

C y c l e  2  

Optional courses 
Semester 

A c a d e m i c  

S t a f f  

1. Subject Area: Education and Ideology 
Course:Education and National Identity: Historical Perspective 

5th Th. Athanasiades 

2. Subject Area: Research Methods in Education: An Introduction 
Course: Qualitative Research Methods  

5th L. Benincasa 

3. Subject Area: Education Policy I 
Course: Teacher’s Professionalism and Education 

Management 
5th El. Sianou-Kyrgiou 

4. Subject Area: Sociology of University  5th K. Siakaris 

5. Subject Area: Historiography of Education 7th Th. Athanasiades 

6. Subject Area: Educational Implications of Motivation Theories 7th M. Apostolou 

7. Training Practice* 5th-7th  

 

* Scientific Responsible: M. Apostolou, Assistant Professor.  
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TABLE OF COURSES 
Sector of Education 

SPRING SEMESTER 2016 

C y c l e  1  

Compulsory courses 
Semester 

A c a d e m i c  

S t a f f  

1. Subject Area: History of Education Ι 
Course: Education in the Long 19

th
 Century (1774-1888) 

2nd Th. Athanasiades 

2. Subject Area: Educational Psychology I 
Course: Learning Theories 

4th M. Apostolou 

 

C y c l e  2  

Compulsory courses 
Semester 

A c a d e m i c  

S t a f f  

1. Subject Area: History of Education II 
Course: Educational Demoticism (1888-1976) 

6th Th. Athanasiades 

2. Subject Area: Teacher Education and Training 
       Course: The Formation of Teachers 

6th P. Papakonstantinou 

3. Subject Area: Sociology of Education II 
Course: Higher Education, Society and Policy 

6th El. Sianou-Kyrgiou 

4. Subject Area: Education and the Labour Market 
 

6th K. Siakaris 

5. Subject Area: Anthropology of Education 
Course: Social Constructionist Approaches  

8th L. Benincasa 

6. Subject Area: Education Organization and Management 
 

8th K. Siakaris 

 

C y c l e  2  

Optional courses 
Semester 

A c a d e m i c  

S t a f f  

1. Subject Area: Educational Psychology IΙ 
Course: Motivation Theories 

6th M. Apostolou 

2. Subject Area: Theories of Teaching 
Course: Knowledge, School and History. Traditional and 

New Approaches to History Teaching  
6th Ath. Gotovos 

3. Subject Area: Language Teaching in Education 
Course: Language Teaching in Secondary Education: 

Theory and Practice 
8th Ath. Gotovos 

4. Subject Area: Symbolic Dimensions of Education 
 

8th L. Benincasa 

5. Subject Area: History Teaching in Education 
 

8th P. Papakonstantinou 

6. Subject Area: Education Policy II 
Course: Social Exclusion, Education and Policy 

8th El. Sianou-Kyrgiou 

7. Training Practice** 
 

6th-8th  

*There will be an announcement for the teaching of this course. 

** Scientific Responsible: M. Apostolou, Assistant Professor. 
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5 . Δ I A Γ P A M M A T A  

 

των μαθημάτων 

 

του Τομέα Παιδαγωγικής 
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6. ΠPAKTIKEΣ AΣKHΣEIΣ 

 

 

 Α) Στα μαθήματα του Τομέα Παιδαγωγικής του A΄ Κύκλου και στα μαθήματα 

κατεύθυνσης Παιδαγωγικής (B΄ Κύκλου) προβλέπεται ο σχεδιασμός και η οργάνωση 

πρακτικών ασκήσεων των φοιτητριών/τών. Oι πρακτικές ασκήσεις αποτελούν μέρος του 

μαθήματος και υπεύθυνος για την οργάνωσή τους είναι ο/η διδάσκων/ουσα του 

συγκεκριμένου μαθήματος. 

 Ως πρακτικές ασκήσεις (που δεν ξεπερνούν το 1/3 των προβλεπόμενων διδασκαλιών 

του μαθήματος) θεωρούνται δραστηριότητες όπως: 

1. επισκέψεις στα σχολεία και παρακολούθηση μαθημάτων και άλλων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. 

2. δειγματικές διδασκαλίες. 

3. οργάνωση δραστηριοτήτων όπως: 

α. παιδαγωγικές συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. 

β. συναντήσεις - συνεργασία με τους Γονείς και Κηδεμόνες. 

γ. παιδαγωγική συμβουλευτική. 

4. συλλογή, καταγραφή και ταξινόμηση εκπαιδευτικού υλικού (διδακτικού, διοικητικού, 

ερευνητικού, κ.ο.κ.). 

5. συμμετοχή και παρακολούθηση σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων. 

 

 

Β)    Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Στον Τομέα Παιδαγωγικής προσφέρεται στον Β΄ Κύκλο Σπουδών ως κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικό μάθημα και μάθημα με τίτλο «Πρακτική Άσκηση». Στο μάθημα αυτό οι 

φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις σπουδές με τη συμμετοχή τους σε ένα 

πραγματικό εργασιακό περιβάλλον συναφές με το αντικείμενο σπουδών (Παιδαγωγική). Το 

μάθημα «Πρακτική Άσκηση» αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές μονάδες και σε 5 ECTS. 

Λεπτομέρειες σε σχέση με το μάθημα αυτό θα ανακοινωθούν με την έναρξη του νέου 

ακαδημαϊκού έτους από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος για την Πρακτική 

Άσκηση, κ. Κ. Σιάκαρη Επίκ. Καθηγητή και την Επιστημονική Υπεύθυνη του Τομέα 

Παιδαγωγικής κ. Μ. Αποστόλου, Επίκ. Καθηγήτρια.  
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ΠPOΣΦEPOΜENA ΜAΘHΜATA 

TOY TOΜEA ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ 

Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Α΄ Κύκλου  

 

 

 

Μάθημα: Θεωρίες της Αγωγής 

Θέμα: Θεωρίες Κοινωνικοποίησης και Αγωγής 

Κύκλος:            Α΄  - Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Α΄  

Διδάσκων:     Γκότοβος Αθανάσιος 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  
 

Στο  μάθημα εξετάζεται το φαινόμενο της σταδιακής μεταβολής του ατόμου από τη 

γέννηση μέχρι την εφηβική ηλικία. H απόκτηση γλωσσικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων, 

γνώσεων, στάσεων και μεθόδων αντιμετώπισης καταστάσεων της καθημερινής ζωής εκ 

μέρους του υποκειμένου κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησής του εξετάζονται με τη 

βοήθεια των κλασικών θεωριών μάθησης (Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner, Bandura), 

γνωστικών - εξελικτικών θεωριών (Piaget, Vygotsky), της ψυχαναλυτικής ψυχολογίας 

(Freud, Klein) και των θεωριών της συμβολικής αλληλεπίδρασης και της εθνομεθοδολογίας 

(Mead, Goffman, Garfinkel). Στη συνέχεια εξετάζεται η κοινωνική μάθηση στο σχολείο με 

βάση συγκεκριμένα παραδείγματα παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης. Στο δεύτερο μέρος του 

μαθήματος δίνεται έμφαση στο κανονιστικό πλαίσιο της μάθησης, τη στοχευμένη, συνειδητή 

και συστηματική άσκηση συγκεκριμένων επιρροών πάνω στα παιδί, έτσι όπως αυτή 

υπαγορεύεται και υλοποιείται με τη διαμεσολάβηση πολιτισμικών, διοικητικών και πολιτικών 

παραμέτρων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις επιδράσεις του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού 

πλαισίου για τη διαμόρφωση των όρων και των περιεχομένων της αγωγής σήμερα. 
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Μάθημα: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  

Θέμα: Παιδαγωγικές Ιδέες και Εκπαίδευση 

Κύκλος:            Α΄  - Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Α΄  

Διδάσκων:     Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης 

 
 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  
 

Ι. Παιδαγωγική και Επιστήμες της Αγωγής/ Εκπαίδευσης 

1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις ή επιστημολογικές εξελίξεις 

2. Παιδαγωγικός Λόγος (discours)  και παιδαγωγική γνώση (savoir) 

3. Παιδαγωγική ιδεολογία και εκπαιδευτική πραγματικότητα 

 

ΙΙ. Η ανάπτυξη και συγκρότηση της Αυταρχικής Παιδαγωγικής 

1. Ιστορική θεώρηση και στοιχειοθέτηση 

2. Εκδοχές της αυταρχικής παιδαγωγικής και εκπαίδευση 

3. Κριτική εξέταση σύγχρονων όψεων/ πρακτικών της αυταρχικής παιδαγωγικής 

 

ΙΙΙ. Το κίνημα της Νέας Αγωγής και οι επιδράσεις του στη νεοελληνική εκπαίδευση 

 

IV. Παιδαγωγική σκέψη, ψυχανάλυση και σχολείο 

 

V. Ριζοσπαστικές παιδαγωγικές ιδέες και «συμβολική» βία: κριτική των εκπαιδευτικών 

θεσμών 

 

VI. Στον ορίζοντα των παιδαγωγικών ιδεών. 
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Μάθημα: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι   

Θέμα: Εκπαίδευση και Κοινωνικές Ανισότητες  

Κύκλος:            Α΄  - Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Γ΄  

Διδάσκουσα:     Σιάνου-Κύργιου Ελένη 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

1. Η Κοινωνιολογία ως επιστήμη και οι θεμελιωτές της κοινωνιολογικής σκέψης 

2. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: αντικείμενο και μέθοδοι έρευνας 

3. Εκπαίδευση και ισότητα ευκαιριών  

4. Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες: ερμηνευτικές προσεγγίσεις   

5. Σχολική επίδοση και κοινωνικές ανισότητες 

6. Επιλογές σπουδών  και κοινωνικές ανισότητες 

7. Πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα 

 

*Η εκπόνηση εργασίας από τους φοιτητές είναι προαιρετική  
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Υποχρεωτικά Μαθήματα  Β΄ Κύκλου 

 

 
Μάθημα: Θεωρίες του Σχολείου 

Θέμα: Θεωρίες Εκπαιδευτικών Οργανισμών: Εκπαιδευτική Πολιτική 

και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 

Κύκλος:            B΄ -  Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Ε΄   

Διδάσκων:     Γκότοβος Αθανάσιος 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  
 

Αντικείμενο του πρώτου μέρους του μαθήματος είναι η θεσμική παιδαγωγική σχέση 

(ως σχέδιο, διαδικασία και αποτέλεσμα) και τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία 

αυτή πραγματώνεται. Ύστερα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή, όπου εξετάζονται κυρίως 

οι όροι κάτω από τους οποίους εμφανίζεται στο ιστορικό προσκήνιο το «σχολείο» ως χώρος 

ελεγχόμενης μάθησης, η έμφαση δίνεται στις θεωρίες των κοινωνικών συστημάτων με ειδική 

αναφορά στο έργο των Parsons και Luhmann. Στη συνέχεια εξετάζονται οι έννοιες του 

«ρόλου» και του «οργανισμού» με αναφορές στο έργο των Goffman και Blumer. Γίνονται 

τέλος συγχρονικές αναφορές στις προβαλλόμενες και τις εμπειρικά διαπιστωμένες 

λειτουργίες του ελληνικού εκπαιδευτικού οργανισμού, καθώς επίσης στην εκπαιδευτική 

πολιτική, την οργάνωση και τον έλεγχο του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος εξετάζονται οι εκπαιδευτικές πολιτικές που έχουν 

ως αντικείμενο τη ρύθμιση των πλαισίων και των γενικών κανόνων της εκπαιδευτικής 

λειτουργίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο (ευρωπαϊκό, 

παγκόσμιο). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διοίκηση της εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο 

προδιαγραφής, όσο και σε επίπεδο πραγμάτωσης. 
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Μάθημα: Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική 

Θέμα: - 

Κύκλος:            B΄ -  Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Ε΄   

Διδάσκουσα:     Μπενινκάζα Λουτσιάνα 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  
 

Η διαπολιτισμική παιδαγωγική έχει στόχο την ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών 

σχετικά με τη σημασία του πολιτισμού για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η κυρίαρχη 

πολιτισμική γνώση μιας κοινωνίας αποτυπώνεται στην παιδαγωγική κουλτούρα του σχολείου 

και διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τη μαθησιακή-διδακτική διαδικασία. Πολιτισμικοί 

παράγοντες αφενός επηρεάζουν τους/ τις εκπαιδευτικούς στο τι διδάσκουν, αφετέρου ασκούν 

σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν μαθητές και μαθήτριες. 

Στο μάθημα συγκρίνουμε ορισμούς του πολιτισμού και διερευνούμε τις προεκτάσεις 

που έχει ο κάθε ένας από αυτούς για την παιδαγωγική έρευνα και πρακτική. Εστιάζουμε 

κυρίως στην προσέγγιση γνωστή ως «ο πολιτισμός ως γνώση». Από αυτή τη σκοπιά ένας 

πολιτισμός αποτελείται, μεταξύ άλλων, από νόρμες, αξίες, πεποιθήσεις και νοήματα. 

Αποτελείται επίσης από στερεότυπα. Αυτές είναι μερικές από τις έννοιες που 

επεξεργαζόμαστε στο μάθημα. 

 Σε κάθε σχολική τάξη η κυρίαρχη πολιτισμική γνώση συνυπάρχει με άλλες (μη 

κυρίαρχες) μορφές πολιτισμικής γνώσης. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, οι δημώδεις 

«θεωρίες» που κουβαλάει ο κάθε συμμετέχων στην εκπαιδευτική διαδικασία: «θεωρίες» π.χ. 

για την παιδική ηλικία, την ευφυΐα και το έθνος. Είτε είναι ρητές είτε είναι άρρητες, οι 

δημώδεις θεωρίες επηρεάζουν τις καθημερινές πρακτικές στο σχολείο. Αυτά και άλλα 

ζητήματα θα αποτελέσουν κεντρικά σημεία του μαθήματος.  
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Μάθημα: Συγκριτική Παιδαγωγική 

Θέμα: Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση 

Κύκλος:            B΄ -  Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Ε΄   

Διδάσκων:     Σιάκαρης Κωνσταντίνος 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

1. Tα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1945 - ) 

α. Πρώτη περίοδος (1945 - 1970): H εποχή των μεταρρυθμίσεων. 

β. Δεύτερη περίοδος (1970 - 1985): H εποχή της κρίσης. 

γ. Τρίτη περίοδος (1985 -    ): H εποχή της ευελιξίας. 

 

2. Θεσμική διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπαίδευση: Η επιτροπή παιδείας 

 

3. Όψεις της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

α. Πολύ-πολιτισμικότητα. 

β. Κινητικότητα. 

γ. Ισοτιμία πτυχίων. 

 

4. Από την εκπαίδευση στην κατάρτιση: Η «διαδικασία της Λισαβώνας» 

5. Oι στρατηγικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και η «διαδικασία της Μπολόνιας» 

6. Προς μια κοινωνία της γνώσης. 
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Μάθημα: Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών Μάθησης    

Θέμα: --- 

Κύκλος:            B΄ -  Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Ζ΄   

Διδάσκουσα:     Αποστόλου Μαίρη 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνει αναφορά στο πώς οι διάφορες θεωρητικές 

προσεγγίσεις στη μάθηση αποτελούν  τη βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων και 

διατύπωση αρχών, κανόνων και στρατηγικών που είναι  δυνατό να βοηθήσουν τις- τους 

εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τις 

πιθανότητες μάθησης εκ μέρους των μαθητριών- τών. 
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Μάθημα: Κοινωνιολογία του Σχολείου και Εκπαιδευτική 

Αξιολόγηση 

Θέμα: Κοινωνιολογία του Σχολείου 

Κύκλος:            B΄ -  Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Ζ΄   

Διδάσκων:     Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης 

 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

 

1. Από την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Κοινωνιολογία του Σχολείου: 

εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, θεωρητικές αποκρυσταλλώσεις και ερευνητικές 

κατευθύνσεις. 

2. Σχολείο και κοινωνική διάκριση: η επιλογή ως ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα. 

α.  Νεοελληνική κοινωνία, κράτος (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) και σχολείο. 

β.  Η συνταγματική επιταγή της ισότητας και οι εφαρμογές της «ισότητας 

εκπαιδευτικών ευκαιριών» στο σχολείο. 

 γ.  «Δείκτες» ανισότητας και «σχολική αποτυχία»: 

i. αναλφαβητισμός 

ii. διαρροές 

iii. αξιολόγηση και βαθμολογία 

iv. εξέλιξη και διαμόρφωση της σχολικής κοόρτης / πυραμίδας 

δ.  Η συμβολή του σχολείου στην κοινωνική αναπαραγωγή 

ε.  Από τη σχετικότητα της έννοιας της σχολικής αποτυχίας στην ερμηνεία της 

 

3. Το σχολείο ως μηχανισμός επιλογής και νομιμοποίησης 

α.  Η ιστορικότητα της επιλογής μέσω της σχολικής επίδοσης 

β.  H διαφοροποίηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών: από την «κατασκευή της 

διαφοράς» στην ψυχολογικοποίησή της. 

γ.   O μηχανισμός της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου. 

δ. H κατανομή του λόγου στην τάξη: παιδαγωγικές πρακτικές, τελετουργίες 

διδασκαλίας και ρυθμοί μάθησης 

 

4. Αντισταθμιστική Αγωγή και λαϊκιστικές «πολιτικές διευκολύνσεων» στο νεοελληνικό 

σχολείο: η αναζήτηση «άλλοθι» στην προσπάθεια πραγμάτωσης «του σχολείου ίσων 

ευκαιριών». 
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Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Β΄ Κύκλου 

 

Μάθημα: Εκπαίδευση και Ιδεολογία 

Θέμα: Εκπαίδευση και Εθνική Ταυτότητα: Ιστορική προσέγγιση 

Κύκλος:            B΄ -  Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Ε΄   

Διδάσκων:     Αθανασιάδης Θεοχάρης 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η σχέση ανάμεσα στη σχολική ιστορία και την 

εθνική ταυτότητα. Το κεντρικό επιχείρημα δεν διατυπώνεται ευθύς εξαρχής, αλλά 

οικοδομείται επαγωγικά από διάλεξη σε διάλεξη. Στο μικροσκόπιο της μελέτης τίθενται 

αρχικά τρία συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια γύρω από τα οποία αναπτύχθηκε έντονη 

δημόσια διαμάχη που απέληξε στην απόσυρσή τους. Το καθένα από αυτά τα εγχειρίδια 

εισήχθη στα σχολεία σε μία διαφορετική περίοδο της ιστορίας του ελληνικού κράτους: το 

πρώτο στην περίοδο της παγκοσμιοποίησης (2006), το δεύτερο στην μετεμφυλιακή περίοδο 

(1965) και το τρίτο στο μεσοπόλεμο (1919). Κατά την παρουσίαση των τριών εγχειριδίων 

επισημαίνονται κυρίως τα κομβικά σημεία γύρω για τα οποία αναπτύχθηκαν οι 

αντιπαραθέσεις και, ακολούθως, υποδεικνύεται ο κοινός παρονομαστής: οι θεματικές που 

παραμένουν πηγές έντασης και στις τρεις διαμάχες. Από την ανάλυση αυτών των κοινών 

θεματικών συνάγεται ακολούθως το κεντρικό επιχείρημα που, σε αδρές γραμμές, έχει ως 

εξής: Η σχολική ιστορία υπηρετεί πρωτίστως την ανάγκη για τη διαμόρφωση και τη 

μετάδοση στη νέα γενιά μιας συνεκτικής εθνικής ταυτότητας –μιας ορισμένης εθνικής 

ταυτότητας που εδράζεται πρωτίστως στην υπερηφάνεια για το ένδοξο αρχέγονο ελληνικό 

έθνος. Όταν η αφήγηση ενός εγχειριδίου δεν υπηρετεί με απόλυτη πιστότητα αυτό τον στόχο 

τότε είναι πιθανόν να ανακύψει δημόσια διαμάχη. Αν επιπλέον, κατά τη χρονική περίοδο της 

διαμάχης, υπάρχουν ανοικτά εθνικά μέτωπα, τότε η διαμάχη απολήγει σχεδόν βέβαια στην 

απόσυρση του βιβλίου και την αντικατάστασή του με άλλο περισσότερο συμβατό με τον 

κυρίαρχο ιστορικό κανόνα: τον ιστορικό κανόνα για το ελληνικό έθνος που διαμορφώθηκε 

από τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 

 

Μαθησιακοί στόχοι:  

1. Να προβληματιστούν οι φοιτητές και φοιτήτριες για τις διαμάχες που αναπτύσσονται 

στο δημόσιο χώρο για την ιστορία και ιδιαίτερα για τη σχολική ιστορία. 

2. Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση ανάμεσα στη σχολική ιστορία και την  ενστάλαξη 

εθνικής συνείδησης. 

3. Να κατανοήσουν τις έννοιες «έθνος» και «εθνικισμός». 

4. Να κατανοήσουν την ιστορικότητα της ιστορίας. 

5. Να παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ένας ιστορικός προκειμένου 

να κατανοήσει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό φαινόμενο. 

 

Σημείωση: Οι παραδόσεις του μαθήματος αυτού έχουν αναρτηθεί ως «ανοιχτά μαθήματα» 

στο «Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» (e-course) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (βλ. 

Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου). 
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Μάθημα: Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας 

Θέμα: Ποιοτικές  Μέθοδοι 

Κύκλος:            B΄ -  Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Ε΄   

Διδάσκουσα:     Μπενινκάζα Λουτσιάνα 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και μελλοντικών 

εκπαιδευτικών με τα χαρακτηριστικά και τη λογική των ποιοτικών μεθόδων, με έμφαση στην 

παιδαγωγική έρευνα. Μερικά από τα κεντρικά θέματα θα είναι τα εξής: 

(α) Έρευνα και θεωρία τις κοινωνικές επιστήμες: επιστημολογία της ποιοτικής έρευνας∙ 

ποιοτικές ερευνητικές παραδόσεις και αντίστοιχες φιλοσοφικές παραδόσεις∙ δεοντολογικά 

ζητήματα. 

(β) Ζητήματα σχεδιασμού στην ποιοτική έρευνα στην εκπαίδευση: επιτόπια έρευνα και ευέλικτα 

σχέδια∙ σχέση μεταξύ ερευνητικών ερωτημάτων και ερευνητικού σχεδιασμού∙ μελέτη 

περίπτωσης∙ εθνογραφία∙ μελέτες με θεμελιωμένη θεωρία∙ έρευνα-δράση∙ ζητήματα 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην ποιοτική έρευνα∙ αναστοχαστικότητα. 

(γ) Συλλογή ποιοτικών δεδομένων: ειδικά (συμμετοχική) παρατήρηση συνέντευξη σε βάθος∙ 

σύνδεση μεταξύ θεωρητικών πλαισίων, ερευνητικών ερωτημάτων και μεθόδων συλλογής και 

ανάλυσης δεδομένων. 

(δ) Επεξεργασία και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: κωδικοποίηση∙ κατηγοριοποίηση∙ 

εννοιολογική χαρτογράφηση βασικές αρχές της ανάλυσης λόγου∙ ερμηνεία. 

 Στο μάθημα θα συζητηθούν παραδείγματα εμπειρικών μελετών για την εκπαίδευση 

στην Ελλάδα, ενώ οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην παρατήρηση 

και/ ή στη συνέντευξη. 
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Μάθημα: Εκπαιδευτική Πολιτική Ι 

Θέμα: Επαγγελματισμός των Εκπαιδευτικών και Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης 

Κύκλος:            B΄ -  Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Ε΄   

Διδάσκουσα:     Σιάνου-Κύργιου Ελένη 

  

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

 
1. Επάγγελμα και επαγγελματισμός: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

2. Κοινωνιολογική παράδοση της θεωρίας των επαγγελμάτων και σύγχρονη συζήτηση 

3. Η διδασκαλία ως επάγγελμα και ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών 

4. Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικοί  

5. Μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης και επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών 

6. Επαγγελματισμός και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

7. Επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών και διοίκηση της εκπαίδευσης  

 

 

*Η εκπόνηση εργασίας από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική  
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Μάθημα: Κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου 

Θέμα: --- 

Κύκλος:            B΄ -  Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Ε΄   

Διδάσκων:     Σιάκαρης Κωνσταντίνος 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

1. Το Πανεπιστήμιο σε ιστορική προοπτική 

2. Η κοινωνική σχέση με την εκπαίδευση 

3. Η αυτονομία του θεσμού ως διακύβευμα 

4. Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα 

5. Ακαδημαϊκές ελευθερίες και συμμετοχή: η συλλογικότητα σε αμφισβήτηση 

6. Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι: ο κατακερματισμός της «ταυτότητας» 

7. Πανεπιστήμιο και χώρος: από το τοπικό στο παγκόσμιο 

8. Η μετέωρη αξιολόγηση 

9. Η «διαδικασία της Μπολόνιας» και η αναζήτηση της αριστείας 

10. «Επαγγελματικοποίηση» των σπουδών και Ανώτατη Εκπαίδευση: συνέπειες για το 

Πανεπιστήμιο. 
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Μάθημα: Εκπαιδευτική Ιστοριογραφία 

Θέμα: --- 

Κύκλος:            B΄ -  Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Ζ΄   

Διδάσκων:     Αθανασιάδης Θεοχάρης 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

 

Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και αυξημένες απαιτήσεις. Απευθύνεται 

σε φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν δηλώσει και εξεταστεί με επιτυχία στα προηγούμενα 

τρία μαθήματα του ίδιου διδάσκοντα. Απαιτεί διαρκή παρουσία και συνεργασία με τον 

διδάσκοντα για την εκπόνηση μικρής ιστορικής έρευνας. Παράλληλα παρουσιάζονται οι 

σημαντικότερες από τις μελέτες που ανανέωσαν την ελληνική εκπαιδευτική ιστοριογραφία 

κατά την δεκαετία του 1970 και οι σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στο πεδίο τόσο στην 

Ελλάδα όσο και διεθνώς. Στις τελευταίες πέντε συναντήσεις οι φοιτητές και φοιτήτριες 

παρουσιάζουν ενώπιον των συμφοιτητών τους τις μελέτες που εκπόνησαν και ακολουθεί 

κριτική συζήτηση. 
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Μάθημα: Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών Κινήτρων    

Θέμα: --- 

Κύκλος:            B΄ -  Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Ζ΄   

Διδάσκουσα:     Αποστόλου Μαίρη 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

 

Στο μάθημα  θα αναφερθούμε σε συμπεράσματα και στρατηγικές που είναι δυνατό να 

εξαχθούν από τις θεωρητικές προσεγγίσεις στα κίνητρα και που η υιοθέτησή τους από τις- 

τους εκπαιδευτικούς μπορεί να ενθαρρύνει τα κίνητρα των παιδιών για μάθηση. 
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ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA 
TOY TOMEA ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ 

Εαρινό Εξάμηνο 2016 

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Α΄ Κύκλου  

 

 

Μάθημα: Ιστορία της Εκπαίδευσης Ι 

Θέμα: Η Εκπαίδευση στον Μακρύ 19ο Αιώνα (1774-1888) 

Κύκλος:            Α΄ -  Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Β΄   

Διδάσκων:     Αθανασιάδης Θεοχάρης 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

1. Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη κατά τον 18
ο
 αιώνα. 

2. Η ελληνική εκπαίδευση κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού (τέλη 18ου, 

αρχές 19ου αιώνα) 

3. Τα εκπαιδευτικά στη συγκυρία της Επανάστασης (1821-1828) 

4. Οι εκπαιδευτικές επιλογές του Ιωάννη Καποδίστρια 

5. Η θεμελίωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (1834-1837) 

6. Ο προσανατολισμός του προγράμματος 

7. Η αλληλοδιδακτική μέθοδος 

8. Η εξάπλωση του δικτύου 

9. Προς τη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας; 

10. Σύνοψη - Συμπεράσματα 
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Μάθημα: Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι 

Θέμα: Θεωρίες Μάθησης 

Κύκλος:            Α΄ -  Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Δ΄   

Διδάσκουσα:     Αποστόλου Μαίρη 

 
 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  
 

Το μάθημα καλύπτει το  σύνολο των θεωρητικών προσεγγίσεων στη μάθηση. 

Γίνεται αναφορά στα ακόλουθα: 

 

Α. Μπηχεβιοριστικές προσεγγίσεις στη μάθηση 

 Θεωρία της Κλασικής Εξάρτησης 

 Θεωρία της Συντελεστικής Εξάρτησης 

 Θεωρία της Λειτουργικής Εξάρτησης 

 Θεωρία Μείωσης της Ορμής 

 

Β. Θεωρία του Σκόπιμου Μπηχεβιορισμού 

 

Γ. Θεωρία της Κοινωνικής Γνωστικής Μάθησης 

 

Δ. Γνωστικές Προσεγγίσεις στη Μάθηση 

 Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών 

 Εποικοδομητισμός 

 Απόψεις για τη μάθηση που παίρνουν υπόψη το πλαίσιό της 
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Υποχρεωτικά Μαθήματα Β΄ Κύκλου  

 

 

Μάθημα: Ιστορία της Εκπαίδευσης ΙΙ 

Θέμα: Ο Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός (1888-1976) 

Κύκλος:            Β΄ -  Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: ΣΤ΄   

Διδάσκων:     Αθανασιάδης Θεοχάρης 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

1. Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός ως κίνημα 

2. Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και παιδαγωγικές πρακτικές 

3. Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και σχολική γνώση 

4. Υπέρμαχοι και αντίπαλοι. Οι κρίσιμες συγκρούσεις (τρεις παραδόσεις) 

5. Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και εθνικισμός 

6. Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και φιλελευθερισμός 

7. Εκπαιδευτικός δημοτικισμός Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και σοσιαλισμός 

8. Εκπαιδευτικός δημοτικισμός Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και φασισμός 

9. Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και φεμινισμός 

10. Σύνοψη – συμπεράσματα  
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Μάθημα: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών 

Θέμα: Η «Διάπλαση» των Εκπαιδευτικών 

Κύκλος:            Β΄ -  Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: ΣΤ΄   

Διδάσκων:     Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης 

 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

 Πρόλογος 

 

1. Κεφάλαιο A' 

 Μεθοδολογικές κατευθύνσεις και ερευνητικές τάσεις στην Ιστορία της Εκπαίδευσης. 

 

2. Κεφάλαιο B' 

 Κοινωνία, Κράτος και Θεσμοί Κατάρτισης Εκπαιδευτικών: Διάπλαση «τύπων» και 

διαχείριση λειτουργιών. 

 

3. Κεφάλαιο Γ' 

 Οι δάσκαλοι και η διάπλαση παραστάσεων και ρόλων. 

α. Τα Διδασκαλεία και ο «δάσκαλος - λειτουργός» (1878-1914). 

β. Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες και ο «δάσκαλος - νομιμόφρων» (1934-1989). 

 

4.  Κεφάλαιο Δ' 

 Οι καθηγητές και η διάπλαση παραστάσεων και ρόλων. 

α. Το Πανεπιστήμιο και η «ανάγκη παιδαγωγικής μορφώσεως των καθηγητών M.E.» 

(1875-1902). 

β. Το Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης και ο έλεγχος του έργου και των 

λειτουργιών του (1910-1979). 

 

5. Κεφάλαιο E' 

 Κράτος και Εκπαιδευτικοί: «κατ’ εικόνα και ομοίωσιν». 

α. Παιδαγωγικά Τμήματα και κοινωνικός έλεγχος. 

β. H  ευέλικτη επιμόρφωση ειδικών προγραμμάτων. 

γ. Το σημερινό σκηνικό της Κατάρτισης και Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

 

 

Επίλογος. 
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Μάθημα: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ 

Θέμα: Ανώτατη Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική 

Κύκλος:            Β΄ -  Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: ΣΤ΄   

Διδάσκουσα:     Σιάνου- Κύργιου Ελένη 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

 

1. Εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνιολογία της ανώτατης εκπαίδευσης 

2.  Ανώτατη εκπαίδευση και κοινωνία 

3. Μεταρρύθμιση της  ανώτατης εκπαίδευσης: ανάμεσα στην ισότητα και την ποιότητα 

4. Ανώτατη εκπαίδευση και κοινωνική κινητικότητα 

5. Ανώτατη εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες 

6. Διεύρυνση της  συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση 

7. Από την ανώτατη εκπαίδευση στην αγορά εργασίας 

 

 *Η εκπόνηση εργασίας από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική  
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Μάθημα: Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας 

Θέμα: --- 

Κύκλος:            Β΄ -  Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: ΣΤ΄   

Διδάσκων:     Σιάκαρης Κωνσταντίνος 

 
 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  
 

 

1. H Εκπαίδευση στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. 

2. H «τεχνική» και «επαγγελματική» Εκπαίδευση. 

3. H εργασία στο πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων. 

4. H «αγορά εργασίας» στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. 

5. Καθεστώς συσσώρευσης  και ρύθμιση της αγοράς εργασίας. 

6. H έννοια της ειδικότητας και της εξειδίκευσης. 

7. Ευέλικτη εξειδίκευση και απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. 

8. Οι σχέσεις εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. 

9. Ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

10. Από την εργασία στην Εκπαίδευση και από την Εκπαίδευση στην εργασία. 
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Μάθημα: Παιδαγωγική Ανθρωπολογία 

Θέμα: Η Σκοπιά της Κοινωνικής Κατασκευής 

Κύκλος:            Β΄ -  Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Η΄   

Διδάσκουσα:     Μπενινκάζα Λουτσιάνα 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

Μία από τις κεντρικές παραδοχές της ανθρωπολογίας είναι η αρχή ότι η πραγματικότητα 

είναι κοινωνικά/ πολιτισμικά κατασκευασμένη. Άνθρωποι που ζουν σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς, ζουν ουσιαστικά σε διαφορετικούς κόσμους. Οι έννοιες, ιδέες και αξίες που 

αποτελούν το πλαίσιο της καθημερινής μας ζωής δεν «υπάρχουν» στον πραγματικό κόσμο. 

Αντίθετα, αποτελούν προϊόντα κοινωνικής κατασκευής και είναι πολιτισμικά και ιστορικά 

προσδιορισμένες. Δημιουργούνται, αναπαράγονται και αλλάζουν μέσα από κοινωνικές 

διαδικασίες στις αλληλεπιδράσεις της καθημερινής ζωής. Η προσέγγιση αυτή είναι γνωστή 

ως «θεωρία της κοινωνικής κατασκευής» ή κοινωνικός εποικοδομητισμός (social 

constructionism), μεταξύ άλλων.  

 

Η προσέγγιση της κοινωνικής κατασκευής έχει προεκτάσεις για την καθημερινή 

σχολική πρακτική. Ένα μαθησιακό πλαίσιο οργανωμένο σύμφωνα με τις αρχές του 

εποικοδομητισμού διαφέρει ριζικά από μια «παραδοσιακή» σχολική τάξη, επειδή στηρίζεται 

σε διαφορετικές παραδοχές για τη φύση της γνώσης και της μάθησης και για τους ρόλους 

μαθητή και εκπαιδευτικού.  

Η προσέγγιση της κοινωνικής κατασκευής έχει προεκτάσεις, επίσης, για την έρευνα 

στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων επειδή, μέσα από έννοιες όπως «αλληλεπίδραση», «σχέση» 

και «διαπραγμάτευση», τονίζει την κοινωνική φύση της μάθησης. Από τη σκοπιά της θεωρίας 

της κοινωνικής κατασκευής θα διερευνήσουμε έννοιες κεντρικές στη μελέτης της 

εκπαίδευσης, όπως «επιτυχία/ αποτυχία», «μαθησιακές δυσκολίες» και «διαφορά».  
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Μάθημα: Οργάνωση και Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος 

Θέμα: --- 

Κύκλος:            Β΄ -  Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Η΄   

Διδάσκων:     Σιάκαρης Κωνσταντίνος 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

 

1. O ρόλος του κράτους στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

2. Θεωρίες Οργάνωσης. 

3. Θεωρίες Διοίκησης. 

4. Ιστορική επισκόπηση των σχολών Διοίκησης. 

5. Μορφές Διοίκησης. 

6. Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. 

7. Πρόταση για μια ορθολογική οργάνωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος της χώρας. 

8. Εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Β΄ Κύκλου  

 

 

Μάθημα: Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ 

Θέμα: Θεωρίες Κινήτρων 

Κύκλος:            Β΄ -  Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: ΣΤ΄   

Διδάσκουσα:     Αποστόλου Μαίρη 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  
 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνει αναφορά στις θεωρητικές προσεγγίσεις στα 

κίνητρα. 

Θα γίνει αναφορά στα ακόλουθα: 

Η μπηχεβιοριστική προσέγγιση 

Η ανθρωπιστική προσέγγιση 

Η προσέγγιση που στηρίζεται στις έννοιες: προσδοκία Χ αξία 

Θεωρία των αιτιακών αποδόσεων 

Κοινωνικο-γνωστική θεωρία 

Στόχοι και προσανατολισμοί στόχων 

Εσωτερικό- εξωτερικό κίνητρο 

Εντοπισμένο κίνητρο 

Συναισθήματα και  κίνητρα 

  

Στο πλαίσιο της παρουσίασης αυτών των προσεγγίσεων θα γίνει σχολιασμός εννοιών 

που συνδέονται με τα κίνητρα, όπως: ενδιαφέροντα, ικανότητα, αυτό-προσδιορισμός, 

προσωπική αξία, προδιαθέσεις. 
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Μάθημα: Θεωρίες της Διδασκαλίας 

Θέμα: Γνώση, Σχολείο και Ιστορία. Παλιές και Νέες Προσεγγίσεις 

στη Διδακτική του Μαθήματος της Ιστορίας. 

Κύκλος:            Β΄ -  Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: ΣΤ΄   

Διδάσκων:     Γκότοβος Αθανάσιος 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

 

Με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα 

παρουσιαστεί η σχέση ανάμεσα στην επιστημονική γνώση για το ιστορικό παρελθόν, όπως 

αυτή δημιουργείται στα πλαίσια της ακαδημαϊκής και άλλης έρευνας της Ιστορίας, τις 

απαιτήσεις του σχολείου για διαμόρφωση του γνωστικού και κονονιστικού ορίζοντα των 

μαθητών, αλλά και συγκεκριμένων δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων και δεξιότητες κριτικής 

διερεύνησης θεμάτων, και το ίδιο το ιστορικό παρελθόν ως "απελθούσα πραγματικότητα". 

Στη συνέχεια θα συζητηθούν παραδοσιακά μοντέλα συγγραφής και διδασκαλίας της Ιστορίας 

στο σχολείο ως μαθήματος φρονηματιστικού (εργαλειακή Ιστορία και εργαλειακή 

διδασκαλία της Ιστορίας) και θα γίνει αναφορά σε νέες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία του 

ίδιου μαθήματος μέσω της επαφής των μαθητών με κείμενα στα οποία αποτυπώνεται η 

εμπειρία ιστορικών υποκειμένων για τη δράση τους και για τη δράση "άλλων" με αποδέκτες 

τα ίδια τα υποκείμενα. 
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Μάθημα: Διδακτική της Γλώσσας 

Θέμα: Το Γλωσσικό  Μάθημα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 

Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας 

Κύκλος:            Β΄ -  Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Η΄   

Διδάσκων:     Γκότοβος Αθανάσιος 

 
 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  
 

Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστεί η προβληματική του γλωσσικού μαθήματος 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση στην υποχρεωτική της βαθμίδα (Γυμνάσιο), έτσι 

όπως αυτό διαμορφώθηκε από τη γλωσσική μεταρρύθμιση του 1976 και εξής.  

 

Το μάθημα  περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη εξετάζονται οι προϋποθέσεις 

(γλωσσική πολιτική, αναλυτικά προγράμματα, εγχειρίδια) για τη διδασκαλία του γλωσσικού 

μαθήματος σε όλες τις επί μέρους μορφές του, με έμφαση στο παρόν. 

 

Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται θεωρίες για τη διαμόρφωση του γλωσσικού 

μαθήματος και της διδασκαλίας του τα τελευταία τριάντα χρόνια, με ιδιαίτερη έμφαση στη 

μετατόπιση της παιδαγωγικής και διδακτικής λογικής του μαθήματος από το παραδοσιακό, 

υλοκεντρικό, στο σύγχρονο λειτουργικό και επικοινωνιακό μοντέλο οργάνωσης των στόχων, 

των περιεχομένων και των μεθόδων διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος. 

 

Στην τρίτη ενότητα εξετάζονται οι μέθοδοι αξιολόγησης των γλωσσικών ικανοτήτων 

του μαθητή, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται από τους στόχους διδασκαλίας του γλωσσικού 

μαθήματος στον διεθνή, ευρωπαϊκό και ελληνικό ορίζοντα. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στα 

αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών γύρω από τις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών σε 

διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα της Ευρώπης και στην Ελλάδα, καθώς και στους 

παράγοντες που τα προσδιορίζουν. 
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Μάθημα: Συμβολικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης 

Θέμα: - 

Κύκλος:            Β΄ -  Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Η΄   

Διδάσκουσα:     Μπενινκάζα Λουτσιάνα 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

Αφετηρία του μαθήματος είναι η προσέγγιση στη μελέτη του πολιτισμού, η γνωστή ως  «ο 

πολιτισμός ως επικοινωνία». Για να προσδώσουν νόημα στην πραγματικότητα οι άνθρωποι 

την αντικειμενοποιούν, μεταξύ άλλων, σε ιστορίες, μύθους, θεωρίες, παροιμίες και 

καλλιτεχνικές δημιουργίες. Από τη σκοπιά αυτή ο πολιτισμός δεν «υπάρχει» απλώς στο νου 

των ατόμων, αλλά στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Έννοιες κλειδιά σε αυτή την προσέγγιση 

είναι «μύθος», «σύμβολο» και «τελετουργία». Αυτά τα συμβολικά στοιχεία αποτελούν και 

την «πρώτη ύλη» με την οποία οι άνθρωποι χαράσσουν όρια γύρω από την ομάδα τους, 

οικοδομώντας και στηρίζοντας την πολιτισμική τους ταυτότητα μέσα από συμβολικές 

διαδικασίες.  Στο μάθημα θα αναλύσουμε όψεις της ζωής στο σχολείο, με έμφαση στις 

εκδηλώσεις μνήμης (π.χ. εθνικές γιορτές στο σχολείο και μαθητικές παρελάσεις), στην 

πρωινή προσευχή και στις τελετές απονομής τιμητικών διακρίσεων που λαμβάνουν χώρα στα 

σχολεία. Θα αναδείξουμε τη συμβολική διάσταση αυτών των εκδηλώσεων, τόσο για τα 

εμπλεκόμενα άτομα όσο και για τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και πολιτικών αρχών. 

Τέλος, θα αναδείξουμε τις σχέσεις αυτών των πρακτικών με φαινόμενα και αντιλήψεις που 

συναντά κανείς στην ευρύτερη κοινωνία.  
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Μάθημα: Διδακτική της Ιστορίας 

Θέμα: --- 

Κύκλος:            Β΄ -  Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Η΄   

Διδάσκων:     Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

 

–   Οι κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις της διδασκαλίας της Ιστορίας στη Μ. Εκπαίδευση 

–    Εγχειρίδια ιστορίας: Από τη συγγραφή στη σχολική τους χρήση 

–  Οι θεσμικές παράμετροι διδασκαλίας: ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ 

– Θεωρητικές ορίζουσες της διδασκαλίας της Ιστορίας 

– Παραδείγματα διδακτικής εφαρμογής (Πρακτική Άσκηση) 
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Μάθημα: Εκπαιδευτική Πολιτική ΙΙ 

Θέμα: Κοινωνικός Αποκλεισμός, Εκπαίδευση και Πολιτική   

Κύκλος:            Β΄ -  Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Η΄   

Διδάσκουσα:     Σιάνου- Κύργιου Ελένη 

 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  

 

 
1. Εκπαίδευση και πολιτική 

2. Δημόσια εκπαίδευση και κοινωνική πολιτική 

3. Κοινωνικός αποκλεισμός: από την ανισότητα στη διαφορά 

4. Κοινωνικός αποκλεισμός, ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη 

5. Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση 

6. Μορφές και αίτια του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση και την αγορά 

εργασίας 

7. Πολιτικές και πρακτικές για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού στην 

εκπαίδευση  

 

 

*Η εκπόνηση εργασίας από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική  
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7. EPΓAΣTHPIA ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  

 
 

 

O N O M A Σ I A  

 

Υπεύθυνος 

Κτίριο 

Φ.Π.Ψ. 

____ 

Όροφος 

Τηλέφωνα  

γραφείου 

FAX / e-mail 

 

Εργαστήριο Εμπειρικής 

Εκπαιδευτικής Έρευνας 

 

 

Aθ.E. Γκότοβος, 

Καθηγητής 

 

1ος  

Όροφος 

κτηρίου 

Φ.Π.Ψ. 

 

 

26510-05653 

agotovos@uoi.gr 

 

Εργαστήριο Έρευνας 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 
 

 

Ελ. Σιάνου – Κύργιου,  

Καθηγήτρια 

 

 

1ος  

Όροφος 

κτηρίου 

Φ.Π.Ψ. 

 

 

26510-05775 

esianou@uoi.gr  

 

Εργαστήριο Έρευνας του 

Κοινωνικού Αποκλεισμού και της 

Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση 

 

 

Π. Παπακωνσταντίνου, 

Καθηγητής 

 

2ος  

Όροφος 

κτηρίου 

Φ.Π.Ψ. 

 

 

26510-05677 

ppakonst@uoi.gr 

 

Εργαστήριο Ιστορίας 

Νεοελληνικής Εκπαίδευσης  

 

Θ. Αθανασιάδης, 

Αναπλ. Καθηγητής 

 

2ος  

Όροφος 

κτηρίου 

Φ.Π.Ψ. 

 

 

26510-05743 

athanasiades@uoi.gr 

 

Εργαστήριο Μελέτης και 

Έρευνας της Διδασκαλίας και 

Αξιολόγησης της Γλώσσας στην 

Εκπαίδευση (ΕΜΕΔΑΓΕ) 

 

 

Aθ.E. Γκότοβος, 

Καθηγητής 

 

4ος  

Όροφος 

κτηρίου 

Φ.Π.Ψ. 

 

26510-05653 

agotovos@uoi.gr 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
 

 

Μετά από πρόταση του  Τομέα Παιδαγωγικής στη Γ.Σ. αρ. 47 / 13.6.2001 ιδρύθηκαν 

πέντε (5) Εργαστήρια (ΦΕΚ 279 / 19.11.2002, Π.Δ. 332). 

 Συγκεκριμένα: 

 

1. Εργαστήριο Εμπειρικής Εκπαιδευτικής Έρευνας (επιστημονικός υπεύθυνος: Aθ.E. 

Γκότοβος, Καθηγητής). 

  

2. Εργαστήριο Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

(επιστημονική υπεύθυνη: Ελ. Σιάνου-Κύργιου, Καθηγήτρια). 

 

3. Εργαστήριο Έρευνας του Κοινωνικού Αποκλεισμού και της Αξιολόγησης στην 

Εκπαίδευση (επιστημονικός υπεύθυνος: Π. Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής). 

 

4. Εργαστήριο Ιστορίας Νεοελληνικής  Εκπαίδευσης (επιστημονικός υπεύθυνος: Θ 

Αθανασιάδης, Αναπλ. Καθηγητής) 

 

5. Εργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της Διδασκαλίας και  Αξιολόγησης της Γλώσσας στην 

Εκπαίδευση (EMEΔAΓE)  (επιστημονικός υπεύθυνος: Aθ.E. Γκότοβος, Καθηγητής). 

 

 

 

Αποστολή 

   

1. Το εργαστήριο με την επωνυμία: «Εργαστήριο Εμπειρικής Εκπαιδευτικής 

Έρευνας»:  

Α. Έχει ως σκοπό να καλύψει με τον προγραμματισμό και τη διενέργεια 

συστηματικής εμπειρικής έρευνας και τη δημιουργία τράπεζας εμπειρικών 

δεδομένων για την εκπαίδευση, ενότητες που αφορούν τη Διοίκηση και τη 

Συμβουλευτική της Εκπαίδευσης, τη Συγκριτική Παιδαγωγική και τη 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και να συμβάλει με τον τρόπο αυτόν στην κατάρτιση 

των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα αντίστοιχα πεδία.  

B. Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, 

ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους 
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Γ. Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο αφορά: 

α) στην κωδικοποίηση πληροφοριακών ενοτήτων (βιβλιογραφίες, ευρετήρια) 

και στη δημιουργία τράπεζας εμπειρικών δεδομένων· 

β) στη συγκρότηση ειδικευμένης βιβλιοθήκης· 

γ) στη συγκρότηση εργαλείων για την εμπειρική μελέτη της ελληνικής 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας· 

δ) στη δημιουργία εμπειρικών δεικτών για την κατάσταση και την εξέλιξη του 

εκπαιδευτικού οργανισμού· 

ε) στην έρευνα, στην εκπόνηση ειδικών μονογραφιών και ειδικότερα στα πεδία 

της Συγκριτικής Παιδαγωγικής, της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και της 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

στ) στη συγκριτική μελέτη εμπειρικών παραμέτρων των εκπαιδευτικών 

συστημάτων των ευρωπαϊκών χωρών· 

ζ) στη διάχυση πληροφοριών για την κατάσταση της ελληνικής εκπαίδευσης σε 

διεθνές επίπεδο. 

 

2. Βασικοί στόχοι του εργαστηρίου με την επωνυμία: «Εργαστήριο Έρευνας 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» είναι: 

Α. Η μελέτη κι η ανάλυση των σύγχρονων θεωρητικών και ερευνητικών εξελίξεων 

σε θέματα που αναφέρονται στην εκπαιδευτική πολιτική και τη διοίκηση των 

εκπαιδευτικών μονάδων, στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, τη λήψη των 

αποφάσεων και τη διαμόρφωση και άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής στο 

πλαίσιο της πολιτικής που ασκείται στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Η ανάλυση και η κατανόηση των παραμέτρων και των ζητημάτων που 

συνδέονται με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

στην εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση, στην προώθηση της 

επικοινωνίας, στους τρόπους υποστήριξης και εμψύχωσης και στην κριτική 

υποδοχή και ενεργητική ένταξη των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Γ. Η μελέτη και η ανάδειξη του θεωρητικού και ερευνητικού προβληματισμού που 

συνδέεται με ζητήματα αξιολόγησης, απολογισμού και λογοδοσίας - ελέγχου 

στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο της σχέσης σχολείου και κοινωνίας, σε 

συνάρτηση με τις εξελίξεις που σημειώνονται στη διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δ. Η ευαισθητοποίηση σε θέματα διδασκαλίας, αξιολόγησης και διαμόρφωσης 

εκπαιδευτικής πολιτικής εκπαιδευτικών μονάδων. 
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Ε. Η έρευνα για την καταγραφή και την κατανόηση των τρόπων υποδοχής και 

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

 

3. Το εργαστήριο με την επωνυμία: «Εργαστήριο Έρευνας του Κοινωνικού 

Αποκλεισμού και της Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση»: 

Α. Επιδιώκει:  

- να καλύψει με μελέτες και ερευνητικά δεδομένα θεματικές ενότητες που 

αφορούν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 

και συναφώς να συμβάλει στην κατάρτιση των προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών φοιτητών στα πεδία αυτά· 

- να αναπτύξει συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και 

ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που έχουν συναφείς στόχους. 

B. Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο αφορά: 

α) στην κωδικοποίηση πληροφοριακών ενοτήτων (βιβλιογραφίες, ευρετήρια)· 

β) στη συγκρότηση ειδικευμένης βιβλιοθήκης· 

γ) στη διάσωση και αξιοποίηση αρχειακών και εντύπων πηγών· 

δ) στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, στην εκπόνηση ειδικών 

μονογραφιών και στη διενέργεια συγκριτικών μελετών· 

ε) στην καταγραφή διεθνών τάσεων και στην επεξεργασία δεικτών για τη 

συγκρισιμότητα εκπαιδευτικών καταστάσεων. 

 

4. Το Εργαστήριο με την επωνυμία: «Εργαστήριο Ιστορίας Νεοελληνικής  

Εκπαίδευσης»:  

Α. Έχει ως σκοπό να καλύψει με μελέτες και ερευνητικά δεδομένα θεματικές 

ενότητες της κοινωνικής Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και συναφώς 

να συμβάλει στην κατάρτιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο 

πεδίο αυτό.  

Β. Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά 

κέντρα και ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους. 

Γ. Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο αφορά: 

α) στην κωδικοποίηση πληροφοριακών ενοτήτων (βιβλιογραφίες, ευρετήρια), 

β) στη συγκρότηση ειδικευμένης βιβλιοθήκης, 
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γ) στη διάσωση, ταξινόμηση και αξιοποίηση αρχειακών και εντύπων πηγών  της 

Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, 

δ) στις υπομνηματισμένες επανεκδόσεις κειμένων, 

ε) στην έρευνα και εκπόνηση ειδικών μονογραφιών, 

στ) στην πραγματοποίηση παραδειγμάτων «προφορικής ιστορίας» της 

Εκπαίδευσης. 

 

5. Το εργαστήριο με την επωνυμία: «Εργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της 

Διδασκαλίας και  Αξιολόγησης της Γλώσσας στην Εκπαίδευση (EMEΔAΓE)»: 

Α. Έχει ως αποστολή:  

- να διερευνήσει και να μελετήσει τη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλώσσας 

σε όλες τις βαθμίδες της γενικής εκπαίδευσης και συναφώς να συμβάλει στην 

κατάρτιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και στην 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα πεδία αυτά· 

- να συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα 

της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που έχουν συναφείς στόχους. 

B. Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο αφορά: 

α) στη συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού (γραπτού και 

προφορικού), το οποίο σχετίζεται με τη διδασκαλία και αξιολόγηση της 

γλώσσας στα σχολεία· 

β) στη συγκρότηση ειδικευμένης βιβλιοθήκης· 

γ) στην έρευνα, στην εκπόνηση ειδικών μονογραφιών 

δ) στη διάσωση και αξιοποίηση αρχειακών και εντύπων πηγών· 

ε) στη δημιουργία τράπεζας με υλικό για τη διδασκαλία και αξιολόγηση της 

γλώσσας. 
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8.Tομεακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης/Erasmus  
 

http://www.iky.gr/erasmus-plus 

 

Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές ή την πρακτική άσκηση μέσω του 

προγράμματος Erasmus 

 

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP) / Erasmus είναι ένα Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές ή 

υποψήφιους διδάκτορες να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε ένα Ίδρυμα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης ή της πρακτικής τους άσκησης σε επιχείρηση,  

κέντρο κατάρτισης, ερευνητικό κέντρο ή άλλο οργανισμό που εδρεύει στην Ευρώπη, με 

πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους φοιτητές να ζήσουν 

στο εξωτερικό, να κάνουν νέες φιλίες, να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, να μάθουν 

μια ξένη γλώσσα, αλλά και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών 

τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη. 

ERASMUS+ 

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και 

της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη 

Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική 

Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Τα ισχύοντα προγράμματα χρηματοδότησης της 

ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία έληξαν στο τέλος του 2013, και το νέο 

πρόγραμμα ERASMUS+ έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Το νέο 

πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου 

Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα 

«Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, 

Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες). 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus Plus, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να ανατρέχουν στις ακόλουθες ιστοσελίδες:  
 
 

Παραπομπή στις επίσημες ιστοσελίδες για το Πρόγραμμα Erasmus Plus: 

 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

http://www.iky.gr/erasmus-plus 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 

http://erasmus.uoi.gr

http://erasmus.uoi.gr/
http://www.iky.gr/erasmus-plus
http://erasmus.uoi.gr/
http://www.iky.gr/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://erasmus.uoi.gr/


 167 

 
 

 
ERASMUS PLUS 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής 

Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016  

ΦΦΙΙΛΛΟΟΣΣΟΟΦΦΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ   

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

ΤΜΗΜΑ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  

 

Α/Α 
Χώρα 

Υποδοχής 
Πανεπιστήμιο Υποδοχής Κωδικός Τομέας Σπουδών Μέλος ΔΕΠ - Π.Ι. Φοιτητές 

Κύκλος 
σπουδών  

(1= Προπτ., 
2= Μεταπτ., 3 
= Υποψ. Διδ.) 

Συνολική 
Διάρκεια  
(μήνες) 

Language 
skills 

1 Γερμανία University of Regensburg D REGENSB 01 1 Education 
Καθηγητής                   

κ. Αθ. Γκότοβος 
2 1,2 12 

German: B2, 
English: B2 

2 Γερμανία Freie Universität Berlin D BERLIN 01 14 Education 
Αναπλ. 

Καθηγήτρια       κα 
Λ. Μπενινκάζα 

2 1, 2 (2*5=) 10 German: B1 

3 Τουρκία Erciyes University TR KAYSERI01 0114 Education 
Αναπλ. 

Καθηγήτρια           
κα Λ. Μπενινκάζα 

1 2 (1*5=) 5 
Turkish, 

English: B1 

4 
Τσεχική 

Δημοκρατία 
University of Pardubice 

 
CZ PARDUB01 

 
0220 Humanities, 

011 Resocialisztion 
Pedagogy 

 

 
Αναπλ. 

Καθηγήτρια           
κα Λ. Μπενινκάζα 

2 1, 2, 3 (2*6=) 12 English: B1 

Τμηματική υπεύθυνή LLP/Erasmus: 
Λεοντσίνη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τηλ. 26510 05658, E-mail: eleon@uoi.gr    

Σημειώσεις: 
Συνιστάται οι φοιτητές/τριες να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές/τριες. Θα πρέπει οι ίδιοι/ες να 
διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι 
αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών/τριών οι οποίοι/ες θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus Plus του παν/μιου υποδοχής και να 
προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων. 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον/την ακαδημαϊκός/ή υπεύθυνο/η 
Καθηγητή/τρια της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον/την Τμηματικό/ή υπεύθυνο/η. 

mailto:eleon@uoi.gr
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9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) 

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» 

 

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. (Τομέας Παιδαγωγικής) 

λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής 

(ΦΕΚ 314/15.03.2002). 

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 το εν λόγω ΠΜΣ λειτουργεί αναμορφωμένο 

(Υπουργική Απόφαση 160930/Β7, ΦΕΚ 2784/16.10.2014), σύμφωνα με τις διατάξεις της 

απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄/16.7.2008), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Όπως αποτυπώνεται στο οικείο ΦΕΚ 2784/16.10.2014, αντικείμενο του 

αναμορφωμένου Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους επιστημονικά πεδία των Επιστημών της Αγωγής 

τα οποία εμπίπτουν στα ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τομέα 

Παιδαγωγικής και άλλων ομολόγων τομέων ή τμημάτων Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. 

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η κατάρτιση επιστημόνων 

εξειδικευμένων στις Επιστήμες της Αγωγής με στόχο την παραγωγή και την προαγωγή της 

σχετικής επιστημονικής γνώσης που συνδέεται με τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές, 

πολιτισμικές, αναπτυξιακές και τις ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες της χώρας. Ειδικότερα το 

Π.Μ.Σ. στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένου δυναμικού, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα 

να εργάζεται σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά και Επιμορφωτικά Κέντρα, να στελεχώνει 

εκπαιδευτικά και διοικητικά την εκπαίδευση και, τέλος, να απασχολείται σε οργανισμούς και 

δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 

και Ψυχολογίας οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης  σε μία από 

τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις : 

 

1. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

2. Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Σχολείο 

3. Συγκριτική και Διαπολιτισμική Παιδαγωγική 
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4. Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 

 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» γίνονται δεκτοί 

πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφικών Σχολών, 

Σχολών Επιστημών Αγωγής και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και 

πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

 

H χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. 

 

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι 

(20) κατ’ έτος. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 12 της Υπουργικής Απόφασης 

160930/Β7, ΦΕΚ 314/15.03.2002) «Τα θέματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση 

θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια 

όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Με απόφαση του Τομέα Παιδαγωγικής και της 

Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ΦΠΨ σε εφαρμογή του παραπάνω 

άρθρου γίνονται δεκτοί κάθε ακαδημαϊκό έτος ύστερα από αξιολόγηση, στην οποία μεταξύ 

των άλλων συμπεριλαμβάνονται γραπτές εξετάσεις και προφορική συνέντευξη, κατ’ ανώτατο 

όριο δέκα φοιτητές σε μία από τις τέσσερις κατευθύνσεις του ΠΜΣ εναλλάξ. 

 

 

 

 

Παραπομπή για το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» στην ιστοσελίδα του Τομέα 

Παιδαγωγικής: 

http://edu.pep.uoi.gr/ 

και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φ.Π.Ψ.: 

http://ppp.uoi.gr/ 

 

 

http://edu.pep.uoi.gr/
http://ppp.uoi.gr/
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10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

 

 
ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. TOY TOMEA ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ 

 

Διδακτικό - Ερευνητικό 

Προσωπικό (Δ.E.Π.) 
(Ονοματεπώνυμο / Βαθμίδα) 

 

Tαχ. Διεύθυνση Τηλέφ. 

οικίας 

Τηλέφωνα  γραφείου 

και   e-mails 

Αθανασιάδης Θεοχάρης 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

Αποστόλου Μαίρη 

Επίκ. Καθηγήτρια 

 

Γκότοβος Αθανάσιος 

Καθηγητής 

 

Μπενινκάζα Λουτσιάνα 

Αναπλ. Καθηγήτρια 

 

Παπακωνσταντίνου 

Παναγιώτης 

Καθηγητής 

 

Σιάκαρης Κωνσταντίνος  

Επίκ. Καθηγητής 

 

Σιάνου - Κύργιου Ελένη  

Καθηγήτρια 

 

 

 

 

Σπύρου Λάμπρου 11 A 

Ιωάννινα 

 

Νεοκαισάρεια 

Ιωαννίνων 

 

 

 

 

Κ. Χολέβα 27 

452 21 Ιωάννινα 

 

 

Φωτ. Τζαβέλλα 5 

Ιωάννινα 

 

Xρ. Σμύρνης 6 

Ιωάννινα 

 

 

 

26510- 

79809 

 

26510- 

91395 

 

26510- 

63222 

 

26510-   

40320 

 

 

26510- 

38058       

 

26510- 

28866 

26510-05743 

athanasiades@cc.uoi.gr 

 

26510-05652 

mapostol@cc.uoi.gr 

 

26510-05653 

agotovos@cc.uoi.gr 

 

26510-05681 

luciana@cc.uoi.gr 

 

26510-05677 

ppakonst@cc.uoi.gr 

 

 

26510-05675 

ksiakari@cc.uoi.gr 

 

26510-05775 

esianou@cc.uoi.gr 

 

 

Εκπαιδευτικές άδειες 

Μέλος ΔΕΠ Διάρκεια 

- - 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

 

Διευθυντής του Τομέα 

Παιδαγωγικής 

 

 

Tαχ. διεύθυνση 

 

Τηλέφ.  

οικίας   

 

Τηλέφωνα  

γραφείου 

FAX / e-mail 

 

Γκότοβος Αθανάσιος 

Καθηγητής 

 

Νεοκαισάρεια 

Ιωαννίνων 

 

26510- 

91395 

 

26510-05653 

agotovos@cc.uoi.gr 

 

 

 

ΓPAMMATEIA 

Τομέα Παιδαγωγικής 

 

 

Tαχ. διεύθυνση 

 

Τηλέφ.  

οικίας   

Τηλέφωνα  

Γραμματείας /  

FAX / Email 

ΓPAMMATEIA 

Τομέα Παιδαγωγικής 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα Φ.Π.Ψ. 

Τομέας Παιδαγωγικής 

Πανεπιστημιούπολη– 

Δουρούτη 

 

451 10 - Ιωάννινα 
 

 

 Τηλ.:26510-05676,       

                  -05753,  

                  -05890 

 

FAX:  26510-05803 

 

e-mails:  

vtsialou @uoi.gr 

mdelhmh@uoi.gr   

 

Τσιάλιου Βάια, ΕΤΕΠ, 

Γραμματέας Τομέα 

 

 

 

Δελημήτρος Μιχάλης 

Μηχανικός Η/Υ,  

ΕΤΕΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τηλ.:26510-05676,  

                   -05753 

FAX: 26510-05803 

e-mail:  

vtsialou@uoi.gr 

 

 

 

Τηλ.: 26510-05890 

FAX: 26510-05803 

e-mail:  

mdelhmh@uoi.gr   
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