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Καλωσόρισμα 
 
 
 
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, 

 

Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. 

Εάν η σκέψη είναι τόσο ζωτική δραστηριότητα για την ανθρώπινη ύπαρξη, ώστε ο Καρτέσιος 

να οδηγηθεί στην πεποίθηση ότι το γεγονός καθεαυτό ότι σκέπτομαι αποτελεί το πλέον 

αδιάψευστο τεκμήριο ότι υπάρχω («σκέπτομαι άρα υπάρχω»), τότε πιστεύω ότι θα βρείτε το 

δικό σας δρόμο να δώσετε νόημα στην επιλογή να φοιτήσετε σε αυτό το Τμήμα. Ο 

διεπιστημονικός χαρακτήρας του Τμήματος εστιάζει στη δύναμη του σκέπτεσθαι, 

προσεγγίζοντάς την από τρεις προοπτικές. Πολύ σχηματικά: τι και γιατί σκέπτομαι 

(φιλοσοφία), πώς σκέπτομαι, δηλαδή πώς ενεργοποιείται ο εγκέφαλος υπό το κράτος των 

βιωματικών και κοινωνικών του προσδιορισμών (ψυχολογία), πώς διδάσκω τη σκέψη, 

δηλαδή πώς βοηθώ τους άλλους να καλλιεργήσουν τη σκέψη τους (παιδαγωγική). Η σκέψη 

πάντα ενεργοποιείται εν όψει της πράξης. Η πράξη υπηρετεί στόχους και η επιλογή στόχων 

παρέχει νόημα και στην πράξη και στη σκέψη. Η αξία, το νόημα και η ‘χρησιμότητα’ της 

επιλογής αυτού του Τμήματος είναι κάτι που δεν μπορεί να οριστεί ανεξάρτητα από τη δική 

σας σκέψη. Το ίδιο ισχύει και για το περιεχόμενο και την ποιότητα των σπουδών σας. Δεν 

πρόκειται για ένα έτοιμο προς κατανάλωση προϊόν, αλλά για μια διαδικασία που δεν έχει 

νόημα και σκοπιμότητα εάν δεν κινητοποιήσει τη δική σας ενεργό και κριτική εμπλοκή.  

 

Το Τμήμα Φ.Π.Ψ. μαζί με το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας 

συναπαρτίζουν τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία ιδρύθηκε το 

1964. Με βάση τον Ν. 1268/1982 και το Π.Δ. 445/ 1984, το Τμήμα Φ.Π.Ψ. λειτουργεί 

αυτόνομα και παρέχει ενιαίο πτυχίο τριών ειδικεύσεων: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας.  

 

Στον ανά χείρας Οδηγό Σπουδών, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διάρθρωση 

και το περιεχόμενο των προσφερόμενων μαθημάτων. Οι σπουδές επιμερίζονται σε τέσσερα 

ακαδημαϊκά έτη: τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν τα μαθήματα Κορμού, τα οποία  στοχεύουν 

στη γενική κατάρτιση και εξοικείωση με τα προβλήματα και τις μεθόδους των τριών τομέων 
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και τα δύο τελευταία περιλαμβάνουν τα μαθήματα Κατεύθυνσης, τα οποία συμβάλλουν στην 

εμβάθυνση της γνώσης και στην εξειδίκευση σε έναν από τους τρεις κλάδους που υπηρετεί το 

Τμήμα, σύμφωνα με την επιλογή κατεύθυνσης που κάνει η/ο κάθε φοιτήτρια/φοιτητής.  

Μελετήστε προσεκτικά το υλικό που παρέχει ο Οδηγός, όσον αφορά τις δυνατότητες 

επιλογής, τις πιστωτικές και διδακτικές μονάδες, την υποχρεωτικότητα δήλωσης μαθημάτων 

από άλλα Τμήματα, τα λειτουργούντα εργαστήρια του Τμήματος και τα προσφερόμενα 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι πάντα στη διάθεσή σας για την επίλυση προβλημάτων 

γραφειοκρατικού χαρακτήρα, και όλο το διδακτικό προσωπικό με χαρά είναι διαθέσιμο να 

συνεργαστεί μαζί σας σε όλα τα παιδαγωγικού χαρακτήρα θέματα.  

Και μην ξεχνάτε ότι το επίπεδο των σπουδών σας είναι συνάρτηση και της δικής σας 

ενεργητικής συμμετοχής, τομέας στον οποίο το Τμήμα μας έχει λαμπρή παράδοση, 

συνεχιστές της οποίας είστε τώρα εσείς. 

 

Καλές σπουδές, καλή συνεργασία!  

  

 

                Διονύσης Γ. Δρόσος 

                Καθηγητής Ηθικής Φιλοσοφίας 

                Πρόεδρος Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
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11..11  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΦΦ..ΠΠ..ΨΨ..  
 

Κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) αποτελείται από Σχολές, οι οποίες αποτελούν 

τις βασικές μονάδες του. Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων 

και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο 

για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη 

λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους. 

Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει 

την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη 

διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της 

μάθησης σε αυτό. Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών όλων των βαθμίδων, 

των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν σε αυτό. 

 

Όργανα του Τμήματος Φ.Π.Ψ. είναι: 

α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος, β) η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, γ) οι Διευθυντές των 

Τομέων και δ) οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων. 

 

Το Τμήμα Φ.Π.Ψ. αποτελείται από τρεις (3) Τομείς: 

1. Τομέας Φιλοσοφίας 

2. Τομέας Παιδαγωγικής 

3. Τομέας Ψυχολογίας 

 

Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής. Η Γενική Συνέλευση του 

Τομέα απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) του Τομέα. Ο 

Διευθυντής του Τομέα εκλέγεται για έναν χρόνο από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του 

Τομέα. 

1. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων του 

Τμήματος, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία. 

2. Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων του 

Τμήματος, έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών Ε.Ε.Π., των μελών Ε.ΔΙ.Π. και των 

μελών Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών/τριών του Τμήματος (έναν/μία 

προπτυχιακό/ή και έναν/μία μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια), σύμφωνα με τον Ν.4009/2011, 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4076/2012. 

Οι εκπρόσωποι των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εκλέγονται με άμεση, καθολική και 

μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αντίστοιχων μελών τους. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών 

εκλέγονται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και 

άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί 

φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού 

προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής 

τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως 

υποψήφιοι διδάκτορες. 
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11..11..11  ΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΦΦ..ΠΠ..ΨΨ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Διονύσης Γ. Δρόσος                                            

Καθηγητής Ηθικής Φιλοσοφίας 

 

Τηλ.: 26510-05667 

Fax: 26510-05801 

e-mail:drden25@gmail.com 

ddrosos@uoi.gr 

 

ΓPAMMATEIA 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. 

Tηλέφωνα 

Γραμματείας Φ.Π.Ψ. 

Fax / e-mail 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 

 

Αναστασία Αναστασίου  

Ι.Δ.Α.Χ. 

 

 

Τηλ.: 26510-07406 

Fax:26510-07027 

e-mail: aanastas@cc.uoi.gr 

e-mail Γραμματείας:  

grampedp@cc.uoi.gr 

Φανή Ευσταθίου 

Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού 

Κωνσταντίνος Σιάπκας  

Ι.Δ.Α.Χ. 

Τηλ.: 26510-07405 

e-mail: fefstathiou@cc.uoi.gr 

Τηλ.: 26510-07186 

e-mail: ksiapk@cc.uoi.gr 

Ταχυδρομική Δ/νση του Τμήματος Φ.Π.Ψ. 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

Πανεπιστημιούπολη – Δουρούτη 

45110 – Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 

 

mailto:drden25@gmail.com
mailto:ddrosos@uoi.gr
mailto:aanastas@cc.uoi.gr
mailto:grampedp@cc.uoi.gr
mailto:fefstathiou@cc.uoi.gr
mailto:ksiapk@cc.uoi.gr
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11..22  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ  

  
11..22..11  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ//ΤΤΙΙΣΣ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ//ΤΤΡΡΙΙΕΕΣΣ  

 

1. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα: το επίπεδο 

που περιλαμβάνει τα μαθήματα του Κορμού και αντιστοιχεί στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα 

και το επίπεδο που περιλαμβάνει τα μαθήματα Κατεύθυνσης και αντιστοιχεί στα τέσσερα 

επόμενα εξάμηνα. Τα οκτώ (8) εξάμηνα αποτελούν την ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια 

φοίτησης στο συγκεκριμένο Τμήμα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο διδακτικά 

εξάμηνα: ένα χειμερινό και ένα εαρινό. Κατά συνέπεια, το Πρόγραμμα Σπουδών 

περιλαμβάνει, συνολικά, τέσσερα (4) χειμερινά εξάμηνα (Α΄, Γ΄, Ε΄, Ζ΄) και τέσσερα (4) 

εαρινά εξάμηνα (Β΄, Δ΄, ΣΤ΄, Η΄). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς 

(13) εβδομάδες διδασκαλίας. Κατά την έναρξη του 3
ου

 έτους (δηλαδή, στο Ε΄ εξάμηνο), οι 

φοιτητές/τριες επιλέγουν Κατεύθυνση, δηλαδή ένα από τα τρία πεδία ειδίκευσης: 

Φιλοσοφία, Παιδαγωγική ή Ψυχολογία. Ένας συγκεκριμένος αριθμός υποχρεωτικών 

(ΥΠ.) και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών (Υ.Ε.) μαθημάτων προσφέρεται στο πλαίσιο 

καθεμίας Κατεύθυνσης. Τα Υ.Ε. μαθήματα από το Τμήμα Φ.Π.Ψ. διδάσκονται μόνο κατά 

τη διάρκεια του 3
ου

 και 4
ου

 έτους. 

 

2. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. είναι πλήρως εναρμονισμένο με το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ΕCTS), 

καθώς και με το σχετικό ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 3374/2005, Υ.Α. Φ5/72535/ 

Β3-2006, ΦΕΚ 1091/10/08/06, τ.Β΄, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007, τ.Β΄). Το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ΕCTS) 

αποτελεί ένα φοιτητοκεντρικό σύστημα που εξυπηρετεί τον σχεδιασμό και την 

αναγνώριση Προγραμμάτων Σπουδών και επιτρέπει την όσο το δυνατόν πιο ομοιογενή 

θεώρηση των συστημάτων εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Οι πιστωτικές 

μονάδες (π.μ., ECTS) που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα εκφράζουν τον φόρτο εργασίας 

των φοιτητών/τριών που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων του 

συγκεκριμένου μαθήματος, όπως είναι η παρακολούθηση διαλέξεων, η συμμετοχή σε 

εργαστήρια ή σεμινάρια, η εκπόνηση εργασιών, η χρήση των πανεπιστημιακών 

βιβλιοθηκών για έρευνα και βιβλιογραφική ενημέρωση και, τέλος, η συμμετοχή σε 

εξετάσεις.  

 

3. Σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία (Υ.Α. Φ5/89656/Β3, αριθμ. ΦΕΚ 1466/2007), οι 

π.μ. (ECTS) που απαιτείται να συγκεντρώσει κάθε φοιτητής/τρια του Τμήματος Φ.Π.Ψ. 

στη διάρκεια ενός εξαμήνου σπουδών ανέρχονται στις τριάντα (30). Πιο συγκεκριμένα, 

σε κάθε μάθημα που επιλέγεται από τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματός μας 

αντιστοιχούν πέντε (5) π.μ. (ECTS), με εξαίρεση: 

 τα τέσσερα (4) μαθήματα της ξένης γλώσσας (Ξ.Γ.), στο καθένα από τα οποία 

αντιστοιχούν δύο (2) π.μ. (ECTS), και  
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 τα τέσσερα (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (Υ.Ε.) μαθήματα που προσφέρονται κατά 

τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων (Α΄-Δ΄ εξάμηνα) από τα άλλα Τμήματα 

της Φιλοσοφικής Σχολής, δηλαδή τα τρία (3) Υ.Ε. μαθήματα από το Τμήμα Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας και το ένα (1) Υ.Ε. μάθημα Γλωσσολογίας από το Τμήμα 

Φιλολογίας, στο καθένα από τα οποία αντιστοιχούν 3 π.μ. (ECTS) (βλ. Πίνακα 1). 

Τα προσφερόμενα μαθήματα από άλλα Τμήματα ανακοινώνονται στην αρχή κάθε έτους. 

 

4. Οι ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. είναι: 

 Η αγγλική γλώσσα 

 Η γαλλική γλώσσα  

 Η γερμανική γλώσσα 

 

5. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος 

Φ.Π.Ψ., απαιτείται η παρακολούθηση πενήντα δύο (52) μαθημάτων και η συγκέντρωση 

τουλάχιστον διακοσίων σαράντα (240) π.μ. (ECTS). Επιπλέον, στο κάθε μάθημα του 

Τμήματος Φ.Π.Ψ. αντιστοιχούν τρεις (3) διδακτικές μονάδες (δ.μ.), οι οποίες αναλογούν 

στις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος σε κάθε εξάμηνο. Για 

τη λήψη πτυχίου από το Τμήμα Φ.Π.Ψ., απαιτείται συναφώς από τον/την φοιτητή/τρια η 

συγκέντρωση τουλάχιστον εκατόν πενήντα έξι (156) δ.μ. Τόσο οι δ.μ. όσο και οι π.μ. 

(ECTS) που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα απονέμονται στους/στις φοιτητές/τριες μόνο 

μετά την επιτυχή εξέτασή τους στο συγκεκριμένο μάθημα.  

 

6. Πέραν των πενήντα δύο (52) απαιτούμενων για τη λήψη του Πτυχίου μαθημάτων, τα 

οποία αντιστοιχούν σε διακόσιες σαράντα (240) π.μ. (ECTS) και εκατόν πενήντα έξι (156) 

δ.μ., οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μέχρι τρία (3) επιπλέον Υ.Ε. 

μαθήματα από το Τμήμα Φ.Π.Ψ., αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της 

Κατεύθυνσης (δηλαδή κατά τα εξάμηνα Ε΄- Η΄). Στην περίπτωση αυτή, ο μέγιστος 

αριθμός π.μ. (ECTS) και δ.μ. που μπορεί να συγκεντρώσει ένας/μία φοιτητής/τρια είναι 

διακόσιες πενήντα πέντε (255) και εκατόν εξήντα πέντε (165) αντίστοιχα. Έχει σημασία 

να επισημάνουμε, στο σημείο αυτό, ότι η επιλογή μαθημάτων πέραν των πενήντα δύο 

(52) είναι προαιρετική. Ένα από αυτά τα τρία (3), κατά μέγιστον, προαιρετικά μαθήματα 

είναι η Πρακτική Άσκηση (βλ. ενότητα 1.2.5), η οποία προσδίδει πέντε (5) π.μ. (ECTS) 

και 3 δ.μ. και προσφέρεται μόνο από την έναρξη της Κατεύθυνσης (Ε΄- Η΄ εξάμηνα). Ο/Η 

φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να μη συνυπολογίσει στον βαθμό πτυχίου τους βαθμούς 

των επιπλέον προαιρετικών μαθημάτων (Φ14.1/Β3/2166, παρ. 5 ΦΕΚ 308/1987 τ.Β). 

 

7. Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν σπουδές ή πρακτική άσκηση 

(Placement) είτε σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής είτε σε ένα 

επιστημονικό ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση 

αντίστοιχα, μέσω της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Erasmus+. Οι π.μ. (ECTS), καθώς 

και η βαθμολογία των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές/τριες που 

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ καθορίζονται από τα Πανεπιστήμια της 
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αλλοδαπής από τα οποία προσφέρονται τα μαθήματα και ενσωματώνονται στο 

Πρόγραμμα Σπουδών των φοιτητών/τριών, μετά από αναγνώριση και αντιστοίχιση των 

μαθημάτων από την Τμηματικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος Erasmus+ του Τμήματος 

Φ.Π.Ψ., κα Ελένη Λεοντσίνη, Επίκ. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας. Περισσότερες πληροφορίες 

για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Erasmus+ παρέχονται στην 

ενότητα 1.2.6. 

 

8. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών/τριών και στο πλαίσιο της πλήρους εναρμόνισης με την 

κείμενη Πανεπιστημιακή νομοθεσία όσον αφορά την κατανομή π.μ. (ECTS), το 

Πρόγραμμα Σπουδών των φοιτητών/τριών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. που εισάγονται από το 

ακαδημαϊκό έτος 2016-17 κι εξής είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να περιλαμβάνει 

συγκεκριμένους αριθμούς και μαθήματα ανά εξάμηνο. Σε καθένα από τα τέσσερα πρώτα 

εξάμηνα (Κορμός), οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να δηλώνουν επτά (7) μαθήματα, ενώ 

σε καθένα από τα τέσσερα τελευταία εξάμηνα (Κατεύθυνση), πρέπει να δηλώνουν έξι (6) 

μαθήματα, έτσι όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, με στόχο τη συγκέντρωση 

τριάντα (30) π.μ. (ECTS) ανά εξάμηνο. 

 

9. Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε προθεσμία που ορίζεται κάθε φορά από τη Γραμματεία 

του Τμήματος οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να δηλώσουν τα μαθήματα που 

προσφέρονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) π.μ. 

(ECTS). Στη δήλωση μαθημάτων κάθε εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να 

συμπεριλάβουν, πέρα από τα μαθήματα που υποδεικνύονται για το συγκεκριμένο εξάμηνο 

από τον Οδηγό Σπουδών, και όσα μαθήματα οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα 

(δηλαδή όσα μαθήματα από αυτά που είχαν δηλώσει και στα οποία δεν είχαν εξεταστεί 

επιτυχώς σε προηγούμενα εξάμηνα), με την προϋπόθεση ότι τα μαθήματα αυτά 

διδάσκονται στο συγκεκριμένο (χειμερινό ή εαρινό) εξάμηνο. Για παράδειγμα, αν 

ένας/μία φοιτητής/τρια έχει αποτύχει σε ένα μάθημα του Α΄ εξαμήνου (δηλαδή χειμερινού 

εξαμήνου), μπορεί να το ξαναδηλώνει μόνο στα επόμενα χειμερινά εξάμηνα (στο Γ΄, το 

Ε΄ ή το Ζ΄), μέχρι να το περάσει. Οι π.μ. (ECTS) που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα θα 

προσμετρούνται μόνο μετά την επιτυχή αξιολόγηση των φοιτητών/τριών και 

αποκλειστικά και μόνο στο εξάμηνο στο οποίο ανήκει αρχικά το μάθημα και όχι σε 

οποιοδήποτε από τα επόμενα εξάμηνα, ενδεχομένως, ο/η φοιτητής/τρια δηλώσει και 

περάσει το μάθημα αυτό. Στο παραπάνω παράδειγμα, αν κάποιος δηλώσει και περάσει 

ένα μάθημα του Α΄ εξαμήνου στο Ε΄ εξάμηνο, οι π.μ. (ECTS) που αντιστοιχούν στο 

μάθημα αυτό θα προσμετρηθούν στις π.μ. (ECTS) του Α΄ εξαμήνου, στο οποίο ανήκει το 

συγκεκριμένο μάθημα (και όχι στο Ε΄ εξάμηνο). Στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου ο/η 

φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα να εξεταστεί σε όσα μαθήματα δήλωσε κατά τα δύο 

προηγούμενα εξάμηνα (ένα χειμερινό και ένα εαρινό) και στα οποία δεν εξετάστηκε 

επιτυχώς, χωρίς να τα δηλώσει εκ νέου για την εξεταστική Σεπτεμβρίου.   
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10. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή φοιτητή/τριας σε μάθημα του οποίου η ύλη συμπίπτει με την 

ύλη μαθήματος που ο/η φοιτητής/τρια έχει ήδη περάσει, εκτός αν πρόκειται για 

Σεμινάριο, δηλαδή για μάθημα υψηλότερης βαθμίδας. 

 

11. Φοιτητές/τριες που φοιτούν σε εξάμηνο ανώτερο του Η΄ (δηλαδή στο Θ΄, Ι΄ κλπ) έχουν το 

δικαίωμα, σε μια εξεταστική περίοδο, να δηλώσουν και να εξεταστούν σε όλα τα 

μαθήματα που έχουν δηλώσει κατά τη διάρκεια των οκτώ εξαμήνων φοίτησής τους. 

 

12. Oι φοιτητές/τριες των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορούν να 

επιλέγουν οποιαδήποτε από τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Tμήματος 

Φ.Π.Ψ. είτε ως υποχρεωτικά είτε ως κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Η Συνέλευση του 

Τμήματος Φ.Π.Ψ. φροντίζει ώστε ο αριθμός των φοιτητών/τριών από άλλα Τμήματα που 

δηλώνουν μαθήματα του Τμήματος Φ.Π.Ψ. να ανταποκρίνεται στις  αρχές του 

Προγράμματος Σπουδών. 

 

13. Φοιτητικές υποτροφίες: Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν υποτροφίες και χρηματικά 

βραβεία/βοηθήματα κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών 

τους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες, τυπικές και ουσιαστικές, προϋποθέσεις. Για 

περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα 

Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στις 

ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/foititiki-

merimna/  

http://www.uoi.gr/ekpaideysi/upostirixi-spoudon/ 

 
14. Φοιτητικοί Σύλλογοι και Φοιτητικές Οργανώσεις: Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στη 

διεύθυνση: http://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/foititikoi-syllogoi/ 

 

 

11..22..22  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

 

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων, όλοι/ες οι φοιτητές/τριες πρέπει να 

δηλώσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς: 

 

α) δεκαπέντε (15) ΥΠ. μαθήματα, πέντε (5) από καθέναν από τους τρεις τομείς του Τμήματος 

(δηλαδή από τη Φιλοσοφία, την Παιδαγωγική και την Ψυχολογία)  

β) έξι (6)Υ.Ε. μαθήματα από το Τμήμα Φιλολογίας 

γ) τρία (3)Υ.Ε. μαθήματα από το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας.  

δ) τέσσερα (4) μαθήματα ξένης γλώσσας (Ξ.Γ.) 

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εξαμήνων (Ε΄- Η΄) της Κατεύθυνσης, οι φοιτητές/τριες 

πρέπει να δηλώσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς ένα σύνολο μαθημάτων ανάλογα με την 

Ειδίκευση/Κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. 

http://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/foititiki-merimna/
http://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/foititiki-merimna/
http://www.uoi.gr/ekpaideysi/upostirixi-spoudon/
http://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/foititikoi-syllogoi/
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 Οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν την Κατεύθυνση της Φιλοσοφίας πρέπει να δηλώσουν στα 

εξάμηνα Ε΄- Η΄ και να ολοκληρώσουν επιτυχώς: 

α) δώδεκα (12) Υ.Ε. μαθήματα από την Ενότητα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ -

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ από τον Τομέα Φιλοσοφίας (βλ. Πίνακα 1) 

β) τέσσερα (4) ΥΠ. μαθήματα από τον Τομέα Παιδαγωγικής 

γ) δύο (2) ΥΠ. μαθήματα από τον Τομέα Ψυχολογίας 

δ) τέσσερα (4)Υ.Ε. μαθήματα από το Τμήμα Φ.Π.Ψ. (έως 2 από τον Τομέα Φιλοσοφίας, έως 2 

από τον Τομέα Παιδαγωγικής, και έως 2 από τον Τομέα Ψυχολογίας) 

ε) δύο (2)Υ.Ε. μαθήματα από άλλα Τμήματα ή Σχολές του Πανεπιστημίου. 

 

Οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν την Κατεύθυνση της Παιδαγωγικής πρέπει να δηλώσουν 

στα εξάμηνα Ε΄- Η΄και να ολοκληρώσουν επιτυχώς: 

α) έντεκα (11) ΥΠ. μαθήματα από τον Τομέα Παιδαγωγικής  

β) δύο (2)Υ.Ε. μαθήματα από τον Τομέα Φιλοσοφίας (συγκεκριμένα, το μάθημα «Κοινωνική 

και Πολιτική  Φιλοσοφία» και το μάθημα «Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία») 

γ) δύο (2) ΥΠ. μαθήματα από τον Τομέα Ψυχολογίας 

δ) έξι (6 )Υ.Ε. μαθήματα από τον Τομέα Παιδαγωγικής  

ε) τρία (3)Υ.Ε. μαθήματα από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου. 

 

Οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν την Κατεύθυνση της Ψυχολογίας πρέπει να δηλώσουν στα 

εξάμηνα Ε΄- Η΄και να ολοκληρώσουν επιτυχώς:  

α) δεκατρία (13) ΥΠ. μαθήματα από τον Τομέα Ψυχολογίας 

β) δύο (2) ΥΠ. μαθήματα από τον Τομέα Παιδαγωγικής 

γ) δύο (2) Υ.Ε. μαθήματα από τον Τομέα Φιλοσοφίας (συγκεκριμένα, το μάθημα «Αρχαία 

Ελληνική Φιλοσοφία» και το μάθημα «Φιλοσοφία της Επιστήμης») 

δ) τέσσερα (4)Υ.Ε. μαθήματα από το Τμήμα Φ.Π.Ψ. (3 από τον Τομέα Ψυχολογίας και 1 από 

οποιοδήποτε από τους άλλους δύο Τομείς) 

ε) τρία (3)Υ.Ε. μαθήματα από άλλα Τμήματα ή Σχολές του Πανεπιστημίου. 

 

Οι τίτλοι όλων τα παραπάνω μαθημάτων παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1 που 

ακολουθεί. 
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11..22..33  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ  

(Ισχύει για όσους/ες φοιτητές/τριες εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 κι εξής) 

 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα μαθήματα μαζί με τις π.μ. (ECTS) και δ.μ. τους, έτσι όπως ακριβώς προσφέρονται και πρέπει 

να δηλώνονται ανά εξάμηνο από τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Φ.Π.Ψ. 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1             

ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (κοινός για όλες τις Κατευθύνσεις)        

Α΄ Εξάμηνο (7 μαθήματα) ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα Κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: 
Παιδαγωγικές Ιδέες και Εκπαίδευση 

ΥΠ. Α΄ Π. Παπακωνσταντίνου Π4Ε003 1 
 

5 3 

30 
ECTS/21 
δ.μ. 

Θεωρίες της Αγωγής: Θεωρίες 
Κοινωνικοποίησης και Αγωγής 

ΥΠ. Α΄ Α. Γκότοβος Π5Ε004 1 
 

5 3 

Εισαγωγή στην Ψυχολογία  ΥΠ. Α΄ Ε. Ζιώρη Ψ1Ε049 1   5 3 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Βρεφική και 
Προσχολική Ηλικία 

ΥΠ. Α΄ Σ. Παπασταθόπουλος Ψ11Ε001 1 
 

5 3 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία  ΥΠ. Α΄ Κ. Πέτσιος Φ3Ε001 1   5 3 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄  Ξ.Γ. Α΄   ΞΓ 1   2 3 

ΙΣΤΟΡΙΑ (Μάθημα Υ.Ε. από το Τμήμα 
Ιστορίας- Αρχαιολογίας)* 

Υ.Ε. Α΄ 
 

ΙΑΛ… 1 
Επιλογή 1 

από … 
3 3 

Β΄ Εξάμηνο (7 μαθήματα) ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα Κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 

Ιστορία της Εκπαίδευσης Ι: Η 
Εκπαίδευση τον Μακρύ 19ο αιώνα 

ΥΠ. Β΄ Θ. Αθανασιάδης Π1Ε002 1 
 

5 3 

30 
ECTS/21 
δ.μ. 

Κοινωνική Ψυχολογία Ι  ΥΠ. Β΄ Ν. Μποζατζής Ψ2Ε052 1   5 3 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία  ΥΠ. Β΄ Κ. Πέτσιος Φ1Ε001 1   5 3 

Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία ΥΠ. Β΄ Ι. Πρελορέντζος Φ2Ε001 1   5 3 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ Ξ.Γ. Β΄   ΞΓ 1   2 3 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  (Μάθημα Υ.Ε. από το 
Τμήμα Φιλολογίας)* 

Υ.Ε. Β΄ 
 

ΝΕΛ… 1 
Επιλογή 1 
από … 

5 3 

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Μάθημα Υ.Ε. από το Τμήμα 
Ιστορίας- Αρχαιολογίας)* 

Υ.Ε. Β’ 
 

ΙΑΛ… 1 
Επιλογή 1 
από … 

3 3 

Γ΄ Εξάμηνο (7 μαθήματα) ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα Κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι: 
Εκπαίδευση και Κοινωνικές Ανισότητες 

ΥΠ. Γ΄ Ε. Σιάνου Π2Ε043 1 
 

5 3 

30 
ECTS/21 
δ.μ. 

Κλινική Ψυχολογία Ι: Προσανατολισμοί  ΥΠ. Γ΄ Α. Παλαιολόγου Ψ4Ε054 1   5 3 

Φιλοσοφία της Επιστήμης  ΥΠ. Γ΄ Α. Σακελλαριάδης Φ5Ε001 1   5 3 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ Ξ.Γ. Γ΄   ΞΓ 1   2 3 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  (Μάθημα Υ.Ε. από 
το Τμήμα Φιλολογίας)* Υ.Ε. Γ΄   ΑΕΛ… 1 

Επιλογή 1 
από … 5 3 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  (Μάθημα Υ.Ε. από το 
Τμήμα Φιλολογίας)* Υ.Ε. Γ΄   ΝΕΛ… 1 

Επιλογή 1 
από … 5 3 

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Μάθημα Υ.Ε. από το Τμήμα 
Ιστορίας- Αρχαιολογίας)* Υ.Ε. Γ΄   ΙΑΛ… 1 

Επιλογή 1 
από … 3 3 

Δ΄ Εξάμηνο (7 μαθήματα) ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα Κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 

Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι: Θεωρίες 
Μάθησης ΥΠ. Δ΄ Μ. Αποστόλου  Π5Ε003 1   5 3 

 
 
 
 
 
30 
ECTS/21 
δ.μ. 
  
  
 

Εκπαιδευτική Ψυχολογία ΥΠ. Δ΄ Ε. Καραγιαννοπούλου Ψ9Ε004 1   5 3 

Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία ΥΠ. Δ΄ Ι. Μαρκουλάτος Φ4Ε001 1   5 3 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Δ΄ Ξ.Γ. Δ΄   ΞΓ 1   2 3 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  (Μάθημα Υ.Ε. από 
το Τμήμα Φιλολογίας)* 

Υ.Ε. Δ΄ 
 

ΑΕΛ 1 
Επιλογή 1 
από … 

5 3 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  (Μάθημα Υ.Ε. από το 
Τμήμα Φιλολογίας)* 

Υ.Ε. Δ΄ 
 

ΝΕΛ 1 
Επιλογή 1 
από … 

5 3 

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ  (Μάθημα Υ.Ε. από το 
Τμήμα Φιλολογίας)* Υ.Ε. Δ΄   ΓΛΣ 1 

Επιλογή 1 
από … 3 3 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Ε΄ Εξάμηνο (6 μαθήματα) ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα Κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 

Ενότητα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ   

Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 

Y.E. 

Ε΄ Ι. Πρελορέντζος ΦΑΕ009 

3 
Επιλογή 3 
από 3 

15 9 

30 
ECTS/18 
δ.μ. 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ε΄ Ε. Λεοντσίνη ΦΑΕ005 

Ζητήματα Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας 
(δεν προσφέρεται σε αυτό το εξάμηνο του 
ακαδ. έτους 2017-2018)  

Ε΄ Δ. Δρόσος ΦΒΕ 

Νεότερη Φιλοσοφία Ε’ Κ. Ράντης ΦΑΕ033 

Θεωρίες Προσωπικότητας ΥΠ. Ε΄ Α. Παλαιολόγου Ψ5Ε056 1 
 

5 3 

Θεωρίες του Σχολείου: Θεωρίες 
Εκπαιδευτικών Οργανισμών: 
Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση 
της Εκπαίδευσης 

ΥΠ. Ε΄ Α. Γκότοβος Π8Ε001 1 
 

5 3 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ή ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  

Εκπαίδευση και Ιδεολογία: Εκπαίδευση 
και Εθνική Ταυτότητα: Ιστορική 
Προσέγγιση   

 
 
 
 
 
 
 

Υ.Ε. 

Ε΄ Θ. Αθανασιάδης ΕΣΧ239 

1 
Επιλογή 1 
από 7 

 
 

5 
  
 

 
 

3 
  
 

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία 
Παιδαγωγικής Έρευνας: Ποιοτικές 
Μέθοδοι Ε΄ 

Λ. Μπενινκάζα 
(α.α. Διδάκτορας) 
 ΕΣΧ009 

Εκπαιδευτική Πολιτική Ι: 
Επαγγελματισμός των Εκπαιδευτικών 
και Διοίκηση της Εκπαίδευσης  

Ε΄ Ε. Σιάνου ΕΣΧ100 

Κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου Ε΄ Κ. Σιάκαρης ΕΣΧ165 

Κυβερνοψυχολογία: Η Σχεσιακή 
Υλικότητα της Ανάπτυξης  

Ε΄ Σ. Παπασταθόπουλος ΕΣΧ156 

Ψυχοφυσιολογία Ι        Ε΄ Διδάκτορας  ΕΣΧ051 
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Θεωρίες Ανάλυσης Λόγου στην 
Κοινωνική Ψυχολογία   Ε΄ Ν. Μποζατζής ΕΣΧ217 

ΣΤ΄ Εξάμηνο (6 μαθήματα) ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα Κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 

Ενότητα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ   

Επίκαιρα Φιλοσοφικά Προβλήματα 
(δεν προσφέρεται σε αυτό το εξάμηνο του 
ακαδ. έτους 2017-2018) 

Υ.Ε. 

ΣΤ΄ Δ. Δρόσος ΦΒΕ 

2 
Επιλογή 2  
από 2 

10 6 

30 
ECTS/18 
δ.μ. 

Φιλοσοφία της Γλώσσας ΣΤ’ Α. Σακελλαριάδης ΦΒΕ023 

Φιλοσοφία της Επιστήμης ή 
Επιστημολογία – Ιστορία των 
Επιστημονικών Ιδεών ΣΤ΄ Κ. Ράντης ΦΒΕ013 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Παιδική και 
Εφηβική Ηλικία 

ΥΠ. ΣΤ΄ Σ. Παπασταθόπουλος Ψ12Ε001 1   5 3 

Ιστορία της Εκπαίδευσης ΙΙ: Ο 
Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός  

ΥΠ. ΣΤ΄ Θ. Αθανασιάδης Π7Ε005 1 
 

5 3 

Εκπαίδευση & Αγορά Εργασίας ΥΠ. ΣΤ΄ Κ. Σιάκαρης Π6Ε003 1   5 3 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ή ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   

Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ: Θεωρίες 
Κινήτρων 

Y.E. 

ΣΤ΄ Μ. Αποστόλου ΕΣΧ017 

1 
Επιλογή 1 

από 4 
5 3 

Θεωρία της Διδασκαλίας: Γνώση, 
Σχολείο και Ιστορία. Παλιές και Νέες 
Προσεγγίσεις στη Διδακτική του 
Μαθήματος της Ιστορίας  

ΣΤ΄ Α. Γκότοβος ΕΣΧ241 

Αγωγή Υγείας Ι ΣΤ΄ 

Μέλος ΔΕΠ άλλου 
Τμήματος ή 
Διδάκτορας ΕΣΧ065 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΣΤ΄ Διδάκτορας  ΕΣΧ260 

Ζ΄ Εξάμηνο (6 μαθήματα)  ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 
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Ενότητα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ   

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Α΄ 

Υ.Ε. 

Ζ΄ Κ. Ράντης ΦΑΕ021 

4 
Επιλογή 4 
από 5 

20 12 

30 
ECTS/18 
δ.μ. 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ΄ Ζ΄ Στ. Δημητρίου ΦΑΕ019 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ε΄ Ζ΄ Ε. Λεοντσίνη ΦΑΕ013 

Θέματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας Ζ’ Γκ. Μαγγίνη ΦΑΕ025 

Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Ζ΄ Ι. Μαρκουλάτος  ΦΒΕ014 

Κοινωνιολογία του Σχολείου και 
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: 
Κοινωνιολογία του Σχολείου  

ΥΠ. Ζ΄ Π. Παπακωνσταντίνου Π8Ε004 1   5 3 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ* Υ.Ε. Ζ΄ 
 

ΜΕΤ 1 
Επιλογή 1 
από …. 

5 3 

Η΄ Εξάμηνο (6 μαθήματα) ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 

Ενότητα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ   

Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Υ.Ε. Η΄ Γκ. Μαγγίνη ΦΑΕ030 

3 
Επιλογή 3 
από 4  

15 9 

30 
ECTS/18 
δ.μ. 

Φιλοσοφική Ανθρωπολογία Υ.Ε. Η’ Ι. Μαρκουλάτος ΦΒΕ004 

Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών Υ.Ε. Η΄ Στ. Δημητρίου ΦΒΕ050 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Υ.Ε. Η΄ Ε. Λεοντσίνη ΦΒΕ010     

ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ* Υ.Ε. Η΄   ΜΕΤ 1 
Επιλογή 1 
από …. 

5 3 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ή ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  

Διδακτική της γλώσσας: Το Γλωσσικό 
Μάθημα στη Β΄/θμια Εκπαίδευση: 
Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας  
(δεν προσφέρεται σε αυτό το εξάμηνο του 
ακαδ. έτους 2017-2018) Y.E. 

Η΄ Α. Γκότοβος ΕΣΧ162 

2 
Επιλογή 2 
από 9 

10 6 

Συμβολικές Διαστάσεις της 
Εκπαίδευσης 

Η΄ 
Λ. Μπενινκάζα  
(α.α. Διδάκτορας) 

ΕΣΧ242 

Διδακτική της Ιστορίας Η΄ Π. Παπακωνσταντίνου ΕΣΧ243 
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Εκπαιδευτική Πολιτική ΙΙ: Κοινωνικός 
Αποκλεισμός και Πολιτική  

Η΄ Ε. Σιάνου ΕΣΧ216 

Η Συναισθηματική Εμπειρία της 
Μάθησης και της Διδασκαλίας  

Η΄ Ε. Καραγιαννοπούλου ΕΣΧ063 

Κλινική Ψυχολογία ΙΙΙ Η΄ Α. Παλαιολόγου ΕΣΧ034 

Ψυχοδυναμικές Προσεγγίσεις στην 
Ανάπτυξη του Παιδιού: Εφαρμογές 
στην Ψυχολογία της Υγείας  

Η΄ 
Α. Καλτσούδα (υπό την 
εποπτεία του κ. Σ. 
Παπασταθόπουλου) 

ΕΣΧ266 

Εισαγωγή στην Κριτική Αναπτυξιακή 
Ψυχολογία 

Η΄ Σ. Παπασταθόπουλος ΕΣΧ147 

Εφαρμογές Στατιστικής ΙΙ Η΄ Φ. Μηλιένος ΕΣΧ155 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

Ε΄ Εξάμηνο (6 μαθήματα) ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα Κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 

Συγκριτική Παιδαγωγική: Ευρωπαϊκή 
Ένωση και Εκπαίδευση 

ΥΠ.  Ε΄ Κ. Σιάκαρης Π6Ε037 1   5 3 

30 
ECTS/18 
δ.μ. 

Θεωρίες του Σχολείου: Θεωρίες 
Εκπαιδευτικών Οργανισμών: 
Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση 
της Εκπαίδευσης 

ΥΠ.  Ε΄ Α. Γκότοβος Π8Ε001 1   5 3 

Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική 
Παιδαγωγική * 

ΥΠ. Ε΄ 
Λ. Μπενινκάζα  
(α.α. Λ.Στεργίου, ΠΤΝ) 

Π5Ε007 1 
 

5 3 

Θεωρίες Προσωπικότητας ΥΠ.  Ε΄ Α. Παλαιολόγου Ψ5Ε056 1   5 3 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  

Εκπαίδευση και Ιδεολογία: Εκπαίδευση 
και Εθνική Ταυτότητα: Ιστορική 
Προσέγγιση  Y.E. 

Ε΄ Θ. Αθανασιάδης ΕΣΧ239 
2 

Επιλογή 2 
από 4 

10 6 
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία 
Παιδαγωγικής Έρευνας: Ποιοτικές 

Ε΄ 
Λ. Μπενινκάζα  
(α.α. Διδάκτορας) 

ΕΣΧ009 
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Μέθοδοι   

Εκπαιδευτική Πολιτική Ι: 
Επαγγελματισμός των Εκπαιδευτικών 
και Διοίκηση της Εκπαίδευσης  

Ε΄ Ε. Σιάνου ΕΣΧ100 

Κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου Ε΄ Κ. Σιάκαρης ΕΣΧ165 

ΣΤ΄ Εξάμηνο (6 μαθήματα) ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα Κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 

Εκπαίδευση & Επιμόρφωση 
Εκπαιδευτικών: Η "Διάπλαση" των 
Εκπαιδευτικών  

ΥΠ. ΣΤ΄ Π. Παπακωνσταντίνου Π7Ε002 1   5 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
30 
ECTS/18 
δ.μ. 

Κοινωνιολογία Εκπαίδευσης ΙΙ: 
Ανώτατη Εκπαίδευση, Κοινωνία και 
Πολιτική 

ΥΠ. ΣΤ΄ Ε. Σιάνου Π6Ε001 1 
 

5 3 

Ιστορία της Εκπαίδευσης ΙΙ: Ο 
Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός  

ΥΠ. ΣΤ΄ Θ. Αθανασιάδης Π7Ε005 1 
 

5 3 

Εκπαίδευση  και Αγορά Εργασίας ΥΠ. ΣΤ΄ Κ. Σιάκαρης Π6Ε003 1   5 3 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Παιδική και 
Εφηβική Ηλικία 

ΥΠ. ΣΤ΄ Σ. Παπασταθόπουλος Ψ12Ε001 1 
 

5 3 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ    

Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ: Θεωρίες 
Κινήτρων 

Y.E. 

ΣΤ΄ Μ. Αποστόλου ΕΣΧ017 

1 
Επιλογή 1 
από 2  

5 3 Θεωρία της Διδασκαλίας: Γνώση, 
Σχολείο και Ιστορία. Παλιές και Νέες 
Προσεγγίσεις στη Διδακτική του 
Μαθήματος της Ιστορίας  

ΣΤ΄ Α. Γκότοβος ΕΣΧ241 

Ζ΄ Εξάμηνο (6 μαθήματα)  ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα Κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 

Κοινωνιολογία του Σχολείου και 
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: 
Κοινωνιολογία του Σχολείου  

ΥΠ. Ζ΄ Π. Παπακωνσταντίνου Π8Ε004 1   5 3 
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Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών 
Μάθησης 

ΥΠ. Ζ΄ Μ. Αποστόλου Π5Ε008 1   5 3 
 
30 
ECTS/18 
δ.μ. Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Υ.Ε. Ζ΄ Ι. Μαρκουλάτος  ΦΒΕ014 1 

Επιλογή 1 
από … 

5 3 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή 
συγγενές μάθημα από άλλο Τμήμα 

Υ.Ε. Ζ΄   
ΑΕΛ ή 
ΝΕΛ 

2 
Επιλογή 1 
από … 

10 6 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ    

Εκπαιδευτική Ιστοριογραφία 

Y.E. 

Ζ΄ Θ. Αθανασιάδης ΕΣΧ134 

1 
Επιλογή 1 
από 2 

5 3 Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών 
Κινήτρων  

Ζ΄ Μ. Αποστόλου ΕΣΧ169 

Η΄ Εξάμηνο (6 μαθήματα) ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα Κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 

Οργάνωση και Διοίκηση του 
Εκπαιδευτικού Συστήματος 

ΥΠ. Η΄ Κ. Σιάκαρης Π6Ε036 1   5 3 

30 
ECTS/18 
δ.μ. 

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία: Η Σκοπιά 
της Κοινωνικής Κατασκευής  

ΥΠ. Η΄ 
Λ. Μπενινκάζα 
(α.α. Α. Γκότοβος) 

Π5Ε009 1   5 3 

Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία  Υ.Ε. Η΄ Γκ. Μαγγίνη ΦΑΕ030 1 
Επιλογή 1 
από … 

5 3 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ή ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή 
συγγενές μάθημα από άλλο Τμήμα 

Υ.Ε. Η΄   
ΑΕΛ ή 
ΝΕΛ 

1 
Επιλογή 1 
από … 

5 3 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ     

Διδακτική της Γλώσσας: Το Γλωσσικό 
Μάθημα στη Β΄/θμια Εκπαίδευση: 
Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας  
(δεν προσφέρεται σε αυτό το εξάμηνο του 
ακαδ. έτους 2017-18)  Y.E. 

Η΄ Α. Γκότοβος ΕΣΧ162 

         2 
Επιλογή 2 
από 4 

10 6 

Συμβολικές Διαστάσεις της 
Εκπαίδευσης  

Η΄ 
Λ. Μπενινκάζα 
(α.α. Διδάκτορας) 

ΕΣΧ242 

Διδακτική της Ιστορίας Η΄ Π.Παπακωνσταντίνου ΕΣΧ243 
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Εκπαιδευτική Πολιτική ΙΙ: Κοινωνικός 
Αποκλεισμός και Πολιτική  

Η΄ Ε. Σιάνου ΕΣΧ216 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Ε΄ Εξάμηνο (6 μαθήματα) ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα Κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 

Θεωρίες Προσωπικότητας ΥΠ.  Ε΄ Α. Παλαιολόγου Ψ5Ε056 1   5 3 

30 
ECTS/18 
δ.μ. 

Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ ΥΠ.  Ε΄ Ν. Μποζατζής Ψ6Ε001 1   5 3 

Γνωστική Ψυχολογία Ι ΥΠ.  Ε΄ Ε. Ζιώρη Ψ10Ε001 1   5 3 

Συγκριτική Παιδαγωγική: Ευρωπαϊκή 
Ένωση και Εκπαίδευση 

ΥΠ.  Ε΄ Κ. Σιάκαρης Π6Ε037 1   5 3 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία  Υ.Ε. Ε΄ Ε. Λεοντσίνη ΦΑΕ005 1 
Επιλογή 1 
από … 

5 3 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  

Κυβερνοψυχολογία: Η Σχεσιακή 
Υλικότητα της Ανάπτυξης 

Υ.Ε. 

Ε΄ Σ. Παπασταθόπουλος ΕΣΧ156 

 
Επιλογή 1 
από 3   

Ψυχοφυσιολογία Ι Ε΄ Διδάκτορας  ΕΣΧ051 

Ηθολογία – Βιολογία Ε΄ 
Μέλος ΔΕΠ άλλου 
Τμήματος 

ΕΣΧ238 

ΣΤ΄ Εξάμηνο (6 μαθήματα) ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα Κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 

Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην 
Ψυχολογική Έρευνα  

ΥΠ. ΣΤ΄ Ε. Ζιώρη Ψ1Ε001 1 
 

5 3 

 
30 
ECTS/18 
δ.μ. 
 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Παιδική και 
Εφηβική Ηλικία 

ΥΠ. ΣΤ΄ Σ. Παπασταθόπουλος Ψ12Ε001 1   5 3 

Κοινωνική Ψυχολογία των Διομαδικών 
Σχέσεων: Προκατάληψη, Ρατσισμός, 
Εθνικισμός 

ΥΠ.  ΣΤ΄ Ν. Μποζατζής Ψ6Ε003 1   5 3 

Κλινική Ψυχολογία ΙΙ: Στοιχεία 
Διαγνωστικής 

ΥΠ. ΣΤ΄ Α. Παλαιολόγου Ψ8Ε001 1   5 3 
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Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ ΥΠ.  ΣΤ΄ Ε. Ζιώρη Ψ10Ε002 1   5 3 

Φιλοσοφία της Επιστήμης ή 
Επιστημολογία – Ιστορία των 
Επιστημονικών Ιδεών 

Υ.Ε. ΣΤ΄ Κ. Ράντης ΦΒΕ013 1 
 

5 3 

Ζ΄ Εξάμηνο (6 μαθήματα)  ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα Κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 

Στατιστική Ι ΥΠ. Ζ΄ Φ. Μηλιένος Ψ5Ε001 1   5 3 

30 
ECTS/18 
δ.μ. 

Κοινωνικές και Γνωστικές Προσεγγίσεις 
στην Ψυχολογία της Υγείας ΥΠ. Ζ΄ 

Α. Καλτσούδα (υπό 
την εποπτεία της κ. Ε. 
Ζιώρη και του κ. Ν. 
Μποζατζή) Ψ7Ε010 1   5 3 

Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας   ΥΠ. Ζ΄ Ε. Καραγιαννοπούλου Ψ9Ε005 1   5 3 

Η Ψυχοδυναμική Οπτική για τη 
Διδασκαλία και τη Μάθηση  

ΥΠ. Ζ΄ Ε. Καραγιαννοπούλου Ψ9Ε006 1   5 3 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ* Υ.Ε. Ζ΄   ΜΕΤ 1 
Επιλογή 1 
από …. 

5 3 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  

Θεωρίες Ανάλυσης Λόγου στην 
Κοινωνική Ψυχολογία 

Y.E. 

Ζ΄ Ν. Μποζατζής ΕΣΧ217 

1 
Επιλογή 1 
από 3 

5 3 Εφαρμογές Στατιστικής Ι Ζ΄ Φ. Μηλιένος ΕΣΧ151 

Ψυχοφυσιολογία ΙΙ Ζ΄ 
Μέλος ΔΕΠ άλλου 
Τμήματος ΕΣΧ067 

Η΄ Εξάμηνο (6 μαθήματα) ΤΥΠΟΣ Εξάμηνο Διδάσκων/ουσα Κωδικός 
αριθμός 

μαθημάτων    ECTS δ.μ. ΣΥΝΟΛΑ 

Στατιστική ΙΙ ΥΠ. Η΄ Φ. Μηλιένος Ψ5Ε057  1   5 3 
 
 
30 
ECTS/18 
δ.μ. 

Εκπαιδευτική Πολιτική ΙΙ: Κοινωνικός 
Αποκλεισμός και Πολιτική  

ΥΠ. Η΄ Ε. Σιάνου ΕΣΧ216 1   5 3 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ* Υ.Ε. Η΄   ΜΕΤ 2 
Επιλογή 2 
από …. 

10 6 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  
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Η Συναισθηματική Εμπειρία της 
Μάθησης και της Διδασκαλίας  

Υ.E. 

Η΄ Ε. Καραγιαννοπούλου ΕΣΧ063 

1 
Επιλογή 1 
από 6 

5 3 

Κλινική Ψυχολογία ΙΙΙ Η΄ Α. Παλαιολόγου ΕΣΧ034 

Ψυχοδυναμικές Προσεγγίσεις στην 
Ανάπτυξη του Παιδιού: Εφαρμογές 
στην Ψυχολογία της Υγείας 

Η΄ 
Α. Καλτσούδα (υπό 
την εποπτεία του κ. Σ. 
Παπασταθόπουλου) 

ΕΣΧ266 

Αγωγή Υγείας Ι Η΄ 
Μέλος ΔΕΠ άλλου 
Τμήματος ή 
Διδάκτορας  ΕΣΧ065 

Εισαγωγή στην Κριτική Αναπτυξιακή 
Ψυχολογία 

      Η΄ Σ. Παπασταθόπουλος ΕΣΧ147 

Εφαρμογές Στατιστικής ΙΙ Η΄ Φ. Μηλιένος ΕΣΧ155 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ή ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ   

Διδακτική της Γλώσσας: Το Γλωσσικό 
Μάθημα στη Β΄/βάθμια Εκπαίδευση: 
Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας  
(δεν προσφέρεται σε αυτό το εξάμηνο του 
ακαδ. έτους 2017-18) 

Y.E. 

Η΄ Α. Γκότοβος ΕΣΧ162 

1 
Επιλογή 1 
από 7 

5 3 

Συμβολικές Διαστάσεις της 
Εκπαίδευσης 

Η΄ 
Λ. Μπενινκάζα 
(α.α. Διδάκτορας) 

ΕΣΧ242 

Διδακτική της Ιστορίας Η΄ Π.Παπακωνσταντίνου ΕΣΧ243 

Εκπαιδευτική Πολιτική ΙΙ: Κοινωνικός 
Αποκλεισμός και Πολιτική  

Η΄ Ε. Σιάνου ΕΣΧ216 

Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Η΄ Γκ. Μαγγίνη ΦΑΕ030 

Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών Η΄ Σ. Δημητρίου ΦΒΕ050  

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Η΄ Ε. Λεοντσίνη ΦΒΕ010  

 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ακριβείς τίτλοι των μαθημάτων που είναι σημειωμένα με αστερίσκο (*) θα ανακοινώνονται στην αρχή κάθε 
εξαμήνου από τη Γραμματεία του Τμήματος.   
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11..22..44  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

Ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος καθορίζεται από τους διδάσκοντες και μπορεί να 

περιλαμβάνει γραπτή ή προφορική αξιολόγηση, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των 

παραπάνω. Η επίδοση στην εξέταση των μαθημάτων αξιολογείται με την κλίμακα από μηδέν 

(0) ως δέκα (10). Η προβιβάσιμη βαθμολογία κυμαίνεται από τον βαθμό πέντε (5) ως και τον 

βαθμό δέκα (10). 

Τα μαθήματα μπορούν να εξετάζονται μόνο κατά τη διάρκεια των ακόλουθων τριών 

εξεταστικών περιόδων: Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Βασική 

προϋπόθεση συμμετοχής των φοιτητών/τριών στην εξέταση ενός μαθήματος είναι να το 

έχουν δηλώσει στην αρχή του εξαμήνου στο οποίο διδάσκεται. Στις εξεταστικές περιόδους 

του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και του Ιουνίου οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να 

εξετάζονται μόνο στα μαθήματα που έχουν δηλώσει στο αντίστοιχο διδακτικό εξάμηνο 

(χειμερινό στην πρώτη περίπτωση και εαρινό στη δεύτερη). Άρα, ο/η φοιτητής/τρια 

υποχρεούται να δηλώσει εκ νέου το μάθημα στο (χειμερινό ή εαρινό) εξάμηνο στο οποίο 

διδάσκεται, σε περίπτωση αποτυχίας σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο. Στην εξεταστική 

περίοδο του Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να εξετάζονται σε μαθήματα που 

έχουν δηλώσει σε οποιοδήποτε από τα δύο προηγούμενα διδακτικά εξάμηνα. 

Σε περίπτωση αποτυχίας σε Υποχρεωτικό (ΥΠ.) μάθημα, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να 

το δηλώσουν εκ νέου σε επόμενα εξάμηνα (χειμερινά ή εαρινά), στα οποία διδάσκεται το 

συγκεκριμένο μάθημα. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ’ επιλογή υποχρεωτικό (Υ.Ε.) μάθημα, 

οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να το δηλώσουν εκ νέου ή να το αντικαταστήσουν, 

επιλέγοντας και δηλώνοντας ένα από τα άλλα προσφερόμενα Υ.Ε. μαθήματα, σύμφωνα με το 

Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος.  

 

 

11..22..55  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  

Στην Κατεύθυνση (Ε΄- Η΄ εξάμηνα), οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Φ.Π.Ψ. έχουν το 

δικαίωμα να επιλέξουν από τον κατάλογο των Υ.Ε. μαθημάτων, και το μάθημα της 

Πρακτικής Άσκησης, στo πλαίσιo του οποίου μπορούν να συνδυάσουν τις σπουδές τους με 

την εμπειρία συμμετοχής σε ένα εργασιακό περιβάλλον που παρουσιάζει συνάφεια με τη 

συγκεκριμένη ειδίκευση/Κατεύθυνση των Σπουδών τους (Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, 

Ψυχολογία).  

Πιο συγκεκριμένα, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών που επιλέγουν την Κατεύθυνση 

της Φιλοσοφίας αφορά ερευνητική (βιβλιογραφική, μεταφραστική, συνθετική κλπ.) 

δραστηριότητα σε Εργαστήρια και Βιβλιοθήκες, καθώς και τη διδασκαλία του μαθήματος της 

φιλοσοφίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλέξουν την Κατεύθυνση της Παιδαγωγικής έχουν τη δυνατότητα 

να συνδυάσουν τις σπουδές με τη συμμετοχή τους σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, 

συναφές με το αντικείμενο σπουδών (Παιδαγωγική). Πιο συγκεκριμένα, η Πρακτική Άσκηση 

των παραπάνω φοιτητών/τριών θα πραγματοποιείται σε κέντρα παροχής εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών (π.χ. σε Σχολεία ή άλλους εκπαιδευτικούς χώρους, σε Βιβλιοθήκες, Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα).  

Τέλος, για όσους/ες φοιτητές/τριες επιλέξουν την Κατεύθυνση της Ψυχολογίας,  η Πρακτική 

Άσκηση θα πραγματοποιείται σε φορείς σχετικούς με το χώρο της εκπαίδευσης και της 

ψυχοκοινωνικής υγείας, όπου παρέχονται ψυχολογικές υπηρεσίες από επαγγελματίες 

ψυχολόγους. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Kέντρα Ψυχικής 

Υγείας, σχολεία ή άλλοι εκπαιδευτικοί χώροι, ψυχιατρικές κλινικές Γενικών Νοσοκομείων 
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κλπ. Οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται σε ερευνητικές μεθοδολογίες στην επιστήμη της 

ψυχολογίας, σε υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, συμβουλευτικής, παρέμβασης, θεραπείας 

και αποκατάστασης, οι οποίες παρέχονται στους ανωτέρω φορείς και είναι δυνατόν να 

απευθύνονται σε διαφορετικό φάσμα ηλικιακών ομάδων, ανάλογα με τον φορέα. Η Πρακτική 

Άσκηση των φοιτητών/τριών διέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Ελλήνων 

Ψυχολόγων και προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της κάθε δομής. 

Λεπτομέρειες σε σχέση με την Πρακτική Άσκηση θα ανακοινωθούν με την έναρξη του νέου 

ακαδημαϊκού έτους από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος για την Πρακτική 

Άσκηση, κ. Κ. Σιάκαρη, Επίκ. Καθηγητή του Τομέα Παιδαγωγικής. 

 

 

11..22..66  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΔΔΙΙΑΑ  ΒΒΙΙΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣΗΗΣΣ//EERRAASSMMUUSS++  

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

προγράμματος Erasmus+ (Βλ. Πίνακες 2α, 2β, 2γ) 

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LifelongLearningProgramme, LLP)/Erasmus+ είναι ένα 

Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες να πραγματοποιήσουν μέρος 

των σπουδών τους σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή μέρος της 

πρακτικής άσκησής τους (Placement) σε επιχείρηση, κέντρο κατάρτισης, ερευνητικό κέντρο ή 

άλλο ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό που έχει πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση. Είναι μια 

μοναδική ευκαιρία για τους/τις φοιτητές/τριες να περάσουν ένα μέρος της φοιτητικής ζωής 

τους εκτός Ελλάδας, να έρθουν σε επαφή με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα και διαφορετικές 

ακαδημαϊκές νοοτροπίες, να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, να μάθουν μια ξένη 

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

την επαγγελματική εξέλιξή τους. 

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, LeonardodaVinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα 

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα ErasmusPlus, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να ανατρέχουν στις ακόλουθες ιστοσελίδες:  

Ιστοσελίδα Erasmus του Φ.Π.Ψ. 

Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

http://erasmus.uoi.gr 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

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

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α 
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής 

      Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018 

  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

Τ Μ Η Μ Α  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ  –  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ  –  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  
T O M E A Σ  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ  

Α/Α 
ΧΩΡΑ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

TOMEAΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

MEΛΟΣ  Δ.Ε.Π. – Π.Ι. Φοιτητές 

Κύκλος 
σπουδών  

(1 = Προπτ.,  
2 = Μεταπτ.,  

3 = Υποψ. 
Διδ.) 

Συνολική 
Διάρκεια 
(μήνες) 

Γλωσσικές δεξιότητες 

1 ΓΑΛΛΙΑ 

Université de 
Paris I 

Panthéon 
Sorbonne 

F 
PARIS 

001 

0223 
Philosophy 
and Ethics 

Καθηγητής 
Ι. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

 
2 

 
1, 2, 3 

 
(2*6=) 12 

 
French: B2 

2 ΓΑΛΛΙΑ 

Université Paul 
Valéry 

(Montpellier 
III) 

F 
MONTPEL03 

0223 
Philosophy 
and Ethics 

Καθηγήτρια 
ΓΚ. ΜΑΓΓΙΝΗ 

 
2 

 
1, 2 

 
(2*10=)20 

 
French: B1 

3 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Universität 

Leipzig 
D 

LEIPZIG 01 

0223 
Philosophy 
and Ethics 

Επίκ. Καθηγήτρια 
Ε. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ 

 
6 

 
1, 2, 3 

 
(6*6=) 36 

 
German: B1+, English: B2 

4 ΙΤΑΛΙΑ 
Università 
degli Studi 
di Salerno 

I SALERNO01 
0223 

Philosophy 
and Ethics 

Ομότιμη Καθηγήτρια 
Γ.  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 
3 

 
1, 2, 3 

 
(3*6=) 18 

 
Italian: A2, Εnglish: B1 

5 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
Mykolas 
Romeris 

University 

LT VILNIUS 
06 

0223 
Philosophy 
and Ethics, 

0312 
Political 

Επίκ. Καθηγήτρια 
Ε. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ 

 
2 

 
1, 2, 2 

 
(2*6=) 12 

 
English: B2 
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Sciences and 
civics 

6 ΠΟΛΩΝΙΑ 
University of 

Silesia in 
Katowice 

PL 
KATOWIC01 

0223 
Philosophy 
and Ethics 

Επίκ. Καθηγήτρια 
Ε. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ 

 
2 

 
1, 2, 3 

 
(2*5=) 10 

 
Polish, English (only for 
selected subjects): B2 

7 ΠΟΛΩΝΙΑ 

Katolicki 
Universytet 

Lubelski Jana 
Pawla 

PL 
LUBLIN 

02 

0223 
Philosophy 
and Ethics 

Επίκ. Καθηγήτρια 
Ε. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ 

 
 

2 

 
 

1, 2, 3 

 
 

(2*6=) 12 

English (B1) or another 
foreign language (in the 

case of philology 
programmes, in the case 

of Polish-taught 
programmes) 

8 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Alexandru Ioan 
Cuza University 

of Iasi 

RO 
IASI 
02 

0223 
Philosophy 
and Ethics 

Καθηγητής 
Κ. ΠΕΤΣΙΟΣ 

 
1 

 
2 

 
(1*6=) 6 

Romanian, English in the 
form of reading 

courses/tutorials 

9 ΤΟΥΡΚΙΑ 

Mugla Sıtkı 
Koçman 

University 
(MSKU) 

TR MUGLA 
01 

0223 
Philosophy 
and Ethics 

Επίκ. Καθηγήτρια 
Ε. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ 

 
2 

 
1, 2, 3 

 
(2*5=) 10 

 
Turkish, English: B1 

10 ΤΟΥΡΚΙΑ 
Dokuz Eylul 
University 

TR 
IZMIR 

01 

0223 
Philosophy 
and Ethics 

Επίκ. Καθηγήτρια 
Ε. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ 

 
2 

 
1, 2, 3 

 
(2*6=) 12 

 
Turkish, English: B1 

11 ΤΟΥΡΚΙΑ 
Bogaziki 

University 
TR 

INSTABUL 01 

0223 
Philosophy 
and Ethics 

Καθηγήτρια 
ΓΚ. ΜΑΓΓΙΝΗ 

2 1, 2, 3 (2*6=) 12 
 

English: B2 

12 ΤΟΥΡΚΙΑ 
Middle East 

Technical 
University 

TR 
ANKARA04 

0223 
Philosophy 
and Ethics 

Επίκ. Καθηγήτρια 
Ε. ΛεοντσΙνη 

3 1, 2, 3 (3*6=) 18 
 

English: B1 

13 
ΤΣΕΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
University of 

Pardubice 

CZ 
PARDU 

B1 

0223 
Philosophy 
and Ethics 

Επίκ. Καθηγήτρια 
Ε. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ 

2 1, 2, 3 (2*6=) 12 
 

English: B1 

14 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
University of 

Ljubljana 
SI LJUBLJA 01 

0223 
Philosophy 
and Ethics 

Επίκ. Καθηγήτρια 
Ε. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ 

2 1, 2, 3 (2*6=) 12 
 

Slovene, English: B2 
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ERASMUSPLUS 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2β 
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

Τ Μ Η Μ Α  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ  –  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ  –  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  
Τ Ο Μ Ε Α Σ  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ  

Α/Α Χώρα 
Υποδοχής 

Πανεπιστήμιο  
Υποδοχής 

Κωδικός Τομέας 
Σπουδών 

Μέλος Δ.Ε.Π. - Π.Ι. Φοιτητές Κύκλος σπουδών  
(1= Προπτ.,  
2= Μεταπτ.,  

3 = Υποψ. Διδ.) 

Συνολική 
Διάρκεια  
(μήνες) 

Γλωσσικές 
δεξιότητες 

1 Γερμανία University of 
Regensburg 

D REGENSB 01 1 Education Καθηγητής                   
Α. ΓΚOΤΟΒΟΣ 

2 1,2 12 German: 
B2, 

English: 
B2 

2 Γερμανία 
διαδικασία 
ανανέωσης 

FreieUniversität 
Berlin 

D BERLIN 01 14 Education Αναπλ. Καθηγήτρια       
  Λ. ΜΠΕΝΙΝΚΑΖΑ 

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

3 Τουρκία 
διαδικασία 
ανανέωσης 

Erciyes University TR KAYSERI01 0114 Education Αναπλ. Καθηγήτρια            
Λ. ΜΠΕΝΙΝΚΑΖΑ 

1 2 (1*5=) 5 Turkish, 
English: 

B1 

4 Τσεχική 
Δημοκρατία 

University of 
Pardubice 

 
CZ PARDUB01 

0220 
Humanities, 

011 
Resocialisztion 

Pedagogy 

Αναπλ. Καθηγήτρια           
Λ. ΜΠΕΝΙΝΚΑΖΑ 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 2γ 
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων 

Σχέσεων 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

Τ Μ Η Μ Α  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ  –  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ  –  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  
Τ Ο Μ Ε Α Σ  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  

Α/Α Χώρα 
Υποδοχής 

Πανεπιστήμιο 
Υποδοχής 

Κωδικός Τομέας 
Σπουδών 

Μέλος Δ.Ε.Π. - Π.Ι. Φοιτητές Κύκλος 
σπουδών  

(1= Προπτ.,  
2= Μεταπτ.,  

3 = Υποψ. Διδ.) 

Συνολική 
Διάρκεια  

(μήνες) 

Γλωσσικές 
δεξιότητες 

1 Κύπρος University of 
Cyprus 

CY NICOSIA 01 0313 
Psychology 

 
 

Αναπλ. Καθηγήτρια                   
Ε. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

2 1, 2,3 (2*6=) 12 Greek 
(majority of 

courses) 
English (some 

courses) B1 
English 

language or 
B1 Greek 
language 

German: B1 

2 Πορτογαλία University of 
Algarve 

P FARO02 0313 
Psychology 

& 0111 
Education 
Sciences 

Αναπλ. Καθηγήτρια                   
Ε. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

2 & 2 1, 2, 3 (2*6=) 12 & 
(2*6=) 12 

Portugese, 
English: B1 

3 Τουρκία Dokuz Eylul 
University 

TRIZMIR 01 0313 
Psychology 

Αναπλ. Καθηγήτρια                   
Ε. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

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

4 Βέλγιο University of 
Antwerp 

B ANTWERP01 0313 
Psychology 

Αναπλ. Καθηγήτρια                   
Ε. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

2 2, 3 (2*6=) 12 Εnglish: B2, 
Dutch: B2 
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5 Κύπρος University of 
Central 

Lancashire, 
Cyprus (UCLan 

Cyprus) 

CY LARNACA 
02 

Psychology Αναπλ. Καθηγήτρια                   
Ε. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

1 1 0 English: B2 

 
 
 

Τμηματική υπεύθυνη LLP/Erasmus+: 
 
Επίκ. Καθηγήτρια Ελένη Λεοντσίνη, Τηλ. 26510 05658, E-mail: eleon@uoi.gr 
Ιστοσελίδα Erasmus Τμήματος Φ.Π.Ψ. :http://ppp.uoi.gr/index.php/13-2014-10-10-07-12-11/19-erasmus 
 

Σημειώσεις: 

 Συνιστάται οι φοιτητές/τριες να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μίων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους/τις εισερχόμενους/ες 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 
του παν/μίου 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 ακαδημαϊκό/ή 
υπεύθυνο/η Καθηγητή/τρια της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον/την Τμηματικό/ή υπεύθυνο/η και να έχουν συναντηθεί με τον/την Τμηματικό/ή υπεύθυνο/η, ώστε να 
εγκρίνει, ύστερα από συνέντευξη, τα δικαιολογητικά έγγραφά τους και να υπογράψει την αίτησή τους. 
 

 

 

 

mailto:eleon@uoi.gr
http://ppp.uoi.gr/index.php/13-2014-10-10-07-12-11/19-erasmus
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11..33  ΑΑΠΠΩΩΤΤΕΕΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φ.Π.Ψ. διαθέτουν ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων σε βασικές 

θεματικές περιοχές της Φιλοσοφίας, της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, με εξειδίκευση 

στα μαθήματα του επιστημονικού κλάδου που επιλέγουν κατά τη διάρκεια της Κατεύθυνσης. 

Ένας από τους βασικούς στόχους που υπηρετεί το Τμήμα Φ.Π.Ψ. είναι η διεπιστημονική 

προσέγγιση θεμάτων από τις τρεις περιοχές γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος. Με την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους και πέρα από τις βασικές γνώσεις στον επιστημονικό κλάδο 

τους, οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει: (α) την ικανότητα να πραγματοποιούν διεθνή 

βιβλιογραφική ανασκόπηση κάνοντας χρήση των βιβλιοθηκών του πανεπιστημίου και πηγών 

του διαδικτύου, (β) δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ερευνητικές δεξιότητες, (γ) την 

ικανότητα να εργάζονται ανεξάρτητα ή σε ομάδες, (δ) την ικανότητα να επικοινωνούν τη 

δουλειά τους σε κοινό, ε) τις απαραίτητες γνώσεις και τα μεθοδολογικά εφόδια για τη 

συμμετοχή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 

 

 

11..44  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  
 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φ.Π.Ψ. διαθέτουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου, 

μπορούν να διδάσκουν σε σχολεία Μέσης/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δημοσίου και 

του ιδιωτικού τομέα, καθώς και να διεξάγουν έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά 

ιδρύματα. Όταν εργάζονται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα 

επαγγελματικά δικαιώματά τους προβλέπονται από τον Νόμο 1566/1985, άρθ. 14 (ΦΕΚ 

167/τ. Α/1985), τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα. Στην 

Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φ.Π.Ψ. 

προβλέπονται από τον Νόμο 1566/1985, άρθ. 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), καθώς και από τις 

συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.    

Γενικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας μπορούν 

να εργασθούν: 

• ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια ή ιδιωτική. 

• ως εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές και θεσμούς συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., Σχολές τουριστικών 

Επαγγελμάτων, Σχολές Νοσηλευτικής κ.ά.). 

• ως επιστημονικό προσωπικό σε εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς, σε βιβλιοθήκες και 

αρχεία, σε εφημερίδες και περιοδικά. 

• ως επιστημονικό προσωπικό στα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας και Πρόνοιας και σε άλλους 

κρατικούς φορείς, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• ως επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό σε φορείς και ιδρύματα ψυχικής υγείας, σε 

θεραπευτικές κοινότητες, σε κέντρα πρόληψης ή προστασίας του παιδιού. 

• ως επιστημονικό προσωπικό σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα. 

 

 

11..55  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΕΕΣΣ  
 

Στο Τμήμα Φ.Π.Ψ., λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): 
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Α) Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. του Τομέα Φιλοσοφίας «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των 

Επιστημών» και 

Β) Το Μονοτμηματικό Π.Μ.Σ. του Τομέα Παιδαγωγικής «Επιστήμες της Αγωγής» 

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. του Τομέα Φιλοσοφίας υλοποιείται με τη συνεργασία του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του 

Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 

συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. αναμορφώθηκε με την Υ.Α. 194672/Ζ1/02-12-2014 του ΥΠ.ΠΕ.Θ., η 

οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3311/τ. Β΄/10-12-2014.  

 

Το Μονοτμηματικό Π.Μ.Σ. του Τομέα Παιδαγωγικής λειτουργεί αναμορφωμένο σύμφωνα με 

την Υ.Α. 160930/Β7, ΦΕΚ 2784/16.10.2014 και με τις διατάξεις του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 

Α΄/16.7.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα δύο Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες ιστοσελίδες 

του Τμήματος Φ.Π.Ψ.: 

http://ppp.uoi.gr/   (και για τα δύο Π.Μ.Σ.) 

http://ppp.uoi.gr/index.php/2-uncategorised/32-2014-12-10-13-00-11     (για το Π.Μ.Σ. του 

Τομέα Φιλοσοφίας) 

http://edu.pep.uoi.gr/    (για το Π.Μ.Σ. του Τομέα Παιδαγωγικής) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ppp.uoi.gr/
http://ppp.uoi.gr/index.php/2-uncategorised/32-2014-12-10-13-00-11
http://edu.pep.uoi.gr/
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22..11  ΔΔIIAAΓΓPPAAMMMMAATTAA  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  TTΟΟΜΜΕΕΑΑ  ΦΦΙΙΛΛΟΟΣΣΟΟΦΦΙΙΑΑΣΣ    
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22..11..11  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΟΟΡΡΜΜΟΟΥΥ  ((ΧΧΕΕΙΙΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  

 

 

Μάθημα:  Eισαγωγή στη  Φιλοσοφία 

Θέμα: Η «περί φύσεως» φιλοσοφική συζήτηση στην αρχαία ελληνική, τη 

βυζαντινή και τη νεοελληνική σκέψη  

Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο:  Α΄  

Διδάσκων:  Πέτσιος Θ. Kωνσταντίνος  

    

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα     

1. Η έννοια «φύσις» στα κείμενα των Προσωκρατικών φιλοσόφων.  

1.1. «Φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ» - Ηράκλειτος. 

1.2. Οι αντιλήψεις των Πυθαγορείων. 

2.  Η «φύσις» ως κανονιστική αρχή: Το ζεύγμα «νόμῳ - φύσει» στη σοφιστική διδασκαλία. 

3.  Η «φύσις» ως τελεολογία στον πλατωνικό Τίμαιο. Το πρόβλημα του δημιουργού. 

4.  Οι αριστοτελικές αποφάνσεις στο Περὶ Φυσικῆς Ἀκροάσεως και στο Περὶ Οὐρανοῦ. 

5.  Η ερμηνεία της αριστοτελικής φυσικής φιλοσοφίας από τους Νεοπλατωνικούς  

φιλοσόφους. 

6.  Η «Περὶ φύσεως» συζήτηση στη βυζαντινή σκέψη: φιλοσοφικές και θεολογικές 

προκείμενες. 

7. Ο Γεωκεντρισμός και ο Ηλιοκεντρισμός ως πεδίο φιλοσοφικής αντιμαχίας στις 

προσεγγίσεις των Νεοελλήνων φιλοσόφων. 

8. Η αξιοποίηση της νεότερης ευρωπαϊκής φυσικής φιλοσοφίας από τη νεοελληνική σκέψη. 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν αποσπάσματα από συναφή φιλοσοφικά κείμενα. 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 

Μάθημα: Φιλοσοφία της Επιστήμης  

Θέμα: Η Επιστημολογία της Αναλυτικής Φιλοσοφίας και του Λογικού 

Θετικισμού  
                                 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Γ΄   

Διδάσκων:  Σακελλαριάδης Αθανάσιος 

 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

 Νόημα και Αναφορά. 

 Η έννοια της Λογικής. 

 Γλώσσα και Παράσταση. 

 Ο πρώιμος Wittgenstein – Οι αναγνώσεις του έργου του. 

 Eπαλήθευση και Διάψευση. 

 Όψεις Ρεαλισμού. 

 Φυσιοκρατία και Υποκειμενικότητα. 

 Γλωσσικά Παίγνια και Μορφές Ζωής. 

 Ο Kripke και η «ακολουθία του κανόνα». 

 «Αφηγήσεις» και «μεταφορές» στο επιστημολογικό στερέωμα. 

 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Στο πλαίσιο του μαθήματος είναι απαραίτητη η εκπόνηση εργασίας κατόπιν 

συνεννόησης με τον διδάσκοντα. 

 

***** 
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22..11..22  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΟΟΡΡΜΜΟΟΥΥ  ((ΕΕΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  

 
 
Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

Θέμα:  Φιλοσοφία, Ρητορική και  Σοφιστική στην κλασική  

 σκέψη  
Υποχρεωτικό,   3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο:  Β΄ 

Διδάσκων:  Πέτσιος Θ. Κωνσταντίνος 

  

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

1. Η λειτουργία του λόγου: Από τα Ομηρικά κείμενα και τους Προσωκρατικούς στον 

Γοργία, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. 

2. Οι φιλοσοφικές υποτυπώσεις και η ρητορική χρήση του λόγου. 

3. Γοργίας: «λόγος δυνάστης μέγας». Η αξιοποίηση της δυνάμεως του λόγου από τους 

Σοφιστές. 

4. Η «Τέχνη Αλυπίας» του Αντιφώντος. 

5. Η φιλοσοφική παίδευση του λόγου σύμφωνα με τον Πλάτωνα: Γοργίας, Φαίδρος.  

6. Η Ρητορική ως «αντίστροφος» της Διαλεκτικής στη σκέψη του Αριστοτέλη. 

7. Η φιλοσοφική εννοιολογία στα κείμενα των δέκα Ρητόρων. 

8. Ύφος και Περιεχόμενο στους εκπροσώπους της Δεύτερης Σοφιστικής. 

 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν αποσπάσματα από φιλοσοφικά και ρητορικά κείμενα. 

 

***** 

 

 

 

 

Μάθημα:                 Νεότερη και Σύγχρονη  Φιλοσοφία 

Θέμα:                       Εισαγωγή στη γαλλική φιλοσοφία του εικοστού αιώνα με έμφαση 

στις σχέσεις φιλοσοφίας και λογοτεχνίας  

                                   Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Β΄ 

Διδάσκων:  Πρελορέντζος Ιωάννης 

   

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

H γαλλική φιλοσοφία υπήρξε –και εξακολουθεί να είναι– μια από τις σημαντικότερες και πιο 

γόνιμες «εθνικές» παραδόσεις στη φιλοσοφία από τις απαρχές των νεοτέρων χρόνων μέχρι 
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σήμερα. Η ανάπτυξή της καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα –και μέχρι σήμερα– είναι 

εντυπωσιακή. 

 Θα μελετήσουμε τα βασικά εγχειρήματα περιοδολόγησής της, με έμφαση στην 

πρόσφατη πρόταση του Frédéric Worms περί τριών κύριων «φιλοσοφικών στιγμών» στη 

Γαλλία στον εικοστό αιώνα. Θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα κύρια προβλήματα που 

σημάδεψαν την καθεμία απ’ αυτές τις «στιγμές», στις ποικίλες εκδοχές τους, τους 

βασικότερους φιλοσόφους και τα θεμελιώδη έργα τους, αναδεικνύοντας τον σχεσιακό (ή 

συναρτησιακό) τρόπο προσέγγισης της ιστορίας της φιλοσοφίας από τον Worms. 

 Ο πλούτος και η ποικιλομορφία της φιλοσοφίας στη Γαλλία τη συγκεκριμένη περίοδο 

οφείλεται εν μέρει –κατά διαστήματα σε μεγάλο βαθμό– αφενός στη συνύπαρξη και τη 

σύζευξη της πανεπιστημιακής με την εξωπανεπιστημιακή φιλοσοφία (Gabriel Marcel, Sartre, 

Michel Onfray κ.α.), αφετέρου στην έλευση στη Γαλλία και δη στο Παρίσι ξένων (Γερμανών, 

Ρώσων, Ελλήνων, Ρουμάνων κ.ά.) που σταδιοδρόμησαν ως καθηγητές φιλοσοφίας στη 

Γαλλία γονιμοποιώντας ποικιλοτρόπως τον φιλοσοφικό στοχασμό. Πολύ σημαντικό ρόλο 

έπαιξαν και οι επιδράσεις που δέχθηκε  από συγκεκριμένα ρεύματα της γερμανικής 

φιλοσοφίας και από την ψυχανάλυση επί πολλές δεκαετίες και, πιο πρόσφατα, από ρεύματα 

της αγγλοσαξονικής φιλοσοφίας. 

 Έμφαση θα δοθεί στην εξέλιξη των σχέσεων της φιλοσοφίας με τις επιστήμες, τις 

τέχνες και τη θρησκεία κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα και στην απόπειρα 

υποβιβασμού της φιλοσοφίας μέσω της απορρόφησής της από τις «ανθρωπιστικές και 

κοινωνικές επιστήμες», κυρίως κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, περίοδο ακμής του 

στρουκτουραλισμού. 

 Θα μελετήσουμε ειδικότερα τον κεφαλαιώδους σημασίας ρόλο που έπαιξε –και 

εξακολουθεί να παίζει– η ποικιλόμορφη αναμέτρηση των Γάλλων φιλοσόφων και ιστορικών 

της φιλοσοφίας με τη λογοτεχνία (ποίηση, πεζογραφία και δη μυθιστόρημα, θέατρο, κριτικά 

δοκίμια) από τη δεκαετία του 1930 (κυρίως) μέχρι σήμερα. 

 Θα εστιάσουμε την προσοχή μας: 

α) Στις πηγές και τις όψεις των «συναντήσεων» της φιλοσοφίας με τη λογοτεχνία και 

τις τέχνες κατά τη «φιλοσοφική στιγμή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου» ή της ύπαρξης (1930-

1960) στη Γαλλία. 

β) Στην κριτική τυπολογία ή ταξινόμηση διαφορετικών προσεγγίσεων λογοτεχνικών 

κειμένων από μείζονες Γάλλους φιλοσόφους από τη δεκαετία του 1960 ως τις μέρες μας 

(Derrida, Deleuze, Ricoeur, J.-F. Marquet, Foucault, Descombes, Badiou, Macherey), 

σύμφωνα με τον Philippe Sabot: το «διδακτικό», το «ερμηνευτικό», το «παραγωγικό» και το 

«κυριολεκτικά πειραματικό» σχήμα. 

γ) Στην ανεκτίμητη και αναντικατάστατη αρωγή της λογοτεχνίας, ιδίως των 

μυθιστορημάτων, και του κινηματογράφου στη φιλοσοφία όσον αφορά ζητήματα ηθικής και 
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την ανάδειξη του συγκεκριμένου (δηλαδή, διλημμάτων μπροστά σε συγκεκριμένα υπαρξιακά 

και ηθικοπρακτικά προβλήματα), σύμφωνα με τους Stanley Cavell, Martha Nussbaum, Cora 

Diamond και Iris Murdoch. Θα παρουσιαστούν, επίσης, οι θέσεις του Jacques Bouveresse και 

της Sandra Laugier σχετικά μ’ αυτήν την προσέγγιση και η κριτική που τους έχει ασκηθεί 

(λ.χ. από τον Ph. Sabot). 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Θα αναλυθούν σημαντικά χωρία φιλοσοφικών κειμένων.  Επίσης, θα 

παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν εργασίες των φοιτητών. 

 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η ανάληψη εργασιών (συνθετικής, κριτικής παρουσίασης βιβλίου ή άρθρου, 

μετάφρασης δόκιμου άρθρου κτλ.) είναι προαιρετική. 

 

***** 

 

 

 

Mάθημα: Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία   

Θέμα: Σύγχρονα Ρεύματα Κοινωνικής Θεωρίας  

 Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο:  Δ΄   

Διδάσκων:  Μαρκουλάτος Ιορδάνης 

   

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

 Jürgen Habermas: η ηθική της επικοινωνίας.   

 Michel Foucault: εξουσία/γνώση. 

 Jean-François Lyotard: το τέλος των μεγάλων αφηγήσεων. 

 Bruno Latour: πέραν της διάκρισης υποκειμένου-αντικειμένου. 

 Pierre Bourdieu: το σώμα ως habitus.  

 Judith Butler: επιτελεστικότητα και έμφυλη ταυτότητα.  

 

 

***** 
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22..11..33  ΚΚΑΑΤΤ’’  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  

((ΧΧΕΕΙΙΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  
 
 
Mάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 

Θέμα: Tέσσερις σημαντικές μορφές της Nεότερης και Σύγχρονης  

 Φιλοσοφίας: Descartes, Spinoza, Bergson και Gilles Deleuze  

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ε΄ 

Διδάσκων: Πρελορέντζος Ιωάννης 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα θεμελιώδη στοιχεία του έργου τεσσάρων μειζόνων 

φιλοσόφων και οι μεταξύ τους σχέσεις: του Descartes (1596-1650), του Spinoza (1632-1677), 

του Henri Bergson (1859-1941) και του Gilles Deleuze (1905-1995). Πριν από την 

πραγμάτευση της μεθοδολογικής σκευής και των κύριων οντολογικών, γνωσιοθεωρητικών, 

ανθρωπολογικών, ηθικών και κοινωνικοπολιτικών θεωριών των προαναφερθέντων 

στοχαστών, θα παρουσιαστούν τα βασικά εργοβιογραφικά στοιχεία τους και θα αναδειχθεί η 

ένταξη του έργου τους στο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής τους. 

Όσον αφορά τους Γάλλους φιλοσόφους Bergson και Deleuze, θα μελετήσουμε, εισαγωγικά, 

την ιδιοτυπία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διδασκαλία της φιλοσοφίας στη Γαλλία, 

στη μέση και την ανώτατη εκπαίδευση, από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα –αρχής 

γενομένης από την κεφαλαιώδους βαρύτητας εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Victor Cousin– 

ως τις μέρες μας. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Θα αναλυθούν σημαντικά χωρία φιλοσοφικών κειμένων.  Επίσης θα 

παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν εργασίες των φοιτητών. 

 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η ανάληψη εργασιών (συνθετικής, κριτικής παρουσίασης βιβλίου ή άρθρου, 

μετάφρασης δόκιμου άρθρου κτλ.) είναι προαιρετική. 

 

***** 

 

 

 

Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

Θέμα: Τα Πολιτικά του Αριστοτέλη και η σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο:  Ε΄ 

Διδάσκουσα:  Λεοντσίνη Ελένη 
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ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

 Η ζωή και η προσωπικότητα του Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.). Η δομή των Πολιτικών 

και η σχέση τους με την αριστοτελική φιλοσοφία εν γένει.  

 Η θεμελίωση της πολιτικής κοινωνίας: η συγκρότηση της πόλης. Η πόλη ως η πιο 

σημαντική μορφή κοινωνίας.  

 Ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζῷον: πολιτική τελεολογία, ανθρώπινη φύση και 

κοινωνική οντολογία. Δουλεία και φυσικές ανισότητες. Η τέχνη του ἄρχειν. 

 Tὸ κοινῇ συμφέρον: πολιτεία, δικαιοσύνη, τὸ πολιτικὸν δίκαιον, ἱσότης, φιλία και 

ὁμόνοια.  

 Η φιλία ως κοινωνικό και πολιτικό αγαθό: ἡ γὰρ τοῦ συζῆν προαίρεσις φιλία. 

Δημοκρατία και φιλία: αρχαίες και σύγχρονες προσεγγίσεις.  

 Η επίδραση του Αριστοτέλη: Αριστοτελικοί και Νεοαριστοτελικοί. Αριστοτελική 

πολιτική φιλοσοφία και σύγχρονες πολιτικές θεωρίες. Αριστοτελική πολιτική 

φιλοσοφία και σύγχρονη κοινοτιστική πολιτική θεωρία 

 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν χωρία από τα Πολιτικά, τα Ηθικά Νικομάχεια, τα Ηθικά 

Ευδήμια και τη Ρητορική του Αριστοτέλη και θα δοθεί συμπληρωματική 

βιβλιογραφία.  

 

 

***** 

 

 

Μάθημα: Νεότερη Φιλοσοφία   

Θέμα: Τι είναι διαφωτισμός 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο:  Ε΄ 

Διδάσκων:  Ράντης Κωνσταντίνος 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

1. Τι σημαίνει διαφωτισμός (Mendelssohn). 

2. Απάντηση στο ερώτημα: τι είναι διαφωτισμός (Kant). 

3. Αντιφάσεις του διαφωτισμού (Hamann) και Έξι ερωτήματα για τον διαφωτισμό 

(Wieland). 

4. Διαφωτισμός και σύγχρονο κράτος (Riem). 

5. Η έννοια του ανθρωπισμού (Herder) και της αλήθειας (Lessing). 

6. Το δικαίωμα στην επανάσταση (Erhard). 
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7. Τα όρια του ορθού Λόγου (Schiller).  

8. Ο προσανατολισμός στη σκέψη (Kant). 

9. Τελικός απολογισμός: Είναι ο διαφωτισμός ένα ανολοκλήρωτο πρόταγμα; 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα γίνει ανάλυση και εκτενής σχολιασμός κειμένων των Mendelssohn, 

Kant, Hamann, Wieland, Riem, Herder, Lessing, Erhard, Schiller. Βάση για την 

ανάπτυξη του μαθήματος είναι το βιβλίο «Τι είναι διαφωτισμός;» Η εκπόνηση 

εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαιρετική και η παρουσίασή τους θα 

γίνει στο πλαίσιο του φροντιστηρίου. 

 

 

***** 

 

 

 

Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Α΄  

Θέμα: H φιλοσοφία του Ηράκλειτου 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο:  Ζ΄ 

Διδάσκων:  Ράντης Κωνσταντίνος 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

1. Ο «λόγος»: εισαγωγή. 

2. Κριτική των μεγάλων ονομάτων. 

3. Εκτίμηση θρησκευτικών παραστάσεων και ηθών. 

4. Γνωσιοθεωρία. 

5. Κύρια θεωρία: Αρχή, Οι αντιθέσεις και η ενότητά τους. 

6. Φυσική. 

7. Φυσιολογία και Ψυχολογία. 

8. Ηθική. 

9. Πολιτική. 

10. Εσχατολογία και τελικός απολογισμός. 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα γίνει ανάλυση αποσπασμάτων και σχολιασμός από τα Άπαντα 

του Ηράκλειτου. Η εκπόνηση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες είναι 

προαιρετική και η παρουσίασή τους θα γίνει στο πλαίσιο του φροντιστηρίου. 

 

                                                               ***** 
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Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ΄ 

Θέμα:  Η θεωρία των πολιτευμάτων στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ζ΄ 

Διδάσκων:  Δημητρίου Στέφανος 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

1. Η θεωρία των πολιτευμάτων και η διάκρισή τους στην «Πολιτεία» και τον «Πολιτικό» 

του Πλάτωνα. 

2. Αριστοτέλης «Πολιτικά»: Σε ποιον είναι δίκαιο και, άρα,  πρέπει να ανήκει η 

κυριαρχία (1281a); Πότε ένα πολίτευμα είναι δίκαιο; 

3. Το κριτήριο που καθορίζει το δίκαιο πολίτευμα απορρέει από τον σκοπό για τον 

οποίον υπάρχει η πόλις. 

4. Η δικαιοσύνη είναι αρετή «προς έτερον», αφορά τις σχέσεις με τους άλλους, και είναι 

η πρώτιστη αρετή, που έγκειται στο έθος του να πράττονται δίκαιες πράξεις («το 

πείθεσθαι παρά το έθος», 1269a 20). 

5. Ο Αριστοτέλης δεν αποσκοπεί, όπως ο Πλάτωνας, σε μια θεωρία περί αρίστης 

πολιτείας. 

6. Υπεροχή της πόλεως, που είναι σαν οργανισμός («αναιρουμένου γαρ του όλου ουκ 

έσται πους ουδέ χειρ») από τις άλλες ενώσεις ανθρώπων. Αποσκοπεί στην ευπραγία 

(«ευ ζην»), στην ηθικώς εννοούμενη ευδαιμονία («ζην καλώς και ευδαιμόνως»), 

δηλαδή το κοινό συμφέρον («κοινή συμφέρον»). 

7. Η πόλις πρέπει να είναι αυτάρκης. Η δικαιοσύνη υπερέχει ως προς την πόλη 

(«πολιτικόν δίκαιον»), σε σχέση με μορφές δικαιοσύνης που αφορούν σχέσεις μελών 

ή οίκων. 

8. Η δικαιοσύνη, λοιπόν, είναι η κύρια πολιτική αρετή που συνυφαίνεται με την πολιτική 

συμμετοχή, η οποία αποβλέπει στην πρόταξη του γενικού συμφέροντος έναντι των 

ατομικών: η πόλις είναι κοινωνία ελευθέρων ανθρώπων («η δε πόλις κοινωνία των 

ελευθέρων εστίν», 1279 a 22). Με ποια έννοια της ελευθερίας είναι ελεύθεροι; Σχέση 

ελευθερίας-δικαιοσύνης. 

9. Διάκριση των πολιτευμάτων: Αριθμητικό κριτήριο («τι το κύριον της πολιτείας 

εστίν;») για τυπολογική ταξινόμηση με βάση τον κυρίαρχο. Αξιολογικό κριτήριο («τι 

το τέλος εκάστης πολιτείας εστίν;»). Αμφισημία του όρου «πολιτεία». Συνεξέταση της 

θεωρίας των πολιτευμάτων στον «Πολιτικό» του Πλάτωνα και τα «Πολιτικά» του 

Αριστοτέλη. 

 

                                                                ***** 
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Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ε΄ 

Θέμα:  Εισαγωγή στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ζ΄ 

Διδάσκουσα:  Ελένη Λεοντσίνη 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

 Η ζωή, η προσωπικότητα και το έργο του Αριστοτέλη (384-322 π. Χ.). Τα ηθικά έργα του 

Αριστοτέλη. Η σημασία των Ηθικών Νικομαχείων. Φιλοσοφία και μέθοδος. Η επικαιρότητα 

της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Αριστοτελική ηθική φιλοσοφία και σύγχρονη αρεταϊκή ηθική. 

 Το υπέρτατο αγαθό και η ευδαιμονία (HN. I). Ορισμός της ηθικής αρετής: η αρετή ως «ἓξις 

προαιρετικής» και ως «μεσότητος». Ο αγαθός χαρακτήρας. Εκούσια πράξη και 

προαίρεση. Ηθικές αρετές (ἀνδρεία, σωφροσύνη, ἐλευθεριότητα, μεγαλοπρέπεια, 

μεγαλοψυχία, κ.ά.). Η  «ιδιόμορφη» αρετή της μεγαλοψυχίας. (ΗΝ. ΙΙ-V). Διανοητικές 

αρετές (ΗΝ. ΙΙ-V).  

 Ο χαρακτήρας της ηδονής. Αδυναμία της βούλησης (ἀκρασία). Σωκρατικά ηθικά παράδοξα 

και αριστοτελική ακρασία (ΗΝ. VI). Η έννοια της αμαρτίας στην αριστοτελική ηθική και 

ποιητική θεωρία.  

 Ορισμός και είδη της αριστοτελικής φιλίας. Μορφές φιλίας κατά τον Αριστοτέλη. Έρως και 

ερωτική αγάπη. (ΗΝ. VIII-IX) 

 Ηδονή και ευδαιμονία. Βίος πρακτικός και βίος θεωρητικός. Μίμηση, αισθητική εμπειρία, 

ηθική αγωγή και παιδεία (ΗΝ. X).  

 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν χωρία από τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη και θα 

δοθεί συμπληρωματική βιβλιογραφία.  

 

***** 

 

 

 

Mάθημα: Θέματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας 

Θέμα:  Η φαινομενολογία στον εικοστό αιώνα: αρχαίες καταβολές  

και σύγχρονες προοπτικές 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ζ΄ 

Διδάσκουσα:  Μαγγίνη Γκόλφω 
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ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Κίνησις  

1. Η αριστοτελική κίνηση στον πρώιμο Χάιντεγκερ (1922-1925): κινητότητα, χρονικότητα 

και γεγονικός βίος.  

2. Η αριστοτελική κίνησις και το πρόγραμμα μιας ερμηνευτικής αποικοδόμησης της 

ιστορίας της οντολογίας.  

3. Το «αίνιγμα» της κίνησης στο Είναι και Χρόνος. 

4. Η αριστοτελική κίνηση στη θεωρία των τριών κινήσεων της ανθρώπινης ζωής του Jan 

Patočka. 

5. Η αριστοτελική κίνηση στην ιστορία του αριστοτελισμού κατά τον ύστερο Patočka. 

 

Βίος 

6. Βίος και ζωή στην πολιτική φαινομενολογία της Χάννα Άρεντ. 

7. Η νεωτερική κυριαρχία της ζωής ως αποκοσμικοποίηση του κόσμου. 

8. Από τη φαινομενολογία της ζωής στη φαινομενολογία της ιστορίας: ο Jan Patočka 

ανάμεσα στη Χάννα Αρεντ και τον Μάρτιν Χάιντεγκερ. 

 

Καιρός 

9. Καιρός και καιρολογικός χρόνος στην ερμηνευτική της γεγονικότητας του Μάρτιν 

Χάιντεγκερ.  

10. Κίνησις, φρόνησις και καιρός στον Αριστοτέλη: από το «Υπόμνημα προς τον Natorp» 

στην πανεπιστημιακή παράδοση για τον πλατωνικό Σοφιστή. 

11. Ο καιρός στη Ρητορική του Αριστοτέλη: ομιλία, καθημερινότητα και συνείναι. 

 

     Τέχνη 

12. Τέχνη, επιστήμη και κίνησις από την ερμηνευτική της γεγονικότητας στο Είναι και Χρόνος 

του Μάρτιν Χάιντεγκερ. 

13. Η αρχαιοελληνική τέχνη, η νεωτερική τεχνική και η σύγχρονη τεχνοεπιστήμη στην 

ιστορία της δυτικής μεταφυσικής.   

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα μελετηθούν αντιπροσωπευτικά κείμενα των τριών φιλοσόφων.  

 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η ανάληψη εργασιών (σύνθεσης, μετάφρασης ή κριτικής παρουσίασης 

βιβλίου ή άρθρου κ.ά.) είναι προαιρετική. 

 

***** 
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Mάθημα: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία 

Θέμα:  Εισαγωγή στη σκέψη του Pierre Bourdieu 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ζ΄ 

Διδάσκων:  Μαρκουλάτος Ιωάννης 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

 Pierre Bourdieu: βιογραφικά στοιχεία και θεωρητικός προσανατολισμός. 

 Οι φαινομενολογικές ρίζες της οπτικής του Bourdieu.  

 Η αμφίθυμη σχέση του Bourdieu με τη φιλοσοφία, και η παράλληλη εμμονή του στη 

δυνατότητα μιας γενικής θεωρίας του κοινωνικού. 

 Η απόπειρα υπέρβασης της διάκρισης υποκειμένου-αντικειμένου.  

 Το βιωμένο σώμα ως habitus.  

 Η πολιτικοποίηση του βιωμένου κόσμου: η κοινωνική πραγματικότητα ως πλέγμα 

δυναμικών πεδίων.  

 Το κοινωνικά εύρυθμο σώμα ως πεδίο ανάδυσης της αξιακής φυσιογνωμίας μιας 

μορφής κοινωνικού βίου.  

 

 

***** 
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22..11..44  ΚΚΑΑΤΤ’’  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  

((ΕΕΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  

 

Μάθημα: Φιλοσοφία της Γλώσσας  

Θέμα:  Νους και Γλώσσα  

  Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο:  ΣΤ΄ 

Διδάσκων:  Σακελλαριάδης Αθανάσιος 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

 Νοητικές καταστάσεις και γλωσσικά φαινόμενα. 

 Το ζήτημα της προθετικότητας. 

 Το Είναι και  οι λέξεις. 

 Η φύση του γλωσσικού σημείου. 

 Η Αριστοτελική παράδοση. 

 Το καρτεσιανό δίπολο. 

 Ο Frege και η εννοιογραφία. 

 Russell  και Wittgenstein. 

 Η έννοια των κανόνων. 

 Το ζήτημα της ιδιωτικής γλώσσας. 

 Τα γλωσσικά παίγνια και η μορφή ζωής.  

 Η λειτουργία της συνείδησης. 

 «Κινέζικο κουτί» και «Ενσώματος Νους». 

 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Στο πλαίσιο του μαθήματος είναι απαραίτητη η εκπόνηση εργασίας κατόπιν 

συνεννόησης με τον διδάσκοντα. 

 

 

***** 

 

 

 

Mάθημα: Φιλοσοφία της Επιστήμης ή Επιστημολογία – Ιστορία των 

 Επιστημονικών Ιδεών 

Θέμα: Φιλοσοφία και Ψυχανάλυση  

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο:  ΣΤ΄ 

Διδάσκων:  Ράντης Κωνσταντίνος 
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ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

1.  Η δυσφορία μέσα στον πολιτισμό (S. Freud). 

2.  Η ψυχανάλυση στην Κριτική Θεωρία (E. Fromm / M. Horkheimer / Th. W. Adorno). 

3.  Έρως και πολιτισμός (H. Marcuse). 

4.  Πέραν της αρχής της πραγματικότητας (H. Marcuse). 

5.  Τελικός απολογισμός: Η σχέση φιλοσοφίας και ψυχανάλυσης σήμερα. 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα γίνει ανάλυση αποσπασμάτων και σχολιασμός από τα έργα των 

φιλοσόφων Herbert Marcuse, Max Horkheimer και Theodor W. Adorno όπως επίσης 

από τα έργα των ψυχαναλυτών Sigmund Freud και Erich Fromm. Βάση για την 

ανάπτυξη του μαθήματος είναι το έργο του Herbert Marcuse «Πέραν της αρχής της 

πραγματικότητας». Η εκπόνηση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες είναι 

προαιρετική και η παρουσίασή τους θα γίνει στο πλαίσιο του φροντιστηρίου. 

 

***** 

 

 

Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία    

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο:  ΣΤ΄ 

Διδάσκων:  Νέος Επιστήμονας, Κάτοχος Διδακτορικού 

             

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Θα μελετηθούν ένας ή περισσότεροι μείζονες φιλόσοφοι –ή φιλοσοφικά ρεύματα– της 

ελληνικής αρχαιότητας, με σαφή ένταξη του στοχασμού τους στο ιστορικό και κοινωνικό 

πλαίσιο. Το ενδιαφέρον θα εστιασθεί σε ορισμένες από τις βασικότερες όψεις του 

φιλοσοφικού τους στοχασμού (μεταφυσική και/ή γνωσιοθεωρία και/ή ηθική και/ή κοινωνική 

και πολιτική φιλοσοφία και/ή αισθητική). Θα μελετηθούν, επίσης, οι ποικίλες σχέσεις του 

στοχασμού τους με αυτόν προηγούμενων φιλοσόφων, θρησκευτικών δοξασιών και της 

καλλιτεχνικής παραγωγής της περιόδου, καθώς και η επίδραση που άσκησαν στους 

σύγχρονούς τους και στους μεταγενέστερους στοχαστές. Θα δοθεί έμφαση στην κατά το 

δυνατόν προσεκτικότερη μελέτη των φιλοσοφικών κειμένων, με ρητή αναφορά στα 

φιλολογικά δεδομένα, κυρίως όμως στις διαφορετικές μεθόδους προσέγγισης της αρχαίας 

ελληνικής φιλοσοφίας και στους στόχους της φιλοσοφικής έρευνας, όπως προκύπτουν από τα 

κείμενα. 

***** 



 

 

50 

Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 

Θέμα:              Η ηθική φιλοσοφία από τον Ι. Καντ στον Γ. Χάμπερμας 

                         Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο:  Η΄ 

Διδάσκουσα:  Μαγγίνη Γκόλφω 

  

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα     

1. Καντιανή ηθική (Ι): υπάρχουν απόλυτοι ηθικοί κανόνες; 

2. Καντιανή ηθική (ΙΙ): Η κατηγορική προστακτική έναντι των υποθετικών προστατικών. 

3. Καντιανή ηθική (ΙΙΙ): Η εναντίωση του ηθικού καθήκοντος στις φυσικές κλίσεις και ο 

δεοντοκρατικός χαρακτήρας της ηθικής. 

4. Καντιανή ηθική (ΙV): Ο σεβασμός ως ηθικό συναίσθημα. 

5. Καντιανή ηθική (V): Ηθική και ελευθερία. 

6. Η ηθική του διαλόγου στον Γ. Χάμπερμας (I): η κριτική της καντιανής ηθικής. 

7. Η ηθική του διαλόγου στον Γ. Χάμπερμας (II): η αντιπαράθεση με τον ηθικό 

σκεπτικισμό. 

8. Η ηθική του διαλόγου στον Γ. Χάμπερμας (IΙI): ηθικοί διάλογοι» και «εθικοί 

διάλογοι» – το πρωτείο του ορθού έναντι του αγαθού. 

9. Η ηθική του διαλόγου στον Γ. Χάμπερμας (IV): η ηθική μεταξύ του Καντ και του 

Χέγκελ. 

10. Η ηθική του διαλόγου στον Γ. Χάμπερμας (V): η κανονιστική ηθική ενώπιον των 

ανακατασκευαστικών επιστημών – η ηθική ψυχολογία του Laurence Kohlberg. 

11. Η ηθική του διαλόγου στον Γ. Χάμπερμας (VI): η αναθεώρηση της διαλογικής ηθικής 

– «διάλογοι θεμελίωσης» και «διάλογοι εφαρμογής». 

 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα μελετηθούν αντιπροσωπευτικά κείμενα των δύο φιλοσόφων. 

 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η ανάληψη εργασιών (σύνθεσης, μετάφρασης ή κριτικής παρουσίασης 

βιβλίου ή άρθρου κ.ά.) είναι προαιρετική. 

 

 

***** 
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Μάθημα:  Φιλοσοφική Ανθρωπολογία 

Θέμα:  Εισαγωγή στη σκέψη του Maurice Merleau–Ponty:  

 το σώμα ως πεδίο φιλοσοφικού στοχασμού 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο:  Η΄ 

Διδάσκων:  Μαρκουλάτος Ιορδάνης 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα     

 Η σταδιακή ανάδειξη της θεματικής του σώματος στο πλαίσιο της φαινομενολογικής 

οπτικής. 

 Το βιωμένο σώμα στη σκέψη του Merleau–Ponty. 

 Η αναζήτηση αναφορικότητας και νοήματος πέραν των νοητικών περιεχομένων. 

 Η αμφισημία της σωματικής ύπαρξης.  

 Η συνήθεια ως διεργασία οικείωσης ενός περιβάλλοντος.  

 Η σιωπή ως εκφραστικό γεγονός.  

 Η συνάφεια λόγου και μη λεκτικών μορφών επικοινωνίας. 

 Η έννοια της σωματικότητας στο σύγχρονο φιλοσοφικό τοπίο. 

 Ο επαναπροσδιορισμός της φιλοσοφικής μας ανθρωπολογίας με γνώμονα την έννοια 

του σώματος.  

 

 

***** 

 

 

 

Μάθημα:  Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών 

Θέμα:  Οι χρήσεις του επιχειρημάτων και η μέθοδος δικαιολόγησης στις 

θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου: Το «Κοινωνικό Συμβόλαιο»  

του Ζ.-Ζ. Ρουσσώ  

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο:  Η΄ 

Διδάσκων:  Δημητρίου Στέφανος 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα     

1. Η ιδέα της φυσικής ελευθερίας. 

2. Η ιδέα της πολιτικής και της ηθικής ελευθερίας. 

3. Το πρόβλημα της μεθόδου. 

4. Οι αρχές της εύνομης πολιτείας. 

5. Η πολιτική αυτονομία και η κανονιστική πρωτοκαθεδρία του πολιτικού δικαιώματος. 
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6. Ο φορέας της κυριαρχίας και το τρίτο βιβλίο των «Πολιτικών» του Αριστοτέλη. 

7. Ο δημοκρατικός ρεπουμπλικανισμός. 

 

 

***** 

 

 

Mάθημα:  Εισαγωγή στη Φιλοσοφία   

Θέμα:   Εισαγωγή στην ηθική φιλοσοφία  

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο:  Η΄ 

Διδάσκουσα:  Λεοντσίνη Ελένη  

    

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

 Τι είναι η φιλοσοφία; Ετυμολογικά, ένας μη επαρκής ορισμός είναι ότι η φιλοσοφία 

είναι η αγάπη για τη σοφία. Όμως, αγάπη για τη σοφία έχει κάθε επιστήμονας. Μια 

από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο φιλόσοφος είναι ότι δεν δύναται 

επαρκώς να ορίσει το επάγγελμά του. Η ερώτηση «τι είναι φιλοσοφία» αποτελεί από 

μόνη της φιλοσοφικό πρόβλημα.  

 Η ιστορική, ερμηνευτική και συστηματική προσέγγιση στη φιλοσοφία.  Κλάδοι 

και περίοδοι της δυτικής φιλοσοφίας. Συστηματική παρουσίαση και ανάλυση των 

κεντρικών προβλημάτων της φιλοσοφίας, όπως γνώση, άλλες διάνοιες, ψυχή και 

σώμα, ελεύθερη βούληση, σωστό και σφάλμα, ελευθερία, δικαιοσύνη, θεμελίωση του 

κράτους, ύπαρξη του θεού. Θα εξεταστούν επίσης τα προβλήματα του αγαθού, της 

αρετής και της ευδαιμονίας ως συστατικών του πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων. 

 Εισαγωγή στην ηθική φιλοσοφία. Κλάδοι της ηθικής φιλοσοφίας: κανονιστική 

ηθική, μεταηθική, εφαρμοσμένη ηθική. Αρχαίες, νεότερες και σύγχρονες ηθικές 

κανονιστικές θεωρίες (ωφελιμισμός, δεοντολογική ηθική, αρεταϊκή ηθική). 

Ενδεικτικά, θα αναφερθούμε στην ηθική θεωρία του Immanuel Kant, στην 

ωφελιμιστική θεωρία του J. S. Mill, στη θεωρία της δικαιοσύνης του John Rawls και 

στη θεωρία του Robert Nozick, στη νεοαριστοτελική ηθική θεωρία του Alasdair 

MacIntyre καθώς και στην αναβίωση της αριστοτελικής ηθικής φιλοσοφίας εν γένει 

(αρεταϊκή ηθική, νεοθωμισμός, «συντηρητικός» αριστοτελισμός, ηθική της 

φροντίδας). 

 Τι είναι η εφαρμοσμένη ή πρακτική ηθική Κατά ποιο τρόπο η εφαρμοσμένη ηθική 

διαφέρει τόσο από την κανονιστική ηθική όσο και από τη μεταηθική Τι είναι η 

βιοηθική και πώς σχετίζεται με την ιατρική ηθική; Ηθικές προσεγγίσεις της βιοηθικής.  
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 Ζωή και θάνατος: Πώς είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε για τη ζωή και το θάνατο 

Ποια ηθικά ζητήματα σχετίζονται με τη ζωή και το θάνατο  

 Θεωρία της παράλειψης του πράττειν/ Θεωρία του διπλού αποτελέσματος: Τι 

είναι χειρότερο, το να σκοτώνει κανείς κάποιον ή να μην του σώζει τη ζωή Τι 

υποστηρίζει η θεωρία της παράλειψης του πράττειν Τι η θεωρία του διπλού 

αποτελέσματος Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο «να σκοτώνεις κάποιον και να τον 

αφήνεις να πεθαίνει» Έχει η διαφορά αυτή κάποια ηθική σημασία Η ορθότητα μιας 

πράξης εξαρτάται ποτέ από το κατά πόσον η πράξη αυτή θεωρείται ως κάτι που 

κάνουμε ή ως κάτι που επιτρέπουμε να γίνει Ποια επίπτωση έχει το ζήτημα αυτό στα 

διάφορα είδη της ευθανασίας Ποια επίπτωση έχει το ζήτημα αυτό όταν σκοτώνονται 

άνθρωποι σε έναν πόλεμο ή σε κάποια τρομοκρατική επίθεση, ακόμη και όταν ο 

πόλεμος έχει δίκαιη αιτία  

 Σώζοντας τη ζωή: Έχουμε ηθική υποχρέωση να δίδουμε χρήματα για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς Είναι επιτρεπτό να αφήσουμε τους ανθρώπους στον Τρίτο 

Κόσμο, ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, να πεθαίνουν από πείνα και ασθένειες Έχουν 

οι ανεπτυγμένες χώρες την υποχρέωση να βοηθούν οικονομικά τις φτωχότερες χώρες 

Αν ναι, τότε πού στηρίζεται η υποχρέωση αυτή 

 Προσωπικές σχέσεις και δικαιοσύνη: Συγκρούονται η ηθική και οι προσωπικές 

σχέσεις Έχουμε ηθική υποχρέωση να νοιαζόμαστε για τους άλλους ανθρώπους 

Πρέπει να νοιαζόμαστε μόνο για τους ανθρώπους που είναι κοντά σε εμάς  ή και για 

ανθρώπους για τους οποίους δεν γνωρίζουμε τίποτε 

 Ευθανασία: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην εκούσια ευθανασία, την ακούσια 

ευθανασία και την μη-εκούσια ευθανασία. Είναι σωστό να νομιμοποιηθεί η εκούσια 

ευθανασία;  

 Ειρήνη, πόλεμος και τρομοκρατία: Είναι δυνατόν ποτέ να αιτιολογηθεί ο πόλεμος 

Αν ναι, ποια είναι η καλύτερη αιτιολόγηση Ποια είναι η θεωρία του δίκαιου πολέμου 

Είναι δυνατόν ποτέ να αιτιολογηθεί η τρομοκρατία 

 

 

 

***** 
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22..22  ΔΔIIAAΓΓPPAAMMMMAATTAA  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  
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22..22..11  ΠΠPPAAKKTTIIKKEEΣΣ  AAΣΣKKHHΣΣEEIIΣΣ  

 

Στα μαθήματα του Τομέα Παιδαγωγικής του Κορμού και στα μαθήματα κατεύθυνσης 

Παιδαγωγικής, 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. 

 

 



 

 

56 

22..22..22  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΟΟΡΡΜΜΟΟΥΥ  ((ΧΧΕΕΙΙΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  

 
Μάθημα: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  

Θέμα: Παιδαγωγικές Ιδέες και Εκπαίδευση 

 Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Α΄  

Διδάσκων:     Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης 
 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

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.                       

 

   ***** 

 

 

 

Μάθημα: Θεωρίες της Αγωγής 

Θέμα: Θεωρίες Κοινωνικοποίησης και Αγωγής 

 Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Α΄  

Διδάσκων:     Γκότοβος Αθανάσιος 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

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

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

 

                                                                              ***** 
 
 
 
Μάθημα: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι 

Θέμα: Εκπαίδευση και Κοινωνικές Ανισότητες  

 Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Γ΄  

Διδάσκουσα:     Σιάνου-Κύργιου Ελένη 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

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 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκπόνηση εργασίας από τους φοιτητές είναι προαιρετική.  

 

 

  ***** 
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22..22..33  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΟΟΡΡΜΜΟΟΥΥ  ((ΕΕΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  

 

Μάθημα: Ιστορία της Εκπαίδευσης Ι 

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

 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Β΄   

Διδάσκων:     Αθανασιάδης Θεοχάρης 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

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

να κατανοήσει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό φαινόμενο. 

 

                                                                      ***** 

 

 

Μάθημα: Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι 

Θέμα: Θεωρίες Μάθησης 

 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Δ΄   

Διδάσκουσα:     Αποστόλου Μαίρη 
 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές παραδοχές των κυριότερων θεωρητικών προσεγγίσεων 

στη μάθηση. 

 

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στις ακόλουθες θεωρίες μάθησης: 

Α. Μπηχεβιοριστικές θεωρίες μάθησης. 

α. Θεωρία της κλασικής εξάρτησης. 

β. Θεωρία της συντελεστικής εξάρτησης. 

γ. Θεωρία της λειτουργικής εξάρτησης. 

Β. Θεωρία του σκόπιμου μπηχεβιορισμού. 

Γ. Θεωρία της κοινωνικό-γνωστικής μάθησης.  

Δ. Γνωστικές θεωρίες μάθησης. 

α. Θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών. 

β. Εποικοδομισμός 

    (Ατομικός εποικοδομισμός. 

     Κοινωνικό-πολιτισμικός εποικοδομισμός). 

γ. Απόψεις για τη μάθηση που παίρνουν υπόψη το πλαίσιό της.   

 

                                                                       ***** 
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22..22..44  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  ((ΧΧΕΕΙΙΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ  

ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  

 

Μάθημα: Συγκριτική Παιδαγωγική 

Θέμα: Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση 

 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ε΄   

Διδάσκων:     Σιάκαρης Κωνσταντίνος 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

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. 

 ***** 

 

 
Μάθημα: Θεωρίες του Σχολείου 

Θέμα: Θεωρίες Εκπαιδευτικών Οργανισμών: Εκπαιδευτική Πολιτική και 

Διοίκηση της Εκπαίδευσης 

 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ε΄   

Διδάσκων:     Γκότοβος Αθανάσιος 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

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 
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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. 

 

  ***** 

 

 

 

Μάθημα: Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική 

 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ε΄   

Διδάσκουσα:     Μπενινκάζα Λουτσιάνα (α.α. Λήδα Στεργίου, ΠΤΝ) 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος συζητούνται βασικές αρχές και έννοιες της διαπολιτισμικής 

παιδαγωγικής, όπως η ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτισμικά διαφερόντων μαθητών και του 

μορφωτικού τους κεφαλαίου, η αναγκαιότητα αποδυνάμωσης του εθνοκεντρικού πνεύματος, 

η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, οι όροι του συσχετισμού πολυπολιτισμικότητας και 

διαπολιτισμικότητας κ.ά. Εξετάζεται επίσης η έννοια της ταυτότητας, και η δυναμική και 

κριτική συγκρότησή ως προϋπόθεση ανάπτυξης αυτοεκτίμησης και διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας. Γίνεται αναφορά σε ιστορικά και κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά 

βασικών μεταναστευτικών κατηγοριών (πρόσφυγες, παλιννοστούντες, μετανάστες) για να 

συνδεθούν, στη συνέχεια, με τις εκπαιδευτικές ρυθμίσεις που αφορούν τον πολύμορφο 

μαθητικό πληθυσμό. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, μελετάται η έννοια της διγλωσσίας, 

ως ένα από τα χαρακτηριστικά των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Με βάση τη 

θεωρία της αλληλεξάρτησης των γλωσσών, και, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του 

κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου εντός του οποίου συντελείται η γλωσσική διδασκαλία-

εκμάθηση, μελετώνται τα ειδικά χαρακτηριστικά της εκμάθησης - και συνακόλουθα- της 
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διδασκαλίας των δεύτερων/ξένων γλωσσών και, ειδικότερα, της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας. Διακρίνονται οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες και δίνεται έμφαση στην 

κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, που αναπτύσσονται κυρίως στη νηπιακή 

ηλικία. Τέλος, αναδεικνύεται η ποικιλία των στρατηγικών μάθησης και η σημασία επιλογής 

τους βάσει των διδακτικών στόχων, αλλά και των ατομικών κλίσεων του μαθητή. 

 

                                                                 ***** 

 

 

 

Μάθημα: Κοινωνιολογία του Σχολείου και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 

Θέμα: Κοινωνιολογία του Σχολείου 

 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ζ΄   

Διδάσκων:     Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

 Από την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Κοινωνιολογία του Σχολείου: 

εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, θεωρητικές αποκρυσταλλώσεις και ερευνητικές 

κατευθύνσεις. 

 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 

 

 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. 
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γ.   O μηχανισμός της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου. 

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

διδασκαλίας και ρυθμοί μάθησης 

 

 Αντισταθμιστική Αγωγή και λαϊκιστικές «πολιτικές διευκολύνσεων» στο 

νεοελληνικό σχολείο: η αναζήτηση «άλλοθι» στην προσπάθεια πραγμάτωσης «του 

σχολείου ίσων ευκαιριών». 

 

                                                                       ***** 

 

 

Μάθημα: Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών Μάθησης    

 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ζ΄   

Διδάσκουσα:     Αποστόλου Μαίρη 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Το μάθημα αναφέρεται σε παιδαγωγικά συμπεράσματα που είναι δυνατό να εξαχθούν από τις 

κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και μπορούν να βοηθήσουν τις/τους 

εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες 

μάθησης εκ μέρους των μαθητριών/μαθητών. 

Οι ακόλουθες θεωρητικές προσεγγίσεις αποτελούν τη βάση για την εξαγωγή παιδαγωγικών 

συμπερασμάτων: 

 

Α. Μπηχεβιοριστικές θεωρίες μάθησης. 

α. Θεωρία της κλασικής εξάρτησης. 

β. Θεωρία της συντελεστικής εξάρτησης. 

γ. Θεωρία της λειτουργικής εξάρτησης. 

Β. Θεωρία του σκόπιμου μπηχεβιορισμού. 

Γ. Θεωρία της κοινωνικό-γνωστικής μάθησης. 

Δ. Γνωστικές θεωρίες μάθησης. 

α. Θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών. 

β. Εποικοδομισμός 

   (Ατομικός εποικοδομισμός. 

     Κοινωνικό-πολιτισμικός εποικοδομισμός). 

γ. Απόψεις για τη μάθηση που παίρνουν υπόψη το πλαίσιό της.   

 

                                                                        ***** 
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22..22..55  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  ((ΕΕΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  

 

Μάθημα: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών 

Θέμα: Η «Διάπλαση» των Εκπαιδευτικών 

 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: ΣΤ΄   

Διδάσκων:     Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης 

 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

 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. 

                                                                        

                                                                      ***** 

 

Μάθημα: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ 

Θέμα: Ανώτατη Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική 

 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: ΣΤ΄   

Διδάσκουσα:     Σιάνου- Κύργιου Ελένη 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

1. Εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνιολογία της ανώτατης εκπαίδευσης 

2.  Ανώτατη εκπαίδευση και κοινωνία 
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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 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκπόνηση εργασίας από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική.  

 

                                                           ***** 

 

 

Μάθημα: Ιστορία της Εκπαίδευσης ΙΙ 

Θέμα: Ο Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός (1888-1976) 

 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: ΣΤ΄   

Διδάσκων:     Αθανασιάδης Θεοχάρης 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Αντικείμενο του μαθήματος είναι το γλωσσικό ζήτημα και το κίνημα του Εκπαιδευτικού 

Δημοτικισμού. Η αφήγηση ξεκινά από το 1888, όταν ο Γιάνης Ψυχάρης εξέδωσε το βιβλίο 

«Το ταξίδι μου», το οποίο λειτούργησε ως μανιφέστο του Δημοτικισμού, και καταλήγει στο 

1976, όταν νομοθετείται η δημοτική γλώσσα ως γλώσσα της εκπαίδευσης. Η έμφαση, 

ωστόσο, δίνεται στην περίοδο ανάμεσα στο 1908 και το 1940, όταν συγκροτείται το κίνημα 

του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού και ξεσπούν οι έντονες διαμάχες γύρω από τις 

αλλεπάλληλες προσπάθειες για μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που θα συντόνιζε το σχολείο 

με τις ουσιώδεις αλλαγές που συντελούνταν τότε στην ελληνική κοινωνία –αλλαγές εθνικού, 

κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα. Στο φακό της ανάλυσης τίθενται κυρίως τα λεγόμενα 

«Αθεϊκά του Βόλου» (1908-1911), τα αναγνωστικά βιβλία της τριετίας 1917-20, τα 

«Μαρασλειακά» (1924-26) και η σχέση του καθεστώτος της 4
ης

 Αυγούστου με τη δημοτική 

γλώσσα.  

Μαθησιακοί Στόχοι: 

1. Να διακρίνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τις αντιπαρατιθέμενες θέσεις γύρω από το 

γλωσσικό ζήτημα, όπως αυτό εκδιπλώθηκε κατά τη διάρκεια κυρίως του μεσοπολέμου. 

2. Να μάθουν τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαμάχες που αναπτύχθηκαν 

με επίκεντρο τη γλώσσα από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα ως τη Μεταπολίτευση. 
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3. Να μάθουν τις πιο σημαντικές διαστάσεις του κινήματος που ονομάστηκε Εκπαιδευτικός 

Δημοτικισμός (πρόσωπα, οργανώσεις, έντυπα, δράσεις). 

4. Να κατανοήσουν τις αιτίες (εθνικές, οικονομικές και πολιτικές) για τις οποίες το 

γλωσσικό ζήτημα αναδύθηκε ως κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα στα τέλη του 19
ου

 αιώνα και 

του λόγους για τους οποίους το κίνημα του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού  αναπτύχθηκε 

κατά τη διάρκεια κυρίως του μεσοπολέμου.  

 

 ***** 

 

  

Μάθημα: Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας 

 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: ΣΤ΄   

Διδάσκων:     Σιάκαρης Κωνσταντίνος 
 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

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. 

 

***** 

 

 
Μάθημα: Οργάνωση και Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος 

 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Η΄   

Διδάσκων:     Σιάκαρης Κωνσταντίνος 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

1. O ρόλος του κράτους στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

2. Θεωρίες Οργάνωσης. 
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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. 

 
   ***** 

 

 
Μάθημα: Παιδαγωγική Ανθρωπολογία 

Θέμα: Η Σκοπιά της Κοινωνικής Κατασκευής 

 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Η΄   

Διδάσκουσα:     Λουτσιάνα Μπενινκάζα (α.α. Αθανάσιος Γκότοβος) 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

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 

(socialconstructionism), 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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22..22..66  ΚΚΑΑΤΤ’’  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  

((ΧΧΕΕΙΙΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  

 
Μάθημα: Εκπαίδευση και Ιδεολογία 

Θέμα: Εκπαίδευση και Εθνική Ταυτότητα: Ιστορική Προσέγγιση 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ε΄   

Διδάσκων:     Αθανασιάδης Θεοχάρης 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

 

1. Χρήσεις και καταχρήσεις της Ιστορίας 

2. Η Δημόσια Ιστορία 

3. Εκπαίδευση και Δημόσια Ιστορία 

4. Παραδειγματικές περιπτώσεις από την ελληνική εκπαίδευση   

                 

 

***** 

  

 

 

Μάθημα: Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας 

Θέμα: Ποιοτικές  Μέθοδοι 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ε΄   

Διδάσκουσα:     Μπενινκάζα Λουτσιάνα (α.α. Διδάκτορας) 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

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. 
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(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. 

 

  ***** 
 
 
 

Μάθημα: Εκπαιδευτική Πολιτική Ι 

Θέμα: Επαγγελματισμός των Εκπαιδευτικών και Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ε΄   

Διδάσκουσα:     Σιάνου-Κύργιου Ελένη 

  

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

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  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκπόνηση εργασίας από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική.  

 

     ***** 

 

  

 

Μάθημα: Κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ε΄   

Διδάσκων:     Σιάκαρης Κωνσταντίνος 
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ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

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. 

                                                           ***** 

 

 

 

Μάθημα: Εκπαιδευτική Ιστοριογραφία 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ζ΄   

Διδάσκων:     Αθανασιάδης Θεοχάρης 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

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. 

 

 

   ***** 

 

 

Μάθημα: Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών Κινήτρων 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ζ΄   

Διδάσκουσα:     Αποστόλου Μαίρη 
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ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Το μάθημα αναφέρεται σε παιδαγωγικά συμπεράσματα που είναι δυνατό να εξαχθούν από τις 

κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στα κίνητρα και που η υιοθέτησή τους από τις/τους 

εκπαιδευτικούς μπορεί να ενδυναμώσει τα κίνητρα των μαθητριών/μαθητών για μάθηση. 

Οι ακόλουθες θεωρητικές προσεγγίσεις αποτελούν τη βάση για την εξαγωγή παιδαγωγικών 

συμπερασμάτων: 

 

Α. Η μπηχεβιοριστική προσέγγιση. 

Β. Η ανθρωπιστική προσέγγιση. 

Γ. Η κοινωνικό-γνωστική προσέγγιση. 

Δ. Η γνωστική προσέγγιση. 

α. Θεωρία ΠροσδοκίαΧΑξία. 

β. Θεωρία αιτιακών αποδόσεων. 

γ. Θεωρία των στόχων επίτευξης. 

δ. Θεωρία του αυτό-προσδιορισμού. 

Ε. Συναίσθημα και κινητοποίηση. 

α. Ενδιαφέρον. 

Β. Άγχος.  

                                                                       

                                                                      ***** 
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22..22..77  ΚΚΑΑΤΤ’’  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  

((ΕΕΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  

 
Μάθημα: Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ 

Θέμα: Θεωρίες Κινήτρων 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: ΣΤ΄   

Διδάσκουσα:     Αποστόλου Μαίρη 

 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  
 

Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές παραδοχές των κυριότερων θεωρητικών προσεγγίσεων 

στα κίνητρα. 

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στις ακόλουθες θεωρίες για την κινητοποίηση: 

 

Α. Η μπηχεβιοριστική προσέγγιση. 

Β. Η ανθρωπιστική προσέγγιση. 

Γ. Η κοινωνικό-γνωστική προσέγγιση. 

Δ. Η γνωστική προσέγγιση. 

α. Θεωρία ΠροσδοκίαΧΑξία. 

β. Θεωρία αιτιακών αποδόσεων. 

γ. Θεωρία των στόχων επίτευξης. 

δ. Θεωρία του αυτό-προσδιορισμού. 

Ε. Συναίσθημα και κινητοποίηση. 

α. Ενδιαφέρον. 

Β. Άγχος.  

 

    ***** 

 

 

Μάθημα: Θεωρίες της Διδασκαλίας 

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

του Μαθήματος της Ιστορίας. 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

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 κανονιστικού ορίζοντα των 

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

   ***** 

 

 

 

Μάθημα: Συμβολικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Η΄   

Διδάσκουσα:     Μπενινκάζα Λουτσιάνα (α.α. Διδάκτορας) 

 

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 ταυτότητά τους 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.  

 

  *****  

 

 

 

 



 

 

74 

Μάθημα: Διδακτική της Ιστορίας 

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Η΄   

Διδάσκων:     Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου 

 

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 χρήση τους 

 Οι θεσμικές παράμετροι διδασκαλίας: ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ 

 Θεωρητικές ορίζουσες της διδασκαλίας της Ιστορίας 

 Παραδείγματα διδακτικής εφαρμογής (Πρακτική Άσκηση) 

 

   ***** 

 

 

Μάθημα: Εκπαιδευτική Πολιτική ΙΙ 

Θέμα: Κοινωνικός Αποκλεισμός, Εκπαίδευση και Πολιτική   

 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

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  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκπόνηση εργασίας από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική.  

                                                           

                                                                        ***** 
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22..33  ΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  ΨΨΥΥΧΧΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  
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22..33..11  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΟΟΡΡΜΜΟΟΥΥ  ((ΧΧΕΕΙΙΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  

 

Μάθημα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία   

 Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Α΄ 

Διδάσκουσα:     Ζιώρη Έλενα 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Στο μάθημα αυτό καλύπτονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

- H Ψυχολογία ως επιστημονικός κλάδος 

- Ορισμός και εξέλιξη της Ψυχολογίας 

- Μέθοδοι ψυχολογικής έρευνας 

-  Σύγχρονοι κλάδοι της ψυχολογίας & ψυχολογικές θεωρίες 

-  Βιολογικοί μηχανισμοί της συμπεριφοράς 

-  Βασικές γνωστικές λειτουργίες: α) Αντίληψη, β) Μνήμη – Λήθη  

-  Ατομικές διαφορές- Νοημοσύνη – θεωρίες νοημοσύνης 

- Συμπεριφοριστικές θεωρίες 

- Θεωρίες μάθησης 

- Ανάπτυξη – θεωρίες γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

- Ψυχοθεραπεία - Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις 

 

                                                                     ***** 

 
 
 
Μάθημα: Αναπτυξιακή Ι: Βρεφική και Προσχολική Ηλικία 

 Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./ 5 ECTS 

Εξάμηνο: Α΄ 

Διδάσκων:     Παπασταθόπουλος Στάθης 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η περιεκτική σκιαγράφηση της αναπτυξιακής πορείας των 

ανθρώπινων όντων από τη γέννηση έως και το τέλος της νηπιακής ηλικίας. Αρχικά 

διαπραγματεύονται συνοπτικά η ιστορία, οι βασικές αρχές και η ιδιαίτερη προοπτική της 

Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, το αντικείμενο και οι μέθοδοί της. Ακολούθως, παρουσιάζονται 

κεντρικές θεωρίες και ερευνητικοί τομείς της αναπτυξιακής διαδικασίας. Οι θεματικές 

ενότητες που καλύπτονται είναι οι ακόλουθες: 

Α. Βρεφική ηλικία: 

- Αντιληπτική και κινητική ανάπτυξη 
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- Γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη  

- Ανάπτυξη των αλληλοδράσεων και των σχέσεων με άλλα πρόσωπα 

Β. Νηπιακή ηλικία:  

- Γνωστική ανάπτυξη με έμφαση στην ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης και στην 

κατανόηση του νου 

- Γλωσσική ανάπτυξη 

- Συναισθηματική ανάπτυξη και κατανόηση 

- Ανάπτυξη των αλληλοδράσεων και των σχέσεων με τους γονείς, τα αδέρφια και τους 

συνομηλίκους 

- Ανάπτυξη του παιχνιδιού 

Στην παρουσίαση των παραπάνω λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη σύγχρονες μελέτες και 

θεωρίες για τη βρεφική και νηπιακή ανάπτυξη. Έμφαση δίνεται στον διαπροσωπικό, 

κοινωνικό-πολιτισμικό χαρακτήρα της αναπτυξιακής διαδικασίας.   

                                                              

                                                                      ***** 

 
 
Μάθημα: Κλινική Ψυχολογία I: Προσανατολισμοί 

 Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Γ΄ 

Διδάσκουσα:     Παλαιολόγου Άντζυ 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Ανθρώπινες διαγωγές και σενάρια ζωής που χαρακτηρίζονται, και πλειστάκις στιγματίζονται 

ασύμφορα, ως πιθανώς παθολογικά αναλύονται: α) με βάση τη σημειακή τους αιτιολογία, 

τον επιπολασμό και διάφορες εναλλακτικές εκδοχές πρόγνωσης, β) με γνώμονα θεμελιώδεις 

αρχές και θεραπευτικές εφαρμογές Κλινικής Ψυχολογίας, Κλινικής Ψυχοπαθολογίας, και 

βεβαίως, Ψυχοθεραπείας, μέσα από γ) μια έντονα κριτική επισκόπηση των επικρατέστερων 

θεωρητικών Σχολών Σκέψης του χώρου, όπως αυτές τείνουν να οριοθετούν πεδίο 

παρεμβάσεων καταστολής, κατά το δυνατό, του Ανθρώπινου ψυχοσωματικού πόνου. 

Ως διδακτική εμπειρία, το ‘μάθημα’ δεν είναι ένα ‘κλειστό’ άθροισμα τυποποιημένων 

παραδόσεων. Αντίρροπα στη συνήθη ‘κονσερβοποίηση’ των πληροφοριών: α) δεν 

αναπαράγει γραμμικά το υλικό ευθύνης του, β) δεν ακολουθεί τον συρμό με αβλεπί 

παραδοχές θεσφάτων και γ) δεν συμμορφώνεται στην πανομοιοτυπία. Είναι ένα 

οργανωμένο συγκρότημα λειτουργικών εργαλείων αρωγής προς την ευεξία α-σθενών, 

διαρκώς εμπλουτιζόμενο με επίκαιρα ευρήματα, και δη από τον διεπιστημονικό στίβο 

παραγωγής νέας γνώσης. Σε κλίμα προσωποποίησης διερεύνησης και με πνεύμα 

εξατομίκευσης αφομοίωσης, κατανόηση της εγγενούς πολυσημίας διευκολύνουν εδώ τα 
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οπτικοακουστικά μέσα υπό μεταχείριση – εικόνες, διαγράμματα, εννοιακά γραφήματα και, 

ιδίως, αληθή παραδείγματα περιστατικών με πρακτικές εφαρμογές θεραπευτικών 

προεκτάσεων. 

Ο σκοπός των παραδόσεων υπερβαίνει τυχόν α) απλουστευμένη γνωστική εξοικείωση ή/και 

β) στείρα μαθησιακή απομνημόνευση. Αποδείξεις; Αφενός ο τρόπος διενέργειας των 

εξετάσεων, πάντα με ανοιχτά βοηθήματα, αφετέρου η όλη μεθοδολογία μετάδοσης, ευθέως 

επικεντρωμένη στην εργαλειακή αξιοποίηση των θεματικών στοιχείων στην Πράξη. 

Εμπνευσμένη από την αντλεριανή αρχή πλασματικής μακροσκοποθεσίας, η διδασκαλία 

αντιλαμβάνεται εκ προοιμίου το παριστάμενο ακροατήριο ως: 1. δυνάμει βέλτιστο 

παραγωγικό εκπαιδευτικό δυναμικό σε θέση δημιουργικής μεταλαμπάδευσης του 

υλικού, και, το ελκυστικότερο: 2. σύνολο δυνάμει ολοκληρωμένων λειτουργών 

ψυχοθεραπευτικής εμβέλειας. Εφοδιασμένη με αυτήν την ιδεολογία, προσδοκά να 

ανοιχτεί το σπουδαίο κεφάλαιο προσωπικού ενδιαφέροντος στην αυτο-παρακολούθηση, 

ζωτικής προϋπόθεσης για κάθε προσφορά έργου α) πρόβλεψης, β) βοηθείας και γ) 

προώθησης της Υγείας, με αφετηρία και ταυτόχρονα επιδίωξη την προσοδοφόρο 

κοινωφέλεια. Δεδομένου του ευρύτατου κερδοφόρου ορίζοντα στην Άσκηση ‘Ψ’-αρωγής 

παγκοσμίως, η συνεργασία προσβλέπει να τονώσει εαυτο-κεντρική σιγουριά και 

εγρήγορση φοιτητριών και φοιτητών σε διττή κατεύθυνση: 1. να εξελίξουν μετρήσιμα 

προσόντα τους σε διαχειρίσεις κλινικής υφής στην Υπηρεσία του Άλλου και 2. να 

ενεργοποιηθούν δυναμικά εδραιώνοντας προοπτική αυτοβελτίωσή τους. 

Ως σημασιακή ενότητα, το γνωστικό αυτό αντικείμενο προσέγγισης του ψυχοσωματικού 

άλγους συγκροτεί περιεχόμενο διαθεματικά ελέγχοντας τα περί γενετικής/κληρονομικότητας 

vs. μάθησης/μίμησης, ή/και γνωσιακού γίγνεσθαι. Κινητοποιείται από την επιτακτική 

ευθύνη να εκληφθούν επιτέλους οι ψυχοσωματικές δυσλειτουργίες ως, όχι ‘προβλήματα’, 

αλλά “α-σθένειες” – οπωσδήποτε περιορισμένου εύρους επενέργειας αποτελέσματα σχετικής 

μόνον και μερικής ύφεσης, ψυχο-διανοητικής ισχύος και συνολικής Ευρωστίας. Περαιτέρω, 

στρέφεται στο Ψυχοδυναμικό Μοντέλο, τουλάχιστον επειδή σηματοδοτεί: α) ιστορική 

πρωτιά σε αναζητήσεις ερμηνείας κινήτρων διαταραχής, και β) διαλεκτική αφορμή για 

ανατρεπτική αμφισβήτηση ιδίως κεντρισμάτων σεξουαλικότητας – που τόσο απατηλά 

εξακολουθούν να αναστατώνουν, μολονότι συχνότερα τούτο φαίνεται να εξυπηρετεί 

αποσόβηση κεφαλαιωδών ευθυνών για θεμελιωδέστερη αναδόμηση της προσωπικότητας, 

προς μια σαφώς ευαγή εκπλήρωση της πυρηνικής δομής αυτού, του Εαυτού. 

Οι επιμέρους στόχοι συγκεντρώνονται σε συνεπή βιωματικά οφέλη στοχαστικής μάθησης. 

Τον διευρυμένο προσανατολισμό που προάγουν ενισχύει σημαντικά (εφόσον εξαιρεθούν 

συμπτώσεις) η παράλληλη παρακολούθηση και μη-προαπαιτουμένων για κάθε τρέχον 

εξάμηνο σπουδής μαθημάτων (ιδ. Θεωρίες Προσωπικότητας) που έχει φανεί να συντελεί 

στην ταχύτερη ωρίμανση ιδεών κατεύθυνσης για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας. 
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Ύλη: περιεκτικό εγχειρίδιο με υλικό σύστοιχο προς το περιεχόμενο των εισηγήσεων και 

εναλλασσόμενα προτεινόμενες και προσφερόμενες πρόσθετες πηγές με άδεια για ελεύθερη 

πρόσβαση κατά τις εξετάσεις. 

Εργασίες: Δίνεται δυνατότητα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να εκπονήσουν εργασίες πεδίου 

με προαιρετικό χαρακτήρα ως προς τις θεματικές εστίασης, αλλά και με επικέντρωση σε 

επόψεις σχετικές με την ιδιαίτερη ειδικότητα προθέσεών τους. Ποιοτικά και ποσοτικά 

επαρκείς εργασίες είναι πιθανό να υποστηρίξουν έως και με τρεις βαθμούς την τελική 

βαθμολογία των σταθερά γραπτώς διενεργούμενων εξετάσεων πέρατος των παραδόσεων. 

 

                                                                       *****            
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22..33..22  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΟΟΡΡΜΜΟΟΥΥ  ((ΕΕΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  

 

Μάθημα: Κοινωνική Ψυχολογία Ι     

 Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Β΄ 

Διδάσκων:     Μποζατζής Νίκος 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στην επιστήμη της κοινωνικής ψυχολογίας. Στο 

πλαίσιό του, σκιαγραφούνται συνοπτικά η ιστορία καθώς και τα θεματικά αντικείμενα 

έρευνας και θεωρητικής παραγωγής στην επιστήμη αυτή. Οι διαλέξεις του μαθήματος 

επικεντρώνονται στους εξής θεματικούς κύκλους: 1) Εισαγωγικές γνώσεις στην επιστήμη της 

κοινωνικής ψυχολογίας, 2) Κοινωνική νόηση, 3) Θεωρίες απόδοσης, 4) Κοινωνική επιρροή, 

5) Ομαδικές διεργασίες. 

 

  ***** 

 

 
 
Μάθημα: Εκπαιδευτική Ψυχολογία  
 Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Δ΄ 

Διδάσκουσα:     Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Το μάθημα επικεντρώνεται στις εξής θεματικές:  

 Ορισμός και αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

 Γνωστική ανάπτυξη 

 Ψυχοκοινωνική και ηθική ανάπτυξη 

 Φύλο και πολιτισμικές διαστάσεις στη μάθηση 

 Μαθητές με ιδιαιτερότητες 

 Συμπεριφορική Ψυχολογία και μάθηση 

 Γνωστική ψυχολογία και οικοδόμηση της γνώσης 

 

                                                                      ***** 
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22..33..33  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ((ΧΧΕΕΙΙΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  

 
Μάθημα: Θεωρίες Προσωπικότητας    
 Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ε΄ 

Διδάσκουσα:     Παλαιολόγου Άντζυ 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Ακτινεργές κλασικές θεωρήσεις (Ψυχοδυναμική, Προδιαθεσιακή, Πελατοκεντρική, κ.λπ.) 

στη σπουδή διαμόρφωσης της προσωπικότητας εξετάζονται εδώ κατ’ αντιδιαστολή προς 

όλο και πιο πρόσφατα, οικεία ερευνητικά δεδομένα, που προκύπτουν από σύγχρονες 

απόπειρες για πολυπαραγοντική αξιολόγηση, αποτίμηση, εκτίμηση, μα και διορθωτικές 

παρεμβάσεις προς μεταβολή της φυσιογνωμίας του Προσώπου. Αντενεργές θεωρήσεις 

(π.χ., πολλαπλής νοημοσύνης, συναισθηματικής νοημοσύνης), λησμονημένες (ίσως βολικά) 

καίτοι χρήσιμες επόψεις θεωριών (π.χ., synchronicity, eustress), επισφαλή (π.χ., ‘business 

personality’), και κάποτε επικίνδυνα (π.χ., ‘secret’) μοντέλα παρεμβολής, αλλά και 

αξιόλογες αναθεωρητικές κινήσεις (π.χ., enneagram) περί την προσωπικότητα εκτίθενται σε 

κριτική συζήτηση. Όμως, αυτή τελεί υπό τη διαρκή σκιώδη υπενθύμιση πως: κατ’ αρχήν 

από επίκλησής του από τα ελληνικά, κατ’ επέκταση στα λατινικά και, καθ’ έλξη, έξη και 

κατ’ εξακολούθηση στην επιστημονική θεμελίωση ερευνητικών προσπαθειών πεδίου, ο 

όρος δεν έχει παύσει να αφορά, τελικά, μάλλον στο προσωπείο και στον 

ετεροπροσδιορισμό του, παρά στην αυθεντική, πρωτοταγώς αυτοδύναμη μοναδικότητα 

του Ανθρώπου.  

Αποφασισμένη να αποτινάξει αυτό το βάρος η διδασκαλία εννοεί να προσανατολίζει σε 

ορίζοντες που υπερβαίνουν την προβλεπόμενη ‘ύλη’: Πέραν του να α) κατανοήσει την 

ορολογία, β) αντιληφθεί αλληλεπικαλύψεις και συν-επιρροές, γ) αποτιμήσει συνεισφορές, 

δ) εντοπίσει επικινδυνότητες και γ) συνυπολογίσει οφέλη των υπό εξέταση θέσεων, στ) έτσι 

κατακτώντας χρήσιμες περιεκτικές ιδέες ως προς διάφορες περιγραφές, ίσως ακόμη και της 

δικής του, προσωπικότητας, επιπροσθέτως, κάθε πρόσωπο του ακροατηρίου προσκαλείται 

με αφορμή τα δεδομένα: 1. να εκλεπτύνει περαιτέρω κριτήρια και αισθητήριά του 

αυτοπεριγραφής, αυτοπροσδιορισμού και ιδιογραφικής του κατάρτισης και, το 

προκλητικότερο, 2. να τολμήσει να προχωρήσει σε εγνωσμένη συγκρότηση επιστημονικά 

ευσταθών προτάσεων για νέες οπτικές σημασιακής ενόρασης, ώστε υπερπηδώντας 

παγίδες προσωπείου να εμβαθύνει στη διευρυμένη ιδιοσυστασιακή αποκλειστικότητα του 

Εαυτού, που μόνον κατόπιν ιδιοθετικής του οριοθέτησης περιέρχεται σε κοινωνική 

διάδραση. 

Εφαλτήριο παραδόσεων απαρτίζουν ορισμένες κοινότυπες, μα διάχυτες –άρα όχι 

αμελητέες– καθημερινές, αν-επιστημονικές, ακόμη και αντ-επιστημονικές εντυπώσεις 
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…‘καφενείου’ με ψευδεπίγραφη ευλογοφάνεια σε δήθεν ακριβείς ‘αναγνώσεις’ 

προσωπικότητας [π.χ., μεμονωμένοι επιθετικοί χαρακτηρισμοί μεροληψίας, αυθαίρετοι 

συμπερασμοί επί σωματοτρόπων καθορισμών, δεισιδαιμονικού τύπου αναπόδεικτοι 

υποκειμενισμοί περί αυτοαντίληψης (πρβ. εγωισμού/εγωκεντρισμού), …αστρολογικοί 

προϊδεασμοί, κ.λπ.]  – όπως αυτές τείνουν να φορτίζουν δυσμενώς τις ανθρώπινες 

συναλλαγές, αλλά και να παρεισφρέουν λάθρα στην κατά τα άλλα αγωνιώδη επιστημονική 

αναζήτηση μετρήσιμων βεβαιοτήτων (π.χ., λομπρόζεια φυσιογνωμονική) για πλάνα 

πρόβλεψη επόμενων κινήσεων του Ανθρώπου. Ελέγχονται, μάλιστα, με ανάλογο ύφος και 

πάντα με χρήση παραστατικών μέσων παρουσίασης ορισμένες μεθοδεύσεις θεραπευτικού 

βεληνεκούς (π.χ., εναλλακτικών ιαμάτων) για την άδηλη, μα και πιθανώς επίφοβα 

χειριστική, επιρροή τους σε μορφώματα όψεων προσωπικότητας όσων υπόκεινται σε αυτές. 

Με αφορμή τις κυρίως θεματικές ενασχόλησης, που θίγουν πολυπαραμετρικές προσεγγίσεις 

(π.χ., 16PF, κέλλειες κατασκευές, Big5, HEXACO), ανακινούνται γρίφοι εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας όταν στη μελέτη συνυπολογίζονται: α) συναισθήματα (απειλή, φόβος, άγχος, 

ενοχή, επιθετικότητα, εχθρότητα, αποστροφή, κακότητα vs. τόλμη, ευθυμία, χαρά, 

ικανοποίηση, αισιοδοξία, ενθουσιασμός, ζέση, οίστρος), β) περιβαλλοντικές συσχετίσεις 

(π.χ., κλιματικές, γονεϊκές, φιλικές επιρροές), γ) παρα-επιστημονικά επινοήματα (π.χ., 

χρωματολογία, διακοσμητική, ενδυματολογία), και, κάπως ασφαλέστερα, δ) στοιχεία και 

δείκτες έγκριτων vs. ευρετικών εργαλείων διερεύνησης και αποτύπωσης της 

προσωπικότητας. Επιπλέον, δίνονται προεκτάσεις για τις φερόμενες παθολογίες βάθους της, 

ως ύστατου αντίπαλου δέους και σημείου αναφοράς, ώστε: 1. να ωριμάσει η προσοχή σε 

παραγωγικές μεθόδους που δομούν, αναδομούν και αναβιβάζουν προσωπικά προτερήματα 

επιλογής και 2. να αξιοποιηθούν πραγματι(στι)κές στρατηγικές, που έμπρακτα 

ενδυναμώνουν ευμενή συστατικά διανοίας – καθώς αυτή διαμορφώνει Εαυτόν, κατά 

κανόνα αθέατα εξελισσόμενη, κι εσφαλμένα αντιληπτή ως αμετάβλητη, ή/και δήθεν 

ανέλεγκτα δοτή, μα, ουσιαστικώς ωραία ρευστή. 

Ύλη: έγκριτο εγχειρίδιο διεξοδικής αναφοράς στις επικρατέστερες θεωρίες πεδίου και 

πρόσθετες έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές με δυνατότητα προσβασιμότητας στις εξετάσεις. 

Εργασίες: Φοιτήτριες και φοιτητές θα επωφελούνταν ιδιαιτέρως από την προσφορά του 

εξής πλαισίου για την εκπόνηση κατά τα άλλα όλως προαιρετικών εργασιών: είτε μία (1) 

ψυχοπαθολογική διαταραχή (κατά το Κλινική ΙΙ ή το Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι ή ΙΙ), ή 

μηχανισμός άμυνας (κατά το Κλινική Ι) ως προς τρεις (3) θεωρίες προσωπικότητας, είτε μία 

τέτοια θεωρία ως προς τρεις διακριτές διαταραχές ή μηχανισμούς άμυνας. Ανοίγεται 

μάλιστα η προοπτική επικέντρωσης κατά την εκπόνηση στην ιδιαίτερη ειδικότητα που 

έχουν ήδη, ή προτίθενται να ακολουθήσουν. Ακόμη, ενόψει διαφοροποιήσεων ιδίως επί 

ειδικότητάς τους, είναι δυνατόν να ασχοληθούν, λ.χ., με θέματα γλωσσολογικής, 

λαογραφικής, καλλιτεχνικής, ιστορικής συνάφειας προς το αντικείμενο, με μελέτες, λ.χ., για 
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την ιστορική εξέλιξη θεμάτων αιχμής εντός κλάδου, τη σκιαγράφηση ακτινεργών 

φυσιογνωμιών του χώρου, ή την εξέλιξη και ωρίμανση αρχών, ιδεολογιών, ακόμη και 

τεχνικών θεραπείας. Το να πληροί κριτήρια ποιότητας (και πληρότητας), μια εργασία 

προσθέτει δυνητικά έως και τρεις βαθμούς στα αποτελέσματα των πάντα γραπτών 

εξετάσεων. Εργασίες αξιοσημείωτης εμβάθυνσης, προσφυείς σε θεματικές που άπτονται 

ιδίως θεραπευτικών ζητημάτων, είναι δυνατόν να προσκληθούν για παρουσίαση σε πλαίσιο 

μετέπειτα εκπαιδευτικών συναντήσεων, ιδίως στο Εξελικτική Ψυχοπαθολογία ΙΙ και στο 

Κλινική Ψυχολογία ΙΙΙ. 

 

  ***** 

 

 

Μάθημα: Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ  
 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ε΄ 

Διδάσκων:     Μποζατζής Νίκος  
 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της εισαγωγικής εξοικείωσης των φοιτητών με 

την επιστήμη της κοινωνικής ψυχολογίας και απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν ήδη 

παρακολουθήσει το μάθημα Κοινωνική Ψυχολογία Ι. Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι 

διττός: αφενός, αποσκοπεί στην επέκταση των εισαγωγικών γνώσεων στην επιστήμη της 

κοινωνικής ψυχολογίας και, αφετέρου, στην αρχική εξοικείωση των φοιτητών με 

επιστημολογικές εξελίξεις στην επιστήμη της κοινωνικής ψυχολογίας, κυρίως αυτές που 

εντάσσονται στην προβληματική του κοινωνικού κονστρουξιονισμού. Το μάθημα είναι 

διαρθρωμένο σε 3 κύκλους διαλέξεων: 1) Στάσεις, 2) Κοινωνικές αναπαραστάσεις, 3) 

Λογοψυχολογία. 

 

                                                                    ***** 

 
 
 
Μάθημα: Γνωστική Ψυχολογία Ι 
 Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ε΄ 

Διδάσκουσα:     Ζιώρη Έλενα 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Γνωστική Ψυχολογία 

- Ιστορία & Μέθοδοι Έρευνας της Γνωστικής Ψυχολογίας 
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- Πειραματική διερεύνηση των γνωστικών διεργασιών 

Αντίληψη 

- Θεωρίες για την αντίληψη 

- Αντίληψη βάθους και κίνησης 

- Αντιληπτικές σταθερότητες - Αντιληπτικές πλάνες 

- Αναγνώριση αντικειμένων – θεωρίες αναγνώρισης αντικειμένων 

Προσοχή 

- Θεωρίες για την προσοχή 

- Επικεντρωμένη (ή επιλεκτική) προσοχή – Μοντέλα επιλεκτικής προσοχής 

- Διηρημένη προσοχή – παράγοντες που την επηρεάζουν  

- Αυτόματη διαδικασία επεξεργασίας 

Μνήμη 

- Θεωρίες – Μοντέλα μνήμης 

- Μνήμη εργασίας 

- Σημασιολογική μνήμη 

- Έκδηλη – άδηλη μνήμη 

- Θεωρίες λήθης 

- Τρόποι εξάσκησης της μνήμης 

Επίλυση προβλημάτων 

- Βασικά χαρακτηριστικά των προβλημάτων  

- Προσεγγίσεις διερεύνησης της επίλυσης προβλημάτων 

- Αναλογική σκέψη 

Κρίση 

- Ευρετικές 

- Αγκύρωση 

Λήψη απόφασης 

- Αναμενόμενη χρησιμότητα 

- Επίδραση της βεβαιότητας 

 

    ***** 

  

 

         

Μάθημα: Στατιστική Ι 
 Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ζ΄ 

Διδάσκων:   Μηλιένος Φώτης 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   
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Η γνώση της στατιστικής είναι απαραίτητη για κάθε ερευνητή/επιστήμονα στις κοινωνικές 

επιστήμες, αφού η  στατιστική ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε έρευνας των 

ανθρωπιστικών επιστημών.  

 

Στόχος του μαθήματος: Η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες της στατιστικής.   

 Είδη μεταβλητών και κλίμακες μέτρησης 

 Περιγραφική Στατιστική: μέτρα θέσης (measures of location) ή δείκτες κεντρικής τάσης 

(central tendency measures), μέτρα διασποράς (measures of variability or spread), μέτρα 

ασυμμετρίας ή λοξότητας (skewness), μέτρα κύρτωσης (kurtosis), διαγράμματα 

(ιστόγραμμα, box-plot, scatterplot κτλ) 

 Στοιχεία Πιθανοτήτων: Πείραμα τύχης, Δειγματικός χώρος, Ενδεχόμενα, Πράξεις μεταξύ 

ενδεχομένων, Κλασικός/Αξιωματικός ορισμός της πιθανότητας, Δεσμευμένη πιθανότητα, 

Τύπος ολικής πιθανότητας, Τύπος του Bayes, Στοχαστική ανεξαρτησία 

 Τυχαίες Μεταβλητές (τ.μ.): Ορισμός, Συνάρτηση κατανομής κ πιθανότητας/πυκνότητας 

τ.μ. 

 Μέση Τιμή και Διασπορά τ.μ. 

 Κανονική Κατανομή και άλλες βασικές κατανομές. 

 Δειγματοληψία: Απλή τυχαία δειγματοληψία (simple random sampling), 

Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία (stratified random sampling), Συστηματική 

δειγματοληψία (systematic sampling), Δειγματοληψία κατά συστάδες (cluster sampling) 

 

                                                                       *****             

                     

 

Μάθημα: Κοινωνικές και Γνωστικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία της 

Υγείας  

 Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ζ΄ 

Διδάσκουσα:     Α. Καλτσούδα (υπό την εποπτεία της κ. Ε.Ζιώρη και του κ. Ν. 

Μποζατζή) 
 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο επιστημονικό πεδίο της ψυχολογίας της υγείας 

και η εξοικείωση με τη διασύνδεση των βιολογικών, ψυχολογικών, γνωστικών και 

κοινωνικών παραγόντων που συνθέτουν την υγεία και την ασθένεια. Έμφαση δίνεται στην 

εφαρμογή της γνωστικής και κοινωνικής ψυχολογίας στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης 

και προαγωγής της υγείας, καθώς και σε ειδικά θέματα που αφορούν τη χρόνια και 
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καταληκτική ασθένεια, τη σχέση και την επικοινωνία ανάμεσα στο άτομο που νοσεί, την 

οικογένεια και τους επαγγελματίες υγείας. 

 

Οι κύριοι θεματικοί άξονες του μαθήματος περιλαμβάνουν: 

1. Υγεία και ασθένεια: από τον Καρτεσιανό δυϊσμό στο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο της 

υγείας. 

2. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής της Ψυχολογίας της Υγείας. 

3. Κοινωνιογνωστικά μοντέλα για την υγεία: Στάσεις, πεποιθήσεις, αναπαραστάσεις και 

συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία.  

4. Προσωπικότητα, άγχος, συναισθήματα και υγεία: ρύθμιση συναισθημάτων, μηχανισμοί 

διαχείρισης και κοινωνική υποστήριξη, στοιχεία ψυχονευροανοσολογίας. 

5. Ψυχολογικά ζητήματα, γνωστικοί και κοινωνικοί παράγοντες στις χρόνιες και 

καταληκτικές ασθένειες και τη φροντίδα τους.  

6. Ο ρόλος του ψυχολόγου υγείας: Πρόληψη και προαγωγή υγείας, υποστηρικτικές 

παρεμβάσεις και ερευνητικές προοπτικές.  

 

  ***** 

 

 

 

Μάθημα: Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας   
 Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ζ΄ 

Διδάσκουσα:     Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Η δήλωση του συγκεκριμένου μαθήματος προϋποθέτει την απόκτηση κάποιων εισαγωγικών 

μαθημάτων και οπωσδήποτε του μαθήματος "Εισαγωγή στην Ψυχολογία" και την 

παρακολούθηση, έστω ταυτόχρονη της «Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας». Στο  

μάθημα θα παρουσιαστούν θεματικές ενότητες της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας που αφορούν 

σε μεθόδους έρευνας στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, γνωστικές θεωρίες για τη μάθηση, 

σκέψη και συναίσθημα, κίνητρα και συναίσθημα, άγχος, στρες και τρόποι αντιμετώπισης, 

προσεγγίσεις μάθησης, μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράγοντες που την 

επηρεάζουν. 

 

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν ομαδικές εργασίες που αφορούν στις 

παραπάνω θεματικές οι οποίες θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Στο 
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πλαίσιο της οργάνωσης του μαθήματος με την παρούσα μορφή, η παρουσία των 

φοιτητών/τριών κρίνεται απαραίτητη.   

 

 

 ***** 

 

 

Μάθημα: H Ψυχοδυναμική Οπτική για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση 
 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ζ΄ 

Διδάσκουσα:     Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην ψυχαναλυτική σκέψη και κυρίως στη θεωρία των 

αντικειμενοτρόπων σχέσεων με αναφορά  στη μάθηση και διδασκαλία ως σχεσιακή εμπειρία. 

Χωρίς οι θεματικές που αναπτύσσονται να εστιάζονται στην κλινική διάσταση, 

αναδεικνύονται πρώιμα άγχη και άμυνες που κινητοποιούνται στο πλαίσιο της μάθησης ως 

σχεσιακής εμπειρίας. Στο μάθημα θα παρουσιαστούν θεματικές που αφορούν στην 

ψυχοδυναμική σκέψη για τη μάθηση: διδασκαλία ως ένα επάγγελμα που αφορά «στο 

αδύνατο- impossible profession», το ζήτημα της μεταβίβασης-αντιμεταβίβασης, πρώιμα άγχη 

και μάθηση, θεωρίες της M. Klein, του A. Bion για την ανάπτυξη της σκέψης και τη σχέση 

με το διδάσκοντα (λειτουργία α και β, reverie, περιέχον-περιεχόμενο, προβλητική ταύτιση) σε 

αναλογία με την πρώιμη σχέση μητέρας-βρέφους, ο θεραπευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού, 

η διδασκαλία σε αντιστοιχία με τη σχέση μητέρας-βρέφους, συνδέσεις με τη σκέψη του 

Winnicott,  στοιχεία της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης στην εφηβεία, μάθηση στην 

εφηβεία και σχέση με το διδάσκοντα.  

                                                                       

                                                                     ***** 
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22..33..44  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  ((ΕΕΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  
 
Μάθημα: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογική Έρευνα 

 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: ΣΤ΄ 

Διδάσκουσα:     Ζιώρη Έλενα 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, αναπτύσσονται οι βασικοί τρόποι μελέτης της 

ανθρώπινης ανάπτυξης και συμπεριφοράς. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται είναι: 

- Σχέδια έρευνας στην ψυχολογία. 

- Ερευνητική υπόθεση 

- Μέτρηση – κλίμακες μέτρησης 

- Ζητήματα δεοντολογίας στην έρευνα. 

- Τρόποι επιλογής του δείγματος. 

-    Εγκυρότητα και αξιοπιστία. 

-    Ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Εγκυρότητα και αξιοπιστία των     

            ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. 

-    Πείραμα: Είδη πειραματικών σχεδίων, είδη μεταβλητών, πειραματικός     

            σχεδιασμός και διεξαγωγή πειραμάτων. 

-          Προσεγγίσεις ανάλυσης και διαχείρισης ερευνητικών δεδομένων. 

-          Τρόπος συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. 

 

Συνιστάται η παρακολούθηση του μαθήματος. 

 

   ***** 

 
 
 
Μάθημα: Αναπτυξιακή Ψυχολογία IΙ: Σχολική Ηλικία και Εφηβεία 
 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./ 5 ECTS 

Εξάμηνο: ΣΤ΄ 

Διδάσκων:     Παπασταθόπουλος Στάθης  
 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Στόχος του μαθήματος είναι η περιεκτική διαπραγμάτευση της αναπτυξιακής διαδικασίας 

κατά την παιδική και εφηβική περίοδο. Στην αρχή σκιαγραφούνται κάποια βασικά θέματα 

της ιστορίας της μελέτης της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας και από της διαμόρφωσής 

τους ως ξεχωριστών ηλικιακών σταδίων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και καλύπτονται οι 

ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
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- βιολογική ανάπτυξη 

- γνωστική ανάπτυξη 

- συναισθηματική ανάπτυξη 

- η ανάπτυξη των σχέσεων με τους γονείς, τους συνομηλίκους και άλλους ενήλικους 

- σχολική εκπαίδευση και ανάπτυξη 

- ήβη και η εμπειρία της 

- η διαμόρφωση της ταυτότητας του εαυτού και της σεξουαλικής ταυτότητας 

- αναπτυξιακά προβλήματα στην εφηβεία (διατροφικές διαταραχές, διαταραχές της 

αυτοεικόνας, βία και παραβατικές συμπεριφορές, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, αυτοκτονία) 

- σύγχρονα ζητήματα στην παιδική και εφηβική ανάπτυξη (η επίδραση της τεχνολογικής 

εξέλιξης, των ΜΜΕ, του διαδικτύου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σύγχρονων 

πολυπολιτισμικών και μετανεοτερικών κοινωνιών). 

Στην παρουσίαση των παραπάνω λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη σύγχρονες μελέτες και 

θεωρίες για την εφηβική ανάπτυξη. Έμφαση δίνεται στον διαπροσωπικό, κοινωνικό-

πολιτισμικό και οικολογικό χαρακτήρα της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

 

   ***** 

 
 
 
Μάθημα: Κοινωνική Ψυχολογία των Διομαδικών Σχέσεων: 

Προκατάληψη, ρατσισμός, εθνικισμός 
 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: ΣΤ΄ 

Διδάσκων:     Μποζατζής Νίκος  
 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Η ερευνητική επικέντρωση της επιστήμης της κοινωνικής ψυχολογίας σε ζητήματα που 

άπτονται των σχέσεων μεταξύ ομάδων εκκινεί ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα 

και για λόγους αυτονόητους απογειώνεται μετά τον 2
ο
 παγκόσμιο πόλεμο. Στο πλαίσιο του 

μαθήματος αυτού, θα γίνει μια επισκόπηση του κοινωνικοψυχολογικού ενδιαφέροντος για  τις 

διομαδικές σχέσεις και ειδικότερα για την προκατάληψη, τον ρατσισμό και τον εθνικισμό. Τα 

θεματικά αυτά αντικείμενα έρευνας και θεωρητικής κοινωνιοψυχολογικής παραγωγής θα 

εξεταστούν από τη σκοπιά της κοινωνικής νόησης, των προσεγγίσεων που εστιάζουν στις 

ομάδες (Θεωρία Ρεαλιστικής Σύγκρουσης, Θεωρία Κοινωνικής Ταυτότητας, Θεωρία Αυτο-

Κατηγοριοποίησης), ψυχοδυναμικών προσεγγίσεων, αλλά και από  τη σκοπιά της πιο 

πρόσφατης ρητορικής / ιδεολογικής και λογο-αναλυτικής προσέγγισης.  

 
 ***** 
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Μάθημα: Κλινική Ψυχολογία II: Στοιχεία Διαγνωστικής 
 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: ΣΤ΄ 

Διδάσκουσα:     Παλαιολόγου Άντζυ 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Ανεξαρτητοποιείται εδώ η διάγνωση από θεωρητικές αποδόσεις κι ερμηνευτικές 

επενδύσεις και τείνει να προκύψει από την ακριβέστερη δυνατή περιγραφική παρατήρηση, 

καταγραφή και εκτίμηση των εμφανών συμπτωμάτων κάθε (ήδη εκδηλωμένης) 

ψυχοσωματικής διαταραχής. Βέβαια, έτσι μένουν αθέατες πλείστες: λανθάνουσες, 

υποβόσκουσες, μεταλλασσόμενες, άτυπες, και ήπιες αναστατώσεις, με ρίσκο η διάγνωση να 

μοιάσει ενίοτε στο …νομικό καθεστώς (ως οφείλει να αναμείνει διάπραξη …εγκλήματος 

πριν οιαδήποτε άσκηση δίωξης κατά τυχόν υπευθύνων). Ενώ στην αναλογία αυτή ευσταθεί 

εκατέρωθεν ένας βαθμός ορθής αναμονής πριν την άφιξη σε βεβιασμένες βεβαιότητες περί 

εύλογου κινδύνου (είτε παραβατικότητας, είτε παθολογίας), ωστόσο, ταυτόχρονα 

αναρίθμητοι γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί, φίλοι, σύντροφοι, συνεργάτες, κοινότητες, 

κράτη, έθνη και, πάνω απ’ όλα, α-σθενείς θα ‘έδιναν πολλά’ για επιτυχέστερες και πιο 

έγκαιρες διαγνώσεις απ’ ό,τι με, ή πολύ μετά, την έκλυση δυσλειτουργίας – ιδίως 

αναλογιζόμενοι ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα τα ψυχοσωματικά άλγη παραμένουν 

α) πασιφανώς αμετάβλητα από …κτίσεως κόσμου β) προφανώς αδιάγνωστα ένεκα 

ανεπαρκούς πλήθους ή/και έντασης συμπτωμάτων, να υφέρπουν ταλαιπωρώντας διηνεκώς 

τους φορείς τους ή/και τον άμεσο περίγυρο, μα και γ) ανησυχητικώς επίμονα, αφού, δια της 

διάγνωσης, η συλλήβδην αποθεραπεία κυμαίνεται στο ήμισυ των παντός είδους αιτιάσεων 

παγκοσμίως.  

Μήπως, λοιπόν, είναι αλαζονεία η επίκληση διεισδυτικής γνώσης (δια+γνώση), όταν 

πρόκειται τελικά μόνον για περιγραφή ενός άλγους με αμφίβολη έκβαση; Μια σωτήρια 

απόκριση δύναται να είναι ότι η αρχή, ως ήμισυ παντός, έχει πράγματι αφετηρία 

κυριολεκτικά τη διά-γνωση μιας προβληματικής, με στόχο ακριβώς την ευαγή της 

διαχείριση επί τα βελτίω. Συμπληρώνεται όμως δυναμικά από την εννοιακή διαφοροποίηση 

που διέπει το πνεύμα των εδώ παραδόσεων, όπως σηματοδοτείται στον ακόλουθο πρότυπο 

ορισμό, που με παιγνιώδη παρήχηση του σίγμα οριοθετεί και το περιεχόμενό τους: 

Διάγνωση = Συνετή (συγκρατημένης σιγουριάς & στωική) Συναγωγή 

Συμπεράσματος, Στηριγμένου σε Συστηματικό Συγκεντρωτικό Συνυπολογισμό 

Συσχετίσιμων Στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης στατιστικής σπουδής σχετικών 

συναφειών), Συγκεκριμένης Συμπτωματολογίας, Συντεταγμένης σε Συγκεχυμένης 

Σταθεροποίησης Σημείο στο Συνεχές: Σημασιακά Συνταρακτική Σύγχυση – 

Σημαντικά Σοβαρό Σύνδρομο (συγκαταλεγομένης συννοσηρότητας), Σεσημασμένης 

στη Συνολική Συμπεριφορά (συλλογιστική, σωματική, συναισθηματική, 

σχεσιοδυναμική) Συμβουλευομένων σε Συνθήκες α-Σθένειας. 
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Κύριο μέλημα εδώ για το ακροατήριο να α) κατανοήσει όρους και διαγνωστικές οντότητες, 

β) εξοικειωθεί με τακτικές διαφοροδιάγνωσης, δηλαδή, δυνάμει εναλλακτικών, 

πορισμάτων, γ) αντιληφθεί έννοιες σοβαρότητας και βαρύτητας επιπτώσεων στην Υγεία, δ) 

υποψιαστεί παραπλανητικές επιρροές stress και άγχους στη γένεση ή/και επιδείνωση 

παθολογικών εκδηλώσεων, ε) συλλάβει το εύρος της συνεπιδρώσας σχεσιοδυναμικής, στ) 

προσεγγίσει ενδεικτικές θεραπευτικές αποφάσεις με κατάλληλες προτεραιότητες, ζ) 

διακρίνει δόκιμες έναντι επισφαλών παρεμβάσεις και αρμόδιες ιεραρχήσεις, η) διευκολύνει 

πρακτικές πρόληψης, θ) ενεργοποιηθεί προς συνέχιση κι ενίσχυση συναφούς ερευνητικού 

έργου και, πλέον όλων, ι) αφυπνιστεί στην αυτοπαρακολούθηση, συσχετίζοντας τα οφέλη 

εν εαυτώ. 

Το περιεχόμενο, που δίνεται και απεικονιστικά προς εύληπτη εμπέδωση, ελέγχεται για 

πλεονεκτήματα vs. αδυναμιών σε θεωρητικό, μεθοδολογικό και εμπειρικό επίπεδο – προς 

εκπλήρωση σύνεσης περί τη διαγνωστική διαδικασία. Όχι αυθαίρετα, παρακολουθεί κατ’ 

εξοχήν την κατάταξη των διαταραχών σύμφωνα με την επικρατέστερη, αμερικανική άποψη, 

αφού αποτελεί το δημοφιλέστερο πεδίο διαγνωστικής αναφοράς, παραπομπών και 

διαχείρισης της διαγνώσιμης δυσλειτουργίας στα περισσότερα δυτικά περιβάλλοντα. Ενώ 

το υλικό που την συνοψίζει (DSM) αντιπαραβάλλεται κριτικά προς το ευρωπαϊκής 

νοοτροπίας ομόλογό του (ICD), ωστόσο, η ρεαλιστική, πρακτική αξία χρήσης μιας κοινής, 

γενικευμένα κατανοητής, συμπεφωνημένης ορολογίας και περιγραφής κρίνεται να προέχει. 

Άλλωστε, την εδώ άσκηση διέπει σταθερά το κριτήριο που ισχύει και στο Κλινική 

Ψυχολογία Ι: Αντί οι διαγνωστικές οντότητες να εκλαμβάνονται ως απέλπιδες, βιο-

προσδιορισμένες, αμιγούς ιατροκεντρικής (τελικά ‘πυροσβεστικής’) μέριμνας, ή/και ως 

αδιέξοδες παρεκκλίσεις, πλέον να γίνουν αντιληπτές ως προς ουσιωδέστερες εμβαθύνσεις, 

ήδη από πρώιμης, άδηλης εκκόλαψής τους (πρβ. πρόληψη), μα και κατά την έκλυση, όχι 

μέσα από δοτές ερμηνείες, μα από ίδιες σημασίες, ώστε η σύγχρονη διαγνωστική να βαδίσει 

κόντρα σε παρωχημένες αντιλήψεις περί δήθεν ανέλεγκτου ετεροκαθορισμού της ψυχο-

σωματικής αναστάτωσης. 

Η διάγνωση συνιστά αφετηρία ισχύος, όπως η γνώση αφετηρία θάρρους. Αφού οι 

απόφοιτοί μας θα λειτουργήσουν σύντομα ως επαγγελματίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα, 

ψυχολογικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, κρίνεται κρίσιμο το να είναι 1. σε θέση να 

διακρίνουν ιδίως σε πρόσωπα παραγωγικών ηλικιών μείζονα συμπτώματα και σύνδρομα 

δυνάμει αναγνωρίσιμα στο α-συνεχές νεύρωσης-ψύχωσης, ώστε να δύνανται να τα 

συνδράμουν από παραπομπής έως αγωγής και 2. ενήμεροι για ποιοτικούς και ποσοτικούς 

δείκτες που σηματοδοτούν τυχόν επικινδυνότητα, άρα 3. σε ευελιξία να ασκήσουν κάθε 

λειτούργημα στην υπηρεσία του Ανθρώπου με νηφαλιότητα, εσωτερική συγκρότηση, 

αποδοτικότητα και υπεύθυνο επαγγελματισμό. 

Συνιστάται η παρακολούθηση να έπεται της συμμετοχής στο Κλινική Ψυχολογία – Ι και, ει 

δυνατόν, διαμόρφωσης ευρύτερων στοχασμών από το Θεωρίες Προσωπικότητας. 
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Ύλη: Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο (DSM) Ψυχικών Διαταραχών, έναντι υλικού από 

του Εγχειριδίου Διεθνούς Ταξινομίας Διαταραχών (ICD), αλλά και πρόσθετες υπάρχουσες 

έντυπες ή/και ηλεκτρονικές πηγές, με δυνάμει προσβασιμότητα κατά τις εξετάσεις. 

Εργασίες: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές παροτρύνονται έντονα να εκπονήσουν εργασίες 

πεδίου με προαιρετικό χαρακτήρα αλλά και με επικέντρωση σε θεματικές αιχμής ως προς 

την ιδιαίτερη ειδικότητα ή/και ώριμα ενδιαφέροντά τους. Διαγνωστικές τακτικές υπό 

συγκριτική αποτίμηση, παρουσίαση περιστατικών από τον διεθνή στίβο, συστάσεις 

θεραπευτικού βεληνεκούς και ακόμη και μελέτες ετυμολογίας επί της ορολογίας σε 

συνάρτηση με τις πιθανές διαχρονικές επιρροές τους βρίσκονται εντός του χώρου 

ενδιαφερόντων προς εκπόνηση. Δεδομένης της ποιότητας (και πληρότητάς της), μια 

εργασία μπορεί να προσθέσει έως και τρεις βαθμούς στις επιδόσεις επί των πάντα γραπτών 

εξετάσεων. Επιπλέον, τηρουμένης της εγγύτητας προς ιδίως ακανθώδεις ή και αμφίρροπες 

θεματικές, μια εργασία είναι δυνατόν να προσκληθεί για παρουσίαση υπό εποπτεία. 

 

   ***** 

 
 
 
 
Μάθημα: Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ 

 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: ΣΤ΄ 

Διδάσκουσα:     Ζιώρη Έλενα 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Το μάθημα αυτό καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

Άδηλη μάθηση – ασυνείδητη μάθηση  

- Εννοιολογικός προσδιορισμός  

- Μέτρηση άδηλης μάθησης  

- Πειραματικά έργα άδηλης μάθησης 

- Αναπαράσταση άδηλης γνώσης 

- Ιδιότητες άδηλης μάθησης - Διάκριση άδηλης μάθησης από την έκδηλη 

Απόκτηση εννοιών - κατηγοριοποίηση 

- Θεωρίες απόκτησης εννοιών - Αξιολόγηση θεωριών 

Γλώσσα  

 - Γλωσσική ανάπτυξη – Θεωρίες γλωσσικής ανάπτυξης 

- Σχέση σκέψης και γλώσσας 

 
 ***** 
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Μάθημα: Στατιστική ΙΙ  
 Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Η΄ 

Διδάσκων:     Μηλιένος Φώτης 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικά εργαλεία της 

επαγωγικής στατιστικής. 

 Βασικές έννοιες επαγωγικής στατιστικής. 

 Σημειακή εκτίμηση της μέσης τιμής και της διασποράς μιας τυχαίας μεταβλητής (τ.μ.) 

 Διαστήματα Εμπιστοσύνης: γνωστή/άγνωστη κατανομή, με γνωστή/άγνωστη 

διασπορά 

 Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων, επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, κρίσιμη τιμή. 

 Έλεγχος μέσων τιμών ενός πληθυσμού: 3 περιπτώσεις. 

 Έλεγχος μέσων τιμών 2 πληθυσμών: ανεξάρτητα δείγματα, εξαρτημένα δείγματα. 

 Το στατιστικό κριτήριο x
2
, πίνακες συνάφειας. 

 Η έννοια της συσχέτισης. Υπολογισμός δεικτών συσχέτισης.  

 Ανάλυση παλινδρόμησης. 

 Ανάλυση διασποράς. 

 

    ***** 
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22..33..55  ΚΚΑΑΤΤ’’  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  

((ΧΧΕΕΙΙΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  

 

Μάθημα: Κυβερνοψυχολογία: Η Σχεσιακή Υλικότητα της Ανάπτυξης 

 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ε΄ 

Διδάσκων:     Παπασταθόπουλος Στάθης 
  

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες στο χώρο της επιστημών του ανθρώπου έχει λάβει χώρα 

μια έντονη κριτική του κυρίαρχου οντολογικού και επιστημολογικού μοντέλου. Στο πλαίσιο 

αυτής αμφισβητήθηκαν διακρίσεις κεντρικές στην συγκρότηση της επιστήμης της 

Ψυχολογίας, όπως μεταξύ νου και σώματος, εσωτερικού και εξωτερικού, σκέψης και 

συμπεριφοράς, ανθρώπου και ζώου, κοινωνίας και φύσης κ.λπ.  Έννοιες όπως, 

διυποκειμενικότητα, σχεσιακότητα, ενσώματο, συγκίνηση κ.α. προσέλκυσαν ένα ανανεωμένο 

ενδιαφέρον  στην κατανόηση και μελέτη του ανθρώπου, της ανάπτυξης και των κοινωνικών 

σχέσεων. Το θετικιστικό επιστημολογικό μοντέλο, και ειδικότερα η κεντρική διάκριση 

ανάμεσα σε έναν αμέτοχο παρατηρητή και ένα αδρανές αντικείμενο ως συνθήκη παραγωγής 

αντικειμενικής γνώσης, υπέστη ριζική κριτική από ανθρωπολογικές, μεταδομικές, 

φεμινιστικές, STS κ.α. προσεγγίσεις, ανοίγοντας μια πλούσια συζήτηση γύρω από 

εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής γνώσης (όπως το παράδειγμα της τοποθετημένης 

γνώσης).  

Χρησιμοποιώντας ως επιστημολογικό παράδειγμα την προσέγγιση της τοποθετημένης 

γνώσης της Donna Haraway, την οικολογική-σχεσιακή ανθρωπολογία του Tim Ingold, τις 

θεωρίες για τον ενσώματο και σχεσιακό χαρακτήρα της γνώσης του Karl Polanyi και του 

Daniel Stern, και την θεωρία για την διυποκειμενικότητα και επικοινωνιακή μουσικότητα του 

Colwyn Trevarthen, θα συζητηθούν πιθανοί νέοι τρόποι νοηματοδότησης και μελέτης της 

ανάπτυξης στην επιστήμη της Ψυχολογίας.  

 

                                                                            ***** 
 
 
Μάθημα: Ψυχοφυσιολογία Ι 
 Κατ΄ Επιλογήν  Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ε΄ 

Διδάσκων/ουσα:     Νέος Επιστήμονας, Κάτοχος Διδακτορικού 
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ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

 Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο φυσιολογικό (βιολογικό) και το ψυχολογικό 

υπόστρωμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

 Λειτουργική οργάνωση του ανθρωπίνου σώματος 

 Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς 

 Εισαγωγή στις λειτουργίες του ορμονικού συστήματος 

 Θυρεοειδικές ορμόνες και συμπεριφορά 

 Φλοιοεπινεφριδικές ορμόνες και συμπεριφορά  

 Γεννητικές ορμόνες, ανάπτυξη γεννητικών οργάνων, εφηβεία, δευτερογενή 

χαρακτηριστικά του φύλου, εμμηνόπαυση 

 Επίδραση γεννητικών ορμονών στο πρότυπο της σεξουαλικής συμπεριφοράς και στη 

σεξουαλική επιθυμία 

 Σεξουαλική πράξη στον/στη άνδρα/γυναίκα 

 Οργάνωση και επίπεδα λειτουργίας του νευρικού τμήματος 

 Νευρώνες και νευρικές συνάψεις 

 Ανάπτυξη του εγκεφάλου 

 Περιβαλλοντικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου 

 Κατώτερες εγκεφαλικές περιοχές: ζωτικές λειτουργίες 

 Κεντρικές εγκεφαλικές περιοχές: Ένστικτα – Συναισθήματα 

 Ανώτερες  εγκεφαλικές περιοχές: Εγκεφαλικά ημισφαίρια – φλοιός 

 Κινητικές λειτουργίες 

 Αισθητικές λειτουργίες  

 Εγκέφαλος και γλώσσα 

 Εγκέφαλος και σκέψη (συνειρμικές περιοχές – προμετωπιαίος φλοιός) 

 Εγκέφαλος και σκέψη 

 Εγκέφαλος και συναίσθημα 

 Εγκέφαλος και συνείδηση 

 Πλαγίωση από φυσιολογικό εγκέφαλο. Συμπληρωματική εξειδίκευση των ημισφαιρίων 

 Εγκέφαλος και μνήμη 

 Εγκεφαλικές λειτουργίες συμπεριφοράς (πείνα, δίψα, εξαρτημένα αντανακλαστικά) 

 Ύπνος, εγρήγορση και προσοχή. Η φυσιολογική σημασία του ύπνου και των ονείρων 

 Μηχανισμός, πρόκληση του κύκλου του ύπνου / εγρήγορσης 

 Νευροδιαβιβαστές της συμπεριφοράς 

 Αυτόνομο νευρικό σύστημα: ο ρόλος του συμπαθητικού συστήματος στο stress 

 

  ***** 
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Μάθημα: Ηθολογία – Βιολογία 

 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: E΄ 

Διδάσκων/ουσα:     Μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Τμήματος του Παν/μίου Ιωαννίνων 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

 Διερευνάται η σχέση κληρονομικότητας – περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 

κοινωνικής συμπεριφοράς μέσα από την εξελικτική διαδικασία 

 Μελετώνται συμπεριφορές ζώων που προσφέρονται για σύγκριση με την ανθρώπινη 

συμπεριφορά μέσω της φυσικής επιλογής 

 Ορισμός του χαρακτήρα της ηθολογίας (συγκριτικής ψυχολογίας) 

 Ένστικτο και μάθηση – Πρότυπα σταθερής δράσης – Εγχάραξη 

 Αισθήσεις (αφή, ακουστικά σήματα, οσφρητικά σήματα, όραση) 

 Ερεθίσματα και σήματα (τύπου αντλίας, τύπου σκανδάλης), έμφυτος μηχανισμός 

αποδέσμευσης 

 Ιδιοχωρία, η έννοια του προσωπικού ζωτικού χώρου 

 Μιμητισμός ως φαινόμενο φυσικής αυτοπροστασίας 

 Κοινωνική οργάνωση (κοινωνικά έντομα, κυρίαρχα και υποτακτικά ζώα). 

Πλαστικότητα στην κοινωνική οργάνωση των ανώτερων θηλαστικών 

 Επικοινωνία (πολύπλοκες μορφές επικοινωνίας) 

 Ομαδικό κυνήγι 

 Μηχανισμοί αποφυγής του υπερπληθυσμού (άριστο μέγεθος πληθυσμού, 

κανιβαλισμός, μεταναστεύσεις) 

 Μεταναστεύσεις (εποχικές, μόνιμες) 

 Αλτρουισμός (ανιδιοτελείς αλτρουισμός, συγγενικός αλτρουισμός) 

 Βρεφοκτονίες και κανιβαλισμός (γεροντοφαγία, σεξουαλικός κανιβαλισμός) 

 Σεξουαλικότητα: Εξέλιξη, αναπαραγωγή και σεξ. Η βιολογία του σεξ, η μάχη των 

φύλων, επιλογή από το θηλυκό, σεξουαλικός διμορφισμός, πορνική συμπεριφορά, 

αιμομιξία, πολυγαμία και μονογαμία, ο ανταγωνισμός του σπέρματος, το φαινόμενο 

Coolidge, ομοιότητες και διαφορές στη σεξουαλικότητα των πιθήκων και ανθρώπων 

 Συναισθήματα (φιλία, θάνατος, μητρική στοργή) 

 Παιχνίδι και κοινωνικότητα 

 Χρήση εργαλείων 

 Συμβολική γλώσσα στους πιθήκους 

 Επιθετικότητα (ειρηνευτικές εκδηλώσεις, η επίδραση των κοινωνικών εμπειριών στην 

επιθετικότητα) 

 Κοινωνιοβιολογία (κοινωνική συμπεριφορά στη φυσική επιλογή) 

 Η βιολογία της ομορφιάς και του γοήτρου 

 Νεοτονία     

                                                                      

                                                                      ***** 
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Μάθημα: Θεωρίες Ανάλυσης Λόγου στην Κοινωνική  Ψυχολογία 
 Κατ΄  Επιλογήν Υποχρεωτικό,  3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ζ΄ 

Διδάσκων:     Μποζατζής Νίκος  

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Η κοινωνική ψυχολογία, κυρίως στις ευρωπαϊκές εστίες παραγωγής της και σε σύμπνοια με 

αντίστοιχες εξελίξεις στα πλαίσια άλλων κοινωνικών επιστημών, βιώνει από τα μέσα της 

δεκαετίας του ’80 τη δική της ‘στροφή στον λόγο’. Μάλιστα, η ‘στροφή’ αυτή κρίνεται, κατά 

τεκμήριο, επιτυχημένη στο βαθμό που, όπως διαπιστώνεται, στη σύγχρονη κοινωνιο-

επιστημονική γραμματεία, συχνά, κοινωνικοί επιστήμονες άλλων κλάδων στρέφονται, 

δανείζονται και χρησιμοποιούν θεωρίες και μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσιά της. 

Ωστόσο, θα ήταν λάθος να υποτεθεί ότι η ‘στροφή’ αυτή στους κόλπους της κοινωνικής 

ψυχολογίας χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια και ‘μονοφωνικότητα’. Οι κοινωνικοί 

ψυχολόγοι που εντάσσονται στο ρεύμα αυτό εκκινούν, συχνά, από πολύ διαφορετικές 

αφετηρίες στο χώρο της κοινωνικής θεωρίας, με συνέπεια, συχνά, οι μεθοδολογικές τους 

προτάσεις να διαφέρουν σημαντικά. Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να εξοικειώσει τους 

φοιτητές που ενδιαφέρονται για την επιστήμη της κοινωνικής ψυχολογίας με τα 

σημαντικότερα θεωρητικά πλαίσια που αναπτύχθηκαν στους κόλπους της ‘της στροφής στον 

λόγο’ στην κοινωνική ψυχολογία. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα περιστραφούν γύρω από 

τους εξής θεματικούς κύκλους: 1) Η εθνομεθοδολογική παράδοση: Ανάλυση συνομιλίας και 

ανάλυση κατηγορικής υπαγωγής, 2) Λογοψυχολογία: η συγκρότηση του ‘ψυχικού’ στον 

λόγο, 3) Ρητορική / ιδεολογική ανάλυση, 4) Κριτική λογο-κοινωνιοψυχολογία και 5) 

Μεταδομική ανάλυση λόγου στην κοινωνική ψυχολογία. Το μάθημα αυτό απευθύνεται, κατά 

κύριο λόγο, σε φοιτητές που έχουν ήδη παρακολουθήσει τα εισαγωγικά μαθήματα κοινωνικής 

ψυχολογίας που προσφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος (δηλ., Κοινωνική 

Ψυχολογία Ι και Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ). 

   

                                                                      ***** 

 
 
 
Μάθημα: Εφαρμογές Στατιστικής Ι  

 Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Ζ΄ 

Διδάσκων:     Μηλιένος Φώτης 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   
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Στόχος μαθήματος: Η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση του στατιστικού πακέτου 

επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων SPSS [Statistical Package for Social Sciences]. Η 

εκμάθηση βασικών εντολών του SPSS για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων στο πλαίσιο      

του μαθήματος της Στατιστικής Ι. 

 

 Βασικές στατιστικές έννοιες: είδη μεταβλητών, επίπεδα μέτρησης, κωδικοποίηση των 

μεταβλητών στο SPSS. 

 Περιήγηση στο SPSS: επεξεργαστής δεδομένων [Data Editor], προβολή δεδομένων [Data 

View, Variable View], γραμμή μενού, γραμμή εργαλείων, γραμμή κατάστασης. 

 Περιγραφή των παραθύρων Data Editor και Viewer.  

 Καταχώρηση δεδομένων στο SPSS. 

 Μετασχηματισμοί δεδομένων: το μενού Transform 

 Διαχείριση αρχείων: το μενού Data 

 Στατιστική ανάλυση με το SPSS: οι εντολές Frequencies, Descriptives και Explore. 

 Δημιουργία γραφημάτων στο SPSS: το μενού Graphs, επεξεργαστής γραφημάτων [Chart 

Editor]. 

 

Συνιστάται η παρακολούθηση του μαθήματος, καθώς η διδασκαλία του περιλαμβάνει τη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

  ***** 

 

Μάθημα: Ψυχοφυσιολογία ΙΙ 

 Κατ΄ Επιλογήν  Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Z΄ 

Διδάσκων/ουσα:     Μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Τμήματος του Παν/μίου Ιωαννίνων 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

 Φάρμακα και ουσίες που επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου (ψυχότροπες ουσίες). 

 Ιστορική ανασκόπηση. 

 Μηχανισμοί δράσης στο Κ.Ν.Σ. 

 Ορισμοί, (ψυχότροπος ουσία, κατάχρηση, ψυχολογική/σωματική εξάρτηση, σύνδρομο 

στέρησης, αντοχή, διασταυρούμενη αντοχή). 



 

 

99 

 Απόψεις για την αιτιοπαθογένεια της εξάρτησης, (γενετικοί/μαθησιακοί παράγοντες, 

οικογένεια, προσωπικότητα, περιβάλλον – συναναστροφές, κοινωνικοπολιτισμικές 

επιδράσεις).  

 Επιδράσεις στην ψυχική και σωματική σφαίρα (φαρμακολογικά αποτελέσματα, οξεία/ 

χρόνια τοξικότητα, κλινικά ψυχιατρικά προβλήματα σχετιζόμενα με τη χρήση ουσιών). 

 Κατηγοριοποιήσεις των διαφόρων εξαρτησιογόνων ουσιών (οπιούχα παράγωγα, 

κατασταλτικά/ψυχοδιεγερτικά φάρμακα του Κ.Ν.Σ., νικοτίνη, κανναβιοειδή, 

ψευδοαισθησιογόνες ουσίες) 

 Ψυχοφυσιολογία των ψυχιατρικών παθήσεων (σχιζοφρένεια, διπολική ψύχωση, 

κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, αυτισμός, διαταραχές ελλειμματικής προσοχής- 

υπερκινητικότητα, ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση) 

 Ψυχοσωματικές διαταραχές (κολικός των τριών μηνών, βρογχικό άσθμα, ημικρανία, 

πεπτικό έλκος, ελκώδης κολίτιδα) 

 Ψυχολογικοί παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αιτιολογία των 

ψυχοσωματικών παθήσεων. 

 Η τεχνική της χαλάρωσης (νοητική/μυϊκή/αναπνευστική χαλάρωση). 

 Βιοανάδραση – biofeedback (ψυχοφυσιολογικές τεχνικές χαλάρωσης μέσω 

ηλεκτρονικών συσκευών ανάδρασης) 

 

   ***** 
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22..33..66  ΚΚΑΑΤΤ’’  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  

((ΕΕΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΑΑ))  

 
Μάθημα:  Η Συναισθηματική Εμπειρία της Μάθησης και της Διδασκαλίας  

 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Η΄ 

Διδάσκουσα:     Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Η δήλωση του συγκεκριμένου μαθήματος προϋποθέτει την απόκτηση κάποιων εισαγωγικών 

μαθημάτων και οπωσδήποτε του μαθήματος «H Ψυχοδυναμική Οπτική για τη Διδασκαλία 

και τη Μάθηση».  

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ερμηνεία της συναισθηματικής εμπειρίας της μάθησης και 

της διδασκαλίας στο πλαίσιο της θεωρίας των αντικειμενοτρόπων σχέσεων. Πρόκειται για 

ένα σεμιναριακό μάθημα, στο οποίο οι φοιτητές εξοικειώνονται με την ψυχαναλυτική 

παρατήρηση της τάξης και εμβαθύνουν στην ψυχοδυναμική οπτική σε σχέση με τη μάθηση 

και τη διδασκαλία μέσω της συζήτησης και ανάλυσης σειράς παρατηρήσεων που έχουν κάνει 

στην τάξη. Η παρατήρηση είναι εστιασμένη σε ένα/μια μαθητή/μαθήτρια κατά τη διάρκεια 

ενός συγκεκριμένου μαθήματος, που διδάσκεται στο σχολείο συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. 

Η παρουσίαση και συζήτηση της κάθε περίπτωσης από τους φοιτητές/τριες γίνεται στο 

πλαίσιο της ομάδας (των φοιτητών/τριών που παρακολουθούν το μάθημα), και ως εκ τούτου, 

η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη. 

 

   ***** 

 
 
Μάθημα: Κλινική Ψυχολογία III: Ηθική & Δεοντολογία στην 

Ψυχοθεραπευτική Πράξη  

 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Η΄ 

Διδάσκουσα:     Παλαιολόγου Άντζυ 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Αμφισβήτηση της θεραπευτικής αξίας σε κάθε, ναι, σε κάθε συναλλαγή εκτιμάται ως 

εξόχως απίθανη στο πλαίσιο του γνωστικού αυτού αντικειμένου που εκλαμβάνει την 

Ψυχοθεραπεία ως εγγενή αφετηρία και ταυτόχρονα αποβλεπτικό όραμα στις διανθρώπινες 

επαφές. Την Ηθική της Ψυχοθεραπευτικής Πράξης, όπως δεν έχει έως τώρα γίνει ευρέως 

αντιληπτή από, είτε διδακτικά, είτε διαγνωστικά, είτε θεραπευτικά πλαίσια, το ακροατήριο 

έχει την ευκαιρία να διερευνήσει εδώ, και μάλιστα με πλήθος αφορμών για προσωπικές 
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συσχετίσεις και πολυδιάστατη αναβάθμιση. Τη δεοντολογία, από την άλλη πλευρά, τόσο 

από την …αρτηριοσκληρωτική της έποψη, που υπαγορεύει εν γένει ευσταθείς, μα δοτούς, 

άκαμπτους και όχι σπανίως σκοτεινά αφηρημένους κανόνες συμμόρφωσης, όσο και από την 

απελευθερωτική της έποψη, που διανοίγει νοήμονα σημασιοδότηση στα αυτονόητα οφέλη 

της εποικοδομητικής σκοποθεσίας, εφόσον ανιχνευτούν ικανοποιητικά οι εαυτοκεντρικές 

συντεταγμένες της κοινωφέλειας, το ακροατήριο έχει την δυνατότητα να την αξιοποιήσει σε 

κατευθύνσεις ουσιωδώς ζωτικών διεκπεραιώσεων του ανά χείρας υλικού. 

Αναλύονται προσεκτικά σημαίνουσες εννοιακές δομές, όπως η ψυχοθεραπευτικά 

συναρτημένη ακεραιότητα, η διαγνωστικά και διαχειριστικά συσχετισμένη χρηστότητα, η 

βαρύτητα της εποπτείας πριν την αυτοδύναμη άσκηση, η χειριστική φαυλότητα, η 

κινούμενη άμμος της αντιμεταβίβασης, παράμετροι παραγωγικής εγγύτητας και 

λειτουργικής σιωπής, ψυχοθεραπευτικό ‘κλίμα’, διαστρωμάτωση εμβάθυνσης, επόψεις του 

φαίνεσθαι υπό όρους αμφίεσης και διάκοσμου του ψυχοθεραπευτικού περιβάλλοντος, 

κλιμάκωση και διακυμάνσεις του θεραπευτικού αντιτίμου, επίσπευση vs. επιβράδυνσης 

κλείστρων (ψυχοθεραπευτικού πέρατος), λειτουργίες και όρια διαχρονικής 

παρακολούθησης προόδου, εκδοχές υποτροπών ή/και τέλους, προορισμοί 

ψυχοθεραπευτικών διαδράσεων. 

Οι συζητήσεις ως προς την εκάστοτε κεντρική θεματική αντιπαραβάλλουν παραδοσιακές 

πρακτικές σε νεώτερα ερευνητικά τεκμήρια από συναφή (άλλων Ψ κλάδων), όμορα 

(ποιμαντική), συγγενή κι εξ αγχιστείας (ιατρικά, ψυχιατρικά και παραϊατρικά, εναλλακτικών 

ιαμάτων), ή/και εκ πρώτης αντιδιαμετρικά (νομική, αρχιτεκτονική) ακόμη και φαινομενικώς 

μακρινά (φυσικές επιστήμες), πεδία μελέτης, ώστε να αποδίδουν κριτική διαμόρφωση 

πρωτότυπων ιδεών προς προαγωγή. Προοδευτικά γεννώνται γόνιμα επιστημονικά, 

επιστημολογικά και ερευνητικά εναύσματα, που συνεξετάζονται στον καμβά της εμφανούς, 

σε συνδυασμό με την συχνά παραμελημένη υπεμφανή διάρθρωση της Ανθρώπινης εκφοράς. 

Το Παράδειγμα, ιδ. κατά Kuhn και κατά διαλεκτική γεφύρωση προς Popper, 

συγκεκριμενοποιείται εδώ με πρωτότυπη πολυσημία εμβαθύνσεων. Παρουσιάζονται 

υποδειγματικές περιπτώσεις προσώπων και ομάδων σε ψυχοθεραπεία υπό λιγότερο ή 

περισσότερο γνωστές Σχολές Σκέψης κατά προσέγγιση σειράς αιτιάσεων, από φόβο, άγχος, 

φοβίες και ιδεοψυχαναγκασμούς, έως πένθη, κακοποίηση, διαταρακτικές τάσεις και 

οικογενειακές και γονεϊκές δυσκολίες, με στόχο να αναδείξουν επιτυχείς θεραπείες, πιθανές 

επιπλοκές, συνήθεις τύπους ανεπιστημονικής και αντι-επαγγελματικής εκφοράς – όλα, σε 

όρους διεπιστημονικής αναγωγής. Πέρα από την ευαισθητοποίηση των μελών του 

ακροατηρίου ως δυνάμει μελλοντικών λειτουργών σε επαγγέλματα που βοηθούν, και δη 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, αλλά και ως βέβαιων καταναλωτών διαφόρων υπηρεσιών, 

που εδώ σκιαγραφούνται ως θεραπευτικής εμβέλειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ, 

και πέρα από την κατάρτισή τους σε γνώσεις και δεξιότητες, μα και σε βαθύτερες πτυχές 
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της έτσι ευρέως νοούμενης ψυχοθεραπευτικής Πράξης, οι εισηγήσεις ευελπιστούν να 

κινήσουν και διευκολύνουν δραστικά τη θεραπευτική επικοινωνία σε ορισμένες πρόσθετες 

πλευρές του πρίσματος. 1. Προτρέπει έτσι σε συνολική ανάπτυξη δεκτών, με καλλιέργεια 

δόκιμων στρατηγικών Υγείας, επέκταση του ηλεκτρονικού τους εγγραμματισμού, 

ευαισθησία στις σημασίες στατιστικής επεξεργασίας, αυτοπαρακολούθηση στις επιλογές 

επαγγελματικής όψης και ευσυνειδησίας τους, καθώς και ένα προοδευτικά βαθύτερο 

αίσθημα αναγνώρισης της συνολικής αξίας του α-σθενούς προσώπου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ. 2. Αυξάνει περαιτέρω την επίγνωση για α) τον τύπο, β) 

τους τρόπους και γ) τους κόπους με τους οποίους κάθε μέλος του ακροατηρίου επιχειρεί να 

προσδιορίσει και οριοθετήσει τη σχέση του και τις επαφές του με άλλα πρόσωπα στο 

διευρυμένο ψυχοθεραπευτικό γίγνεσθαι. 3. Αναδεικνύει προοδευτικά α) τον ιδιοσυστασιακό 

χαρακτήρα, β) τον μεθοδολογικό σχεδιασμό και γ) τον βαθμό στον οποίο το πρόσωπο είναι 

διατεθειμένο να φθάσει διατηρώντας ή αμβλύνοντας α) αρχές vs. πίστεων, β) αξίες vs. 

παρεξηγήσεων και γ) ιδεώδη vs. συμβάσεων (πρβ. καθωσπρεπισμού) προκειμένου να 

αρέσει σε, να εγκριθεί, ενταχθεί/συμμορφωθεί προς, να αντλήσει βοήθεια ή/και να 

αναγνωριστεί από, ή προσαρμοστεί για τρίτους – εν γένει να εκπληρώσει προσδοκίες, 

συχνά παραμελώντας, υποτιμώντας ή υπερεκτιμώντας τις κυρίαρχες εαυτοκεντρικές 

σημασίες του, που όμως ούτως ή άλλως θα ωφελούσαν –καίτοι όχι κατ’ ανάγκην 

ενθουσίαζαν– σημαντικούς άλλους στο περιβάλλον του. Σημασία στον καμβά αυτόν έχει η 

κριτική συλλογιστική, και η συνετή παραμετροποίηση, αφού εξ ορισμού τους τα ζητήματα 

ηθικής και δεοντολογίας στην Ψυχοθεραπεία είναι μεταβλητά, και για τούτο έως και 

απατηλά, με συνέπεια την ανάγκη συνυπολογισμού ενός όγκου κριτηρίων και διαστάσεων 

πριν τη λήψη οιασδήποτε απόφασης για κάθε περίπτωση δράσης, ανεξαιρέτως. 

Ύλη: εγχειρίδιο ηθικής και δεοντολογίας στην Πράξη σύστοιχο προς το περιεχόμενο των 

εισηγήσεων και βέβαια πρόσθετες διαθέσιμες πηγές παντός θεμιτού τύπου, με άδεια χρήσης 

κατά τις πάντα γραπτές εξετάσεις. 

Εργασίες: Η εκπόνηση εργασιών παροτρύνεται έντονα εδώ, με όλες τις διευρυμένες 

δυνατότητες που το περιεχόμενο εξυπακούεται, αφού εδώ εκπληρώνεται δυνάμει στο 

μέγιστο η εγγενής πεποίθηση των συναφών ενοτήτων ευθύνης για τη λειτουργική ιδιότητα 

του ακροατηρίου, αφενός σε εκπαιδευτική, αφετέρου σε θεραπευτική εμβέλεια 

δραστηριοποίησης. Τα κριτήρια που απαντούν στις εδώ περιγραφές περιεχομένου και 

ιδεολογίας των Κλινική Ι & ΙΙ, του Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι και του Θεωρίες 

Προσωπικότητας ισχύουν με περαιτέρω έμφαση στον σχεδιασμό του Κλινική ΙΙΙ. 

 
     ***** 
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Μάθημα: Ψυχοδυναμικές Προσεγγίσεις στην Ανάπτυξη του Παιδιού: 

Εφαρμογές στην Ψυχολογία της Υγείας   

 Κατ΄ Επιλογήν  Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Η΄ 

Διδάσκουσα:     Α. Καλτσούδα (υπό την εποπτεία του κ. Σ. 

Παπασταθόπουλου) 
 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις κυριότερες ψυχαναλυτικές θεωρίες για την 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και η σύνδεση αυτών με την ψυχολογία της 

υγείας και τη σωματική ασθένεια. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση των ψυχοδυναμικών 

παραγόντων που συνθέτουν το σωματικό σύμπτωμα και τις συμβολικές αναπαραστάσεις 

αυτού, καθώς και τις συμπεριφορές που κινητοποιούνται σε σχέση με την υγεία. 

 

Οι κύριοι θεματικοί άξονες του μαθήματος είναι οι εξής:  

 Οι απαρχές της ψυχανάλυσης στις μελέτες του Sigmund Freud. 

 Οι αντικειμενότροπες σχέσεις στη θεωρία της Melanie Klein.  

 Η σχέση μητέρας και παιδιού κατά τα πρώτα χρόνια ζωής, όπως αυτή περιγράφεται 

στις θεωρητικές προσεγγίσεις του Donald Winnicott, του Wilfred Bion και του 

George Bowlby. 

 Η σημασία της πρώιμης ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και αλληλεπίδρασης στην 

ψυχοσωματική προβληματική.  

 Σύγχρονες ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις της υγείας. 

 Ειδικά θέματα και πρακτικές εφαρμογές σε σχέση με την ανάπτυξη του παιδιού στον 

χώρο της ψυχολογίας της υγείας. 

 

                                                                       *****                                                                                                                                                             

 

 
Μάθημα: Αγωγή Υγείας Ι   

 Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Η΄ 

Διδάσκων/ουσα:     Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος ή Νέος Επιστήμονας, Κάτοχος 

Διδακτορικού 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

 Τι είναι η Αγωγή Υγείας και η Προαγωγή Υγείας 

 Αγωγή Υγείας και Ιατρική 
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 Πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις της Αγωγής Υγείας 

 Η προσχολική αγωγή ως παράγοντας προαγωγής της Υγείας 

 Ενσωμάτωση της Αγωγής Υγείας στο πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης 

 Παράγοντες που διαμορφώνουν τις στάσεις του παιδιού σε θέματα υγείας 

 Υγεία και διατροφή – Διαταραχές πρόσληψης τροφής 

 Αγωγή Υγείας στην πρόσληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων 

 Αγωγή Υγείας στην πρόληψη του καρκίνου 

 Κάπνισμα – Αλκοόλ και Υγεία 

 Περιβάλλον και Υγεία 

 Αγωγή Υγείας στην πρόσληψη των γενετικών νοσημάτων 

 Σεξουαλική – Διαφυλική Αγωγή – Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα – AIDS 

 Αγωγή Υγείας στη φροντίδα των δοντιών 

 Κυκλοφοριακή Αγωγή και ατυχήματα 

 Παράγοντες που διαμορφώνουν τις στάσεις των παιδιών σε θέματα υγείας 

 Συναισθηματική Αγωγή των παιδιών 

 Παράγοντες επικινδυνότητας – προστατευτικοί παράγοντες για την ψυχοκοινωνική 

υγεία των παιδιών 

 Διαχείριση του πένθους και της απώλειας στα παιδιά 

 Διαχείριση των ενδοοικογενειακών συγκρούσεων 

 Διαχείριση των συναισθημάτων των παιδιών 

 Διαχείριση των φόβων των παιδιών 

 Καθορισμός ορίων και βοήθεια για την επίλυση των προβλημάτων 

 Ενίσχυση αισθημάτων αυτοφροντίδας – εικόνα εαυτού – αυτοεκτίμηση 

 Στρατηγικές συναισθηματικής Αγωγής 

 Μοντέλα αλλαγής στάσεων και συμπεριφοράς στην Αγωγή Υγείας 

 Μέθοδοι – Τεχνικές Αγωγής Υγείας στα παιδιά 

 Το σχολείο που προάγει την Υγεία 

 Αξιολόγηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 

 

   ***** 

 

 
Μάθημα: Εισαγωγή στην Κριτική Αναπτυξιακή Ψυχολογία   
 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Η΄ 

Διδάσκων:     Παπασταθόπουλος Στάθης  
 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   
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Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην κριτική ψυχολογία με έμφαση στην ανάπτυξη. 

Θα παρουσιαστούν οι συζητήσεις που τη δεκαετία του ’70 οδήγησαν στην κριτική 

επανεξέταση των κοινωνικών επιστημών και ειδικότερα της ψυχολογίας, μέσα από ρεύματα 

όπως ο κονστρουξιονισμός, οι μεταδομικές θεωρίες, ο φεμινισμός κ.λπ. Στόχος του 

μαθήματος αποτελεί η διαπραγμάτευση και σύνθεση των κριτικών που διατυπώθηκαν για την 

αναπτυξιακή ψυχολογία. Θα παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους συγκροτήθηκε η 

αναπτυξιακή ψυχολογία ως επιστήμη και οι επιστημολογικές της βάσεις. Επίσης, θα 

αναζητηθούν και αξιολογηθούν τα κυρίαρχα θέματα και συζητήσεις που τη δομούν, και θα 

διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους κατασκευάζει και συγκροτεί τα αντικείμενά της. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα πολιτικά και ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν και στους 

τρόπους με τους οποίους συνδέονται με τις κοινωνικές πρακτικές εντός των οποίων η 

Ψυχολογία ως επιστήμη λειτουργεί.  

 

  ***** 

 
 
Μάθημα: Εφαρμογές Στατιστικής ΙΙ 

 Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 δ.μ./5 ECTS 

Εξάμηνο: Η΄ 

Διδάσκων:     Μηλιένος Φώτης 

 

ΔΔ ιι άά γγ ρρ αα μμ μμ αα   

Στόχος μαθήματος: Η χρήση του στατιστικού πακέτου επεξεργασίας ερευνητικών 

δεδομένων SPSS [Statistical Package for Social Sciences] για την εφαρμογή παραμετρικών 

και μη παραμετρικών στατιστικών κριτηρίων της επαγωγικής στατιστικής [Στατιστική ΙΙ].  

 Επανακωδικοποίηση μεταβλητών: οι εντολές Recode, Compute, If…. 

 Διαχείριση αρχείων: Οι εντολές Merge, Split file 

 Σύγκριση μέσων όρων: T-tests [independent samples t-tests, dependent samples t-

tests] 

 Συσχέτιση και ερμηνεία δεικτών συσχέτισης [Pearson r, Spearman rho], scatterplot. 

 Το στατιστικό κριτήριο x
2
 [Chi square], πίνακες διπλής εισόδου [Cross tabulation].  

 Ανάλυση παλινδρόμησης [simple regression, multiple regression: hierarchical regression 

analysis, forced entry regression analysis, stepwise methods]. Residuals, outliers.  

Συνιστάται η παρακολούθηση του μαθήματος, καθώς η διδασκαλία του περιλαμβάνει τη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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33..11  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  ΦΦΙΙΛΛΟΟΣΣΟΟΦΦΙΙΑΑΣΣ  
 
 

 

O N O M A Σ I A  

 

Υπεύθυνος 

 

Κτήριο 

Φ.Π.Ψ. 

 

Τηλέφωνα  

γραφείου 

FAX / e-mail 

 

Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και 

Μελέτης της Ιστορίας των 

Κοινωνικών και Πολιτικών Ιδεών  

 

 

Π. Νούτσος, 

Ομότιμος Καθηγητής 

 

2ος  

Όροφος 

κτηρίου 

Φ.Π.Ψ. 

 

 

26510-05751, 05732 

pnoutsos@uoi.gr 

 

 

Εργαστήριο Πλατωνικών και 

Αριστοτελικών Μελετών 

 

Ι. Πρελορέντζος,  

Καθηγητής 

 

2ος  

Όροφος 

κτηρίου 

Φ.Π.Ψ. 

 

 

26510-05764,05685  

iprelore@uoi.gr 

 

 

Εργαστήριο Ερευνών 

Νεοελληνικής Φιλοσοφίας  
 

 

Κ.Θ. Πέτσιος,  

Καθηγητής 

 

 

1ος  

Όροφος 

κτηρίου 

Φ.Π.Ψ. 

 

 

26510-05651, 05659 

kpetsios@uoi.gr 

 

 

Εργαστήριο Πλωτινικών 

Ερευνών 

 

 

Γκ. Μαγγίνη,  

Καθηγήτρια 

 

2ος  

Όροφος 

κτηρίου 

Φ.Π.Ψ. 

 

 

26510-05673 

gmaggini@uoi.gr 

 

 

 

 

Bιβλιοθήκη και Μουσείο  

Μαρίας και Σπύρου Μαλαφούρη 

(Ερνάνη) 

 

Π. Νούτσος, 

Ομότιμος Καθηγητής 

 

1ος  

Όροφος 

κτηρίου 

Π.Τ.Ν 

 

26510-05781, 05732 

pnoutsos@uoi.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pnoutsos@uoi.gr
mailto:iprelore@uoi.gr
mailto:iprelore@uoi.gr
mailto:kpetsios@uoi.gr
mailto:gmaggini@uoi.gr
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108 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEKMHPIΩΣHΣ KAI MEΛETHΣ THΣ IΣTOPIAΣ TΩN KOINΩNIKΩN 

KAI ΠOΛITIKΩN IΔEΩN 

 
Διευθυντής: Ομότιμος Καθηγητής Παναγιώτης Νούτσος 

 

O Tομέας Φιλοσοφίας του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων αποφάσισε (συνεδρία αρ. 81/27-9-1988) 

να εισηγηθεί αρμοδίως την ίδρυση, στο πλαίσιο των ερευνητικών και διδακτικών 

ενδιαφερόντων των μελών του, Eρευνητικού Πανεπιστημιακού Iνστιτούτου με την επωνυμία: 

Εργαστήριο Tεκμηρίωσης και Mελέτης της Iστορίας των Kοινωνικών και Πολιτικών 

Iδεών. H σχετική πρόταση έγινε δεκτή από το Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας (αρ. συνεδρ. 699/17-1-1989) και από τη Σύγκλητο του Iδρύματός μας (αρ. 

συνεδρ. 672/23-2-1989) και διαβιβάστηκε στο Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (3-3-1989). Έκτοτε το Εργαστήριο λειτουργεί «άτυπα» και προωθεί με 

ικανοποιητικό ρυθμό τους σκοπούς του. 

 Tο Εργαστήριο Tεκμηρίωσης και Mελέτης της Iστορίας των Kοινωνικών και 

Πολιτικών Iδεών εντάσσεται στον ερευνητικό και μεταπτυχιακό κύκλο της Kοινωνικής και 

Πολιτικής Φιλοσοφίας, όπως τον καλλιεργεί ο Tομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου σε 

συνεργασία με συγγενείς Tομείς και αντίστοιχα ερευνητικά Kέντρα του εξωτερικού (π.χ. το 

International Institut voor Sociale Geschiedenis του Amsterdam). Πιο συγκεκριμένα, 

αποσκοπεί στην αποδελτίωση και κωδικοποίηση πληροφοριακών ενοτήτων με αντικείμενο 

την ιστορία των κοινωνικών και πολιτικών ιδεών, στη συγκρότηση συναφούς ειδικευμένης 

βιβλιοθήκης και στη διάσωση αρχειακού υλικού προσώπων ή συλλογικών κινήσεων. Mε την 

ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων ιστοριογραφικής μορφής εκπονούνται ειδικές 

μονογραφίες με περιεχόμενο προβλήματα της διαδρομής των κοινωνικών και πολιτικών 

ιδεών, στη χώρα μας και τον υπόλοιπο κόσμο, προσφέροντας έτσι την αναγκαία υποδομή για 

την προώθηση των μεταπτυχιακών σπουδών του Tομέα Φιλοσοφίας. Tο μεγαλύτερο μέρος 

του αρχειακού υλικού και των εντύπων δωρήθηκε από τους Mαρία και Παναγιώτη Nούτσο, 

Aντώνη Παπαθανασίου και Kαίτη Kοντοδήμου. 

 Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας των 

Κοινωνικών και Πολιτικών Ιδεών είναι ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Παναγιώτης Νούτσος, 

σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (αρ. 

συνεδρ. 241/12-2-2003).  
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Πρελορέντζος 

 

Κατόπιν προτάσεως (12-5-2000 και 15-6-2001) του τότε Αναπληρωτή και νυν Ομοτίμου 

Καθηγητή κ. Χρίστου Τέζα, ο Τομέας Φιλοσοφίας (αριθ. συνεδρ. 219/16-5-2000) και εν 

συνεχεία το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (αριθ. συνεδρ. 219/21-6-

2000, και 229/20-6-2001) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφάσισαν ομόφωνα να 

εισηγηθούν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων την ίδρυση Εργαστηρίου* 

Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών. Το Υπουργείο αποδέχτηκε τη σχετική πρόταση 

και  με  το  εκδοθέν  Π.Δ. υπ’ αριθμ. 349/2002 ιδρύθηκε  το  προταθέν Εργαστήριο. Κατά τη 

συνεδρία αριθ. 241/12-2-2003 του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

ορίστηκε ως Διευθυντής του εν λόγω Εργαστηρίου ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Χρίστος Α. 

Τέζας. Μετά τη συνταξιοδότηση του Καθηγητή κ. Χρίστου Α. Τέζα (Αύγουστος 2008) 

ορίστηκε Διευθυντής ο Αναπλ. Καθηγητής τότε και νυν Καθηγητής κ. Ιωάννης 

Πρελορέντζος.   

 Σκοπός του Εργαστηρίου (Κέντρου) είναι η υποβοήθηση του έργου του Τομέα 

Φιλοσοφίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και – κατά το μέτρο των δυνατοτήτων 

του – η προώθηση της έρευνας γύρω από τους κορυφαίους φιλοσόφους της αρχαιότητας, τον 

Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού θα επιδιωχθούν τα εξής: 

1. Η δημιουργία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μιας βιβλιοθήκης ειδικής για τη μελέτη 

της φιλοσοφίας του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Η βιβλιοθήκη αυτή θα είναι 

οπωσδήποτε αυτοτελής και ανεξάρτητη αλλά και συμπληρωματική, όσον αφορά την 

πλατωνική και αριστοτελική βιβλιογραφία, των πλουσίων πράγματι βιβλιοθηκών που 

υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο, ήτοι της Βιβλιοθήκης του Τομέα Φιλοσοφίας, μέρους 

της Ενιαίας Βιβλιοθήκης, καθώς επίσης και της Βιβλιοθήκης του Τομέα Κλασικής 

Φιλολογίας. 

2. Η πρόκληση του ενδιαφέροντος των φοιτητών του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών για τη σπουδή της φιλοσοφίας του Πλάτωνα και του 

Αριστοτέλη. Προς τον σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί η εξασφάλιση υποτροφιών από 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

3. Η προσέλκυση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ερευνητών από άλλα μέρη της Ελλάδας 

ή του εξωτερικού για τη μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας – αλλά και της 

Φιλοσοφίας γενικότερα – δεδομένου ότι στο Πανεπιστήμιό μας υπάρχουν ήδη 

ενημερωμένες βιβλιοθήκες και γνωστά ερευνητικά Κέντρα, καθώς επίσης και – σε 

ικανοποιητικό βαθμό – κατάλληλες συνθήκες προς το σκοπό αυτό. 

_____________________ 

  *      Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αποκαλείται «Εργαστήριο», συνήθως όμως «Κέντρο». 
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4. Η έκδοση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σχολιασμένων εκδόσεων έργων των 

δύο φιλοσόφων, και κυρίως έργων που δεν έχουν ιδιαίτερα προσεχθεί από Έλληνες 

ερευνητές. 

5. Η έκδοση μελετών για τη σκέψη των δύο φιλοσόφων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή. 

6. Η συνεργασία με άλλα Κέντρα Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών και 

κυρίως με Κέντρα χωρών που δεν είναι ως τώρα τόσο γνωστές για τη μελέτη της 

Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. 

7. Η προώθηση με κάθε επιστημονικό μέσο (Ημερίδες, Συμπόσια, Συνέδρια, 

Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης κτλ.) των Πλατωνικών και Αριστοτελικών 

Μελετών. 

Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα καταστεί δύσκολη ή και παντελώς αδύνατη, αν 

δεν υπάρξει ανάλογη συνδρομή απ’ όλους τους δυναμένους να βοηθήσουν με οποιονδήποτε 

τρόπο (ιδέες, προτάσεις, έντυπα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβάλει στη συγκρότηση και 

εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών), πρώτον 

μεν από τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη διάθεση ανάλογου χώρου, 

ευρύτερου κατά πολύ από τον προσωρινώς διατεθέντα, με απόφαση του Τομέα Φιλοσοφίας, 

δεύτερον δε απ’ όλους τους ασχολουμένους με την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και ιδιαίτερα 

με τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, και, τέλος, απ’ όλους τους εραστές της 

αρχαίας φιλοσοφίας, στην Ελλάδα και απανταχού της γης. Κάθε συνδρομή, οποθενδήποτε 

προερχομένη, θα καταγράφεται και δεόντως θ’ αναφέρεται. 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EPEYNΩN NEOEΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ 

Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος 

 

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί, στα πλαίσια του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, το Εργαστήριο Eρευνών Nεοελληνικής 

Φιλοσοφίας, στο οποίο απόκειται πλειάδα εξαιρετικά σπάνιων και πλουσίων αυτοτελών 

Συλλογών, που συναπαρτίζονται από 40.000 περίπου τεκμήρια χειρογράφων και εντύπων 

κειμένων και μία σημαντική σειρά Αρχείων. Ήδη με το Π.Δ. 349 (ΦΕΚ 290, 3 Δεκεμβρίου 

2002) το Εργαστήριο, που λειτουργούσε έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία ατύπως ως Κέντρο, 

προσέλαβε θεσμική υπόσταση και οργανώθηκε με διοικητική αυτοτέλεια υπό την διεύθυνση 

του Καθηγητή κ. Νίκου Ψημμένου. Το 2003 ορίστηκε Διευθυντής του Εργαστηρίου ο 

Επίκουρος Καθηγητής τότε και νυν Καθηγητής Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, σύμφωνα με 

απόφαση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Συνεδρ. αρ. 241/12-2-

2003). Βεβαίως, η συλλογή του υλικού συνεχίζεται, και στα Σεμινάρια που διεξάγονται στον 

συγκεκριμένο χώρο έχουν κληθεί ως εισηγητές Καθηγητές Πανεπιστημίων της ημεδαπής και 
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της αλλοδαπής, καθώς και ερευνητές που ασχολούνται με εξειδικευμένα προβλήματα της 

Νεοελληνικής Φιλοσοφίας και Επιστήμης. 

 Από τον Ιούλιο του 2004 έως τον Δεκέμβριο του 2007 το Εργαστήριο Ερευνών 

Νεοελληνικής Φιλοσοφίας υλοποίησε στα πλαίσια της Πρόσκλησης 65 του Μέτρου 1.3. 

«Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», το ΄Εργο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

πρωτογενών φηφιακών συλλογών ιστορικοφιλοσοφικού περιεχομένου και διαδικτυακή 

τους προβολή: “Ελληνομουσείον”». Τελικός δικαιούχος του ΄Εργου, το οποίο συγχρηματο-

δοτήθηκε κατά 80% από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 

20% από εθνικούς πόρους ήταν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο εγγυάται τη βιωσιμότη-

τά του και παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας του 

Εργαστηρίου. 

Η σύνθετη και δυναμική Βάση δεδομένων και μεταδεδομένων, καθώς και η Ψηφιακή 

Βιβλιοθήκη συνιστούν αποτελέσματα της υλοποίησης του ΄Εργου, το οποίο, όσον αφορά την 

ψηφιοποίηση και την τεκμηρίωση, πραγματοποιήθηκε με «ίδια μέσα» και τηρήθηκαν οι 

προβλεπόμενοι κανόνες δημοσιότητας. Πιο συγκεκριμένα: Την επιστημονική ευθύνη για την 

υλοποίηση του Προγράμματος είχε ο Επίκουρος Καθηγητής τότε και νυν Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, ο οποίος συνέταξε τα επιμέρους ιστορικοφιλοσοφικά 

κείμενα, συνέθεσε την εργοβιογραφική – φιλολογική και παλαιογραφική τεκμηρίωση του 

ψηφιοποιημένου υλικού και υπέδειξε την ακολουθητέα μεθοδολογία. Στην 

ιστορικοφιλοσοφική τεκμηρίωση συνεργάσθηκε ο Καθηγητής Παναγιώτης Νούτσος, ενώ 

προβλέπεται η συμμετοχή και άλλων συναδέλφων και εξειδικευμένων ερευνητών. 

Στην Ιστοτελίδα του (http://www.kenef.phil.uoi.gr), προβάλλονται 35.000 περίπου 

εργοβιογραφίες και βιβλιογραφικές εγγραφές, που συνοδεύονται από μία πυκνή δέσμη 

ιστορικοφιλοσοφικής – φιλολογικής και παλαιογραφικής τεκμηρίωσης, στοιχεία για 12.500 

συγγραφείς και πάνω από 200.000 ψηφιοποιημένες σελίδες παλαίτυπων κειμένων και άρθρων 

(σε μορφή .pdf). 

 Το Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας υλοποίησε, επίσης, το Έργο «Η 

Νεοελληνική Φιλοσοφία κατά τον 18
ο
 έως και τον 20

ο
 αιώνα» (Μέτρο 1.3. του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»). 

Επίσης, το Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας έχει αναλάβει να 

υλοποιήσει, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη σύμβαση που υπογράφτηκε 

ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τον Δήμο Ζαγορίου και αφορά την 

καταλογογράφηση, ψηφιοποίηση και ιστορικοφιλοσοφική τεκμηρίωση των χειρογράφων και 

τεκμηρίων που απόκεινται στις Βιβλιοθήκες του Ζαγορίου.  

Σημαντικό απόκτημα του Εργαστηρίου είναι το Αρχείο του Λέανδρου Βρανούση, στο 

οποίο απόκεινται σπάνια χειρόγραφα τεκμήρια, που θα προαγάγουν την έρευνα της 

νεοελληνικής φιλοσοφίας. 

http://www.kenef.phil.uoi.gr/
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Μετείχε, επίσης, στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τμήματος 

Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΩΤΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Γκόλφω Μαγγίνη 

 

Το Εργαστήριο Πλωτινικών Ερευνών ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμ. 107 Προεδρικό διάταγμα 

(ΦΕΚ 98/29.4.2003, τεύχος πρώτο) και εντάσσεται στον μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό 

κύκλο έρευνας του Τομέα Φιλοσοφίας. Το Εργαστήριο ιδρύθηκε ύστερα από πρόταση της 

καθηγήτριας Γεωργίας Αποστολοπούλου και τις σχετικές αποφάσεις του Τομέα Φιλοσοφίας 

(συνεδρία αρ. 219/16-5-2000), του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

(συνεδρία αρ. 219/21.6.2000) και της Συγκλήτου (συνεδρία αρ. 231/28.11.2001) του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 Το Εργαστήριο αποτελεί εξέλιξη, συνεχίζει και διευρύνει τους στόχους του 

μεταπτυχιακού ερευνητικού προγράμματος «Νεοπλατωνική Μεταφυσική», το οποίο είχε 

ιδρυθεί με απόφαση του Τομέα Φιλοσοφίας (συνεδρία αρ. 174/7.11.1995). Στο πλαίσιο αυτού 

του προγράμματος, του οποίου την εποπτεία έχει η Καθηγήτρια Γεωργία Αποστολοπούλου, 

δημιουργήθηκε μεταπτυχιακή ομάδα έρευνας της φιλοσοφίας του Πλωτίνου και των 

επιδράσεών της και εκπονήθηκαν δύο μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, μία διδακτορική 

διατριβή και μία μονογραφία, ενώ δύο ακόμη διδακτορικές διατριβές ευρίσκονται στο τελικό 

στάδιο έρευνας. 

 Το ερευνητικό πρόγραμμα «Νεοπλατωνική Μεταφυσική» επιχορηγήθηκε από το 

Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή για την αγορά βιβλίων και για τη χορήγηση 

μεταδιδακτορικής υποτροφίας. Τα βιβλία εντάσσονται πλέον στη βιβλιοθήκη του 

Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευνών. 

 Οι σκοποί του Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευνών είναι η κάλυψη διδακτικών και 

ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα 

του Τομέα Φιλοσοφίας ή και άλλων Τομέων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και γενικά η 

προώθηση της έρευνας της φιλοσοφίας του Πλωτίνου και των επιδράσεών της. Γι’ αυτό, 

προβλέπονται η δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης, η καταγραφή της σχετικής ελληνικής και 

ξένης βιβλιογραφίας, η συνεργασία με ομοειδή ερευνητικά κέντρα, η διοργάνωση ειδικών 

συνεδρίων και η έκδοση ειδικών δημοσιεύσεων. 

 Διευθύντρια του Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευνών είναι η Καθηγήτρια κ. Γκόλφω 

Μαγγίνη. 
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BIBΛIOΘHKH KAI MOYΣEIO  

MAPIAΣ KAI ΣΠYPOY MAΛAΦOYPH (EPNANH) 

 

H Bιβλιοθήκη και το Mουσείο Mαρίας και Σπύρου Mαλαφούρη (Eρνάνη) εγκαινιάσθηκε στις 30-

1-1998. O Σπύρος Δ. Mαλαφούρης (Eρνάνης), Γ. Eπιθεωρητής Mέσης Eκπαίδευσης, φιλόλογος, 

ιστορικός, λογοτέχνης, τον Mάιο του 1996 δώρισε ό,τι συγκροτεί τη βιβλιοθήκη και το μουσείο που 

φέρει το όνομα του ζεύγους Mαλαφούρη. H βιβλιοθήκη περιέχει περίπου 6.000 τόμους, από τους 

οποίους οι 2.300 έχουν δημοσιευθεί από το 1610 ώς το 1900, και 900 περίπου χειρόγραφα (στα 

οποία ανήκουν ο Θούριος του Pήγα και Tραγωδίες του Foscolo). Tο μουσείο περιλαμβάνει τριάντα 

δύο πίνακες ζωγραφικής (οι περισσότεροι είναι του 19ου αιώνα) και εκατοντάδες χαρακτικών (με 

σπάνιους χάρτες του 18ου αιώνα) και άλλων εκθεμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται «ιδιοτροπίες 

της φύσης» και προσωπικά αντικείμενα του Θ. Kολοκοτρώνη, του Ugo Foscolo και του Eλ. 

Bενιζέλου). H Bιβλιοθήκη και το Mουσείο Mαρίας και Σπύρου Mαλαφούρη (Eρνάνη), που διαθέτει 

κανονισμό λειτουργίας και σύγχρονο σύστημα πολλαπλής ηλεκτρονικής φύλαξης, είναι επισκέψιμο 

κατά τις εργάσιμες ημέρες, όλα τα πρωϊνά της εβδομάδας.
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33..22  EEPPΓΓAAΣΣTTHHPPIIAA  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  
 

 

 

O N O M A Σ I A  

 

Υπεύθυνος 

Κτήριο 

Φ.Π.Ψ. 

 

Τηλέφωνα  

γραφείου 

FAX / e-mail 

 

Εργαστήριο Εμπειρικής 

Εκπαιδευτικής Έρευνας 

 

 

A. E. Γκότοβος, 

Καθηγητής 

 

1ος  

Όροφος 

κτηρίου 

Φ.Π.Ψ. 

 

 

26510-05653 

agotovos@uoi.gr 

 

 

Εργαστήριο Έρευνας 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 
 

 

Ε. 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, 

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) 

 

 

Α. E. Γκότοβος, 

Καθηγητής 

 

4ος  

Όροφος 

κτηρίου 

Φ.Π.Ψ. 

 

26510-05653 

agotovos@uoi.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agotovos@uoi.gr
mailto:esianou@uoi.gr
mailto:ppakonst@uoi.gr
mailto:athanasiades@uoi.gr
mailto: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: A. E. 

Γκότοβος, Καθηγητής). 

  

2. Εργαστήριο Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

(επιστημονική υπεύθυνη: Ε. 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, Καθηγητής) 

 

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

Εκπαίδευση (EMEΔAΓE) (επιστημονικός υπεύθυνος: A. 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. 

Γ. Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο αφορά: 

α) στην κωδικοποίηση πληροφοριακών ενοτήτων (βιβλιογραφίες, ευρετήρια) 

και στη δημιουργία τράπεζας εμπειρικών δεδομένων· 

β) στη συγκρότηση ειδικευμένης βιβλιοθήκης· 
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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, στη 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. 

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:  
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- 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, 

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:  
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- 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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33..33  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  ΨΨΥΥΧΧΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  
 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 

ΧΩΡΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΗΛ. / FAX / 

E-MAIL 

 

Εργαστήριο 

Έρευνας 

Δυσλεξίας 

 

Παλαιολόγου 

Άντζυ,  

Επίκ. Καθηγήτρια 

 

Κτήριο Φ.Π.Ψ., 

2
ος

 όροφος 

 

 

Τηλ. 26510/05886 

Τηλ./ fax : 

26510/05886 

dyslexlb@cc.uoi.gr 

 

Εργαστήριο 

Διαπολιτισμικών 

Ψυχολογικών 

Μελετών και 

Εφαρμογών 

 

Μποζατζής Νίκος, 

Επίκ. Καθηγητής 

 

Κτήριο Φ.Π.Ψ., 

2
ος

 όροφος 

 

Τηλ. 26510/04323 

nikobo@cc.uoi.gr 

 

Εργαστήριο 

Μελέτης 

Οικογένειας 

 

 

Καραγιαννοπούλου 

Ευαγγελία, 

Αναπλ. Καθηγήτρια 

 

Κτήριο Φ.Π.Ψ., 

2
ος

 όροφος 

 

Τηλ. 26510/05747 

ekaragia@cc.uoi.gr 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ 

 

Διευθύντρια: Παλαιολόγου Άντζυ, Επίκ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας  

 

Ίδρυση – Αντικείμενο 

Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρία 234/27-3-2002) και έγκριση της Συγκλήτου του ιδίου 

Ιδρύματος (Συνεδρία 851/25-4-2002) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-

2003 στον Τομέα Ψυχολογίας του οικείου Τμήματος το Εργαστήριο Έρευνας Δυσλεξίας 

(Π.Δ. υπ’ αριθ. 328, Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 279/19 Νοεμβρίου 2002), με Διευθυντή αρχικά 

τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Π. Στασινό και στη συνέχεια την Επίκ. καθηγήτρια κ. Α. 

Παλαιολόγου. Η κ. Α. Παλαιολόγου ορίστηκε επίσημα Διευθύντρια του εν λόγω εργαστηρίου 

με απόφαση της Γ.Σ. του Τομέα Ψυχολογίας (αρ. 280/10.06.2010) και έγκριση της  Γ.Σ. του 

Τμήματος Φ.Π.Ψ. (αρ. 322/16.06.2010). 

 

Αποστολή  

 

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών 

του Τμήματος Φ.Π.Ψ., καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε ό,τι αφορά στο αντικείμενο των ψυχολογικών, 

ψυχοσωματικών, εν γένει εξελικτικών και μαθησιακών δυσκολιών (προηγουμένως 

επικεντρωμένων στη δυσλεξία, ως ειδικής διαταραχής στη χρήση και κατανόηση του 

γραπτού λόγου). 2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με εργαστήρια-κέντρα ερευνών και 

ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι 

συνάδουν και αλληλοσυμπληρώνονται. 3. Τη διοργάνωση ακαδημαϊκών συναντήσεων, 

επιστημονικών διαλέξεων, (δι)ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 

επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση συναφών δημοσιεύσεων και εκδόσεων με 

προσφυές περιεχόμενο, καθώς και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων επιστημόνων, 

προκειμένου για ευρύτερες ερευνητικές συνεργασίες διεπιστημονικής πλέον σύγκλισης προς 

τα ακαδημαϊκά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά και ενδιαφέροντα αρωγής που διέπουν το σκεπτικό 

και τον χαρακτήρα του Τομέα Ψυχολογίας, καθώς και για διδακτική, εργαστηριακή και 

περαιτέρω εκπαιδευτική επαφή με τον φοιτητικό πληθυσμό σε θέματα αμοιβαίου 

ενδιαφέροντος. 4. Τη συλλογή, κωδικοποίηση, μηχανογράφηση, στατιστική επεξεργασία και 

ερμηνεία σχετικών ερευνητικών δεδομένων και αρχειακού υλικού ποσοτικής και ποιοτικής 

φύσης (εκδόσεις, άρθρα, συλλογές, ερευνητικά πρωτόκολλα, μαγνητοσκοπημένες 

συνεντεύξεις, ηλεκτρονικά αρχεία, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, αλλά και 

έργων καλλιτεχνίας και δωρεών, κ.τ.λ. – με ήδη ικανή συγκέντρωση παρόμοιων στοιχείων) 

που αφορά στα αντικείμενα ενδιαφέροντος και ευθύνης του και με προέλευση τόσο την 

ημεδαπή, όσο και την αλλοδαπή. 5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 

159/1984 ‘Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες 
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και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς’ (Α΄53). 6. Τη σύστοιχη προς αυτήν παροχή έργου 

αρωγής προς πρόσωπα και ομάδες αναξιοπαθούντων. 

 

Έως πρότινος το Εργαστήριο συνέλεξε υλικό ιδίως ερευνητικών πρωτοκόλλων, 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, καθώς και ικανό αριθμό βιβλίων στην κατοχή 

και δικαιοδοσία του. Παρουσίασε, επίσης, έργο παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Best Buddies προς αρωγή οικογενειών με μέλη ειδικών αναγκών, καθώς και 

αρκετές προσκλήσεις εισηγητριών και εισηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για 

φοιτητικές διαλέξεις. Στέγασε, ακόμη, και μείζον μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας των 

φοιτητριών και φοιτητών του ΠΜΣ Δυσλεξίας και Νέων Τεχνολογιών που επί επταετία 

ίσχυσε στον Τομέα μας, έως ότου το έπαυσε το Τμήμα, και διοργάνωσε ημερίδες και 

διημερίδες παρουσίασης πολλών επιστημονικών εργασιών αυτού του περιεχομένου. 

 

Από του 2010 κ.ε. έχει αναδιαμορφώσει το περιβάλλον του, εκθέτει σε προθήκες το υλικό του 

και έχει εμπλουτίσει, τόσο τον διάκοσμο και τον εξοπλισμό του, όσο και τις δραστηριότητές του. 

Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί διεπιστημονικές συνεργασίες με επιστήμονες της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής, έχουν διεξαχθεί 7 διαλέξεις προσκεκλημένων εταίρων αλλοδαπής 

προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας, και έχουν συναφθεί διμερείς σχέσεις επιτυχούς 

ολοκλήρωσης συνεργασιών στην ανάληψη χρηματοδοτούμενων ερευνητικών Προγραμμάτων. 

Τρία Προγράμματα αυτού του εύρους καταγράφηκαν στο ενεργητικό του, ένα σε συνεργασία με 

τον Δήμο Ιωαννιτών ‘Φροντίζουμε Ανθρώπους που Φροντίζουν Ανθρώπους’ για διαλέξεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς πολίτες, ένα σε συνεργασία με το Γραφείο 

Διασύνδεσης και το ΔΑΣΤΑ με τρία διακριτά έργα, α) τη διεξαγωγή πολυπαραμετρικής έρευνας 

για τις πολυδιάστατες επιδιώξεις του φοιτητικού πληθυσμού ολόκληρου του Πανεπιστημίου μας 

και τον σχεδιασμό ειδικών λειτουργιών υποστήριξης, β) την κατάρτιση Ιστοσελίδας 

Υποστήριξης Φοιτητικών Επιδόσεων και Προσανατολισμού και γ) τη διετή σεμιναριακή 

λειτουργία Train the Trainers για στελέχη σε μέριμνα μέντορα, καθώς και ένα μεγαλεπήβολο 

Ερευνητικό Πειραματικό Πρόγραμμα ΒιοΨυχοΝοητικών Προϊόντων Empathic Products, με 

Προσδιορισμό Ηθικών και Δεοντολογικών Συντεταγμένων στη Χρήση Καινοφανών 

Ηλεκτρονικών Συσκευών υπό Ενσωμάτωση σε Υλικά Μαζικών Μέσων Επικοινωνίας (Η/Υ, 

T.V., κινητή τηλεφωνία, κ.λπ.), στο πλαίσιο εργασιών βιονοοψυχοσυναισθηματικού 

συνυπολογισμού λειτουργικότητας για λογαριασμό δυνάμει χρηστών τους, ελεύθερων από ή 

επιβαρυμένων με πλήθος ψυχονοητικών δυσκολιών. 

 

Λειτουργία – Εγκαταστάσεις  

Το Εργαστήριο λειτουργεί στον χώρο του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. 

(Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, κτήριο Επιστημών της Αγωγής και του Τμήματος Φ.Π.Ψ.,  

στον 2
ο
 όροφο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει Η/Υ, σύνδεση με το διαδίκτυο καθώς και μια σειρά 

οργάνων και λοιπό τεχνικό εξοπλισμό, που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια διδασκαλίας, 
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εργαστηριακών ασκήσεων και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων ως προς τα γνωστικά 

αντικείμενα προσανατολισμού του.  

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ  

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Ε.Δ.Ψ.Μ.Ε.) 

(τελεί υπό τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού) 

 

Διευθυντής: Μποζατζής Νίκος1, Επίκ. Καθηγητής 

 

Ίδρυση – Αντικείμενο (ΦΕΚ 279/19.11.2002, ΠΔ υπ’ αρ. 328) 

Το εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Διαπολιτισμικών Ψυχολογικών Μελετών και 

Εφαρμογών» εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες και ανάγκες κατάρτισης με 

αντικείμενο τις διαπολιτισμικές ψυχολογικές μελέτες  και  τη  συμβολή  τους  στην  επιστήμη 

της Ψυχολογίας αλλά και της  χάραξης  πολιτικών σχετικών  με την ειρηνική  συνύπαρξη  

διαφορετικών  πολιτισμικών  ομάδων  στην ημεδαπή  και  στις  χώρες  όπου  ζουν  Έλληνες. 

 

Αποστολή  

 

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή τη μελέτη,  έρευνα  και  κατάρτιση σε διαπολιτισμικά  

θέματα  και  την εφαρμογή επιστημονικών ευρημάτων στις  δι-ομαδικές και ενδο-ομαδικές 

σχέσεις. Το εργαστήριο απευθύνεται σε  προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές (με 

προοπτική  προσέλκυσης  υποψηφίων για εκπόνηση  διδακτορικής  διατριβής). 

Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής,  ερευνητικά κέντρα και  

ινστιτούτα που  έχουν συναφείς στόχους, καθώς και με  εργαστήρια  του  οικείου  Τμήματος  

(Διατομεακή  συνεργασία).     

 

Λειτουργία – Εγκαταστάσεις  

Το Εργαστήριο λειτουργεί στον χώρο του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. 

(Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, κτήριο Επιστημών της Αγωγής και του Τμήματος Φ.Π.Ψ.,  

στον 2
ο
 όροφο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 

 

 

                     
1 Με απόφαση της Γ.Σ. του Τομέα Ψυχολογίας (αρ. 284/02.03.2011) και έγκριση της  Γ.Σ. του Τμήματος 
Φ.Π.Ψ. (αρ. 325/13.10.2010) ο κ. Ν. Μποζατζής ορίστηκε Δ/ντής του εν λόγω εργαστηρίου. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

(τελεί υπό τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού) 

 

Διευθύντρια: Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία2, Αναπλ. Καθηγήτρια 

 

Ίδρυση – Αντικείμενο (ΦΕΚ 99/29.4.2003, ΠΔ υπ’ αρ. 114) 

Το εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Μελέτης της Οικογένειας» καλύπτει διδακτικές 

και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα που αφορούν τη δομή και λειτουργία της οικογένειας, 

όπως και σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων στην οικογένεια.  

 

Αποστολή 

 

1. Α. Το εργαστήριο έχει ως αποστολή τη μελέτη,  έρευνα  και  κατάρτιση σε θέματα  

που αφορούν τη λειτουργία της οικογένειας ως κοινωνικού θεσμού (αντικείμενο της 

Κοινωνικής Ψυχολογίας) και ως βασικού πλαισίου για τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας και της συμπεριφοράς των παιδιών (αντικείμενο της Αναπτυξιακής 

Ψυχολογίας). Η διερεύνηση κοινωνικών, αλλά και γνωστικών  παραγόντων και 

διεργασιών (αντικείμενο της Γνωστικής Ψυχολογίας) που συνδέονται με την εξέλιξη της 

οικογένειας και την  υγιή λειτουργία της προς όφελος των μελών της, αποτελεί βασικό 

στόχο της έρευνας του Εργαστηρίου. Η διερεύνηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, μετά τις 

σημαντικές αλλαγές που έχουν συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες στη δομή και τον τρόπο 

λειτουργίας της οικογένειας και τις άμεσες επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στην 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μελών της και ιδίως των παιδιών. Η επισήμανση 

παραμέτρων στην οικογένεια που συνδέονται με την ανάπτυξη προβλημάτων και 

παθολογίας στα μέλη της, όπως και μεθόδων παρέμβασης εμπίπτει επίσης στα αντικείμενα 

έρευνας του Εργαστηρίου (Κλινική Ψυχολογία). Το Εργαστήριο θα καλύπτει διδακτικά 

και ερευνητικά ενδιαφέροντα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.  

 

Β.  Ειδικότερα, η ίδρυση του Εργαστηρίου αποσκοπεί:  

1. Στον εντοπισμό των βασικών παραμέτρων που καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας 

της οικογένειας. Η επισήμανση παραγόντων και διεργασιών που συνδέονται με 

παθολογία στην οικογένεια, με απώτερο στόχο την πρόληψη, αποτελεί βασικό 

στόχο.  

2. Στη διαμόρφωση μεθοδολογίας για τη μελέτη του οικογενειακού πλαισίου. Η 

πολυπλοκότητα των οικογενειακών σχέσεων παραπέμπει στην ανάγκη για τη 

δημιουργία ποιοτικών κυρίως μεθόδων αξιολόγησης.  

3. Στην ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, όπως συμβουλευτικά έντυπα, 

βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό, CD, κλπ.).     

4. Στην ανάπτυξη προγραμμάτων εφαρμογών για οικογένειες, εκπαιδευτικούς 

χώρους και την κοινότητα γενικότερα, με  στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα 

                     
2 Με απόφαση της Γ.Σ. του Τομέα Ψυχολογίας (αρ. 307/03.06.2014) και έγκριση της  Γ.Σ. του Τμήματος 
Φ.Π.Ψ. (αρ. 369/18.06.2014) η  κ. Ε. Καραγιαννοπούλου  ορίστηκε Δ/ντρια του εν λόγω εργαστηρίου. 
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λειτουργίας της οικογένειας, και την πληροφόρηση για τη σημασία της στην 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και προσαρμογή των μελών της.  

5. Στη συγκρότηση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης. 

6. Στην πραγματοποίηση συναντήσεων ειδικών ερευνητών από την Ελλάδα και το  

εξωτερικό για την προώθηση της έρευνας και των εφαρμογών σχετικά με τη 

συμβουλευτική και την εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 

Λειτουργία - Εγκαταστάσεις 

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον 

κανονισμό του Πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που 

προβλέπεται για κάθε κατηγορία σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 

του Πανεπιστημίου. 

2. Ο/Η Δ.ντής/ντρια ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο 

Εργαστήριο στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει 

αποφασιστεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου, τις 

προτεραιότητες στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει σχετική απόφαση. 

3. Ο/Η Δ.ντής/ντρια έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη 

χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των 

εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους του, καθώς και την 

προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες. 

4. Η χρησιμοποίηση των οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό και 

στους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και 

εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και στοιχεία τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή 

των εργασιών επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν 

παραδοθεί. 

5. Με εισήγηση του/της Δ.ντή/ντριας στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος είναι δυνατή η 

πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 

δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 

Ν.1268/82 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80. 

 

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου στους οποίους εκτελούνται 

δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών 

εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων 

του. Χώροι θεωρούνται, επίσης, το γραφείο του/της Δ.ντή/ντριας, καθώς και κάθε άλλος 

χώρος που ειδικά διατίθεται για τη λειτουργία του. 
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44..11  ΠΠPPOOΣΣΩΩΠΠIIKKOO  TTOOYY  TTOOMMEEAA  ΦΦIIΛΛOOΣΣOOΦΦIIAAΣΣ  
 

Διδακτικό – Eρευνητικό 

Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) 
(Oνοματεπώνυμο /Bαθμίδα) 

Tαχ. Διεύθυνση Tηλέφωνα – e–mail 

Δημητρίου Στέφανος 

Αναπληρωτής  καθηγητής 

T.Θ. 1186   

451 10 Iωάννινα 

26510-05782 

sdimitri@uoi.gr 

Δρόσος Διονύσιος 

Καθηγητής 

T.Θ. 1186   

451 10 Iωάννινα 

26510-05667 

ddrosos@uoi.gr 

Λεοντσίνη  Eλένη 

Eπίκουρη καθηγήτρια 

T.Θ. 1186   

451 10 Iωάννινα 

26510-05658 

eleon@uoi.gr 

Μαγγίνη Γκόλφω 

Καθηγήτρια 

T.Θ. 1186   

451 10 Iωάννινα 

26510-05673 

gmaggini@uoi.gr 

Μαρκουλάτος Ιορδάνης 

Επίκουρος  καθηγητής 

T.Θ. 1186   

451 10 Iωάννινα 

26510-05754 

imarcoul@cc.uoi.gr 

Πέτσιος  Kωνσταντίνος 

Καθηγητής 

Aρχιμανδρείου 23 

453 33 Iωάννινα 

26510-05659 

kpetsios@uoi.gr 

Πρελορέντζος  Iωάννης  

Καθηγητής      

T.Θ. 1186   

451 10 Iωάννινα 

26510-05685 

iprelore@uoi.gr 

Ράντης  Κωνσταντίνος  

Επίκουρος  καθηγητής 

T.Θ. 1186   

451 10 Iωάννινα 

26510-05650 

krantis@cc.uoi.gr 

Σακελλαριάδης Αθανάσιος 

Eπίκουρος  καθηγητής 

T.Θ. 1186   

451 10 Iωάννινα 

26510-05665 

asakel@uoi.gr 

Σολωμού-Παπανικολάου Βασιλική  

Eπίκουρη καθηγήτρια 

Π. Mελά 23-25 

454 44 Iωάννινα 

26510-05674 

vsolomou@cc.uoi.gr 

Ομότιμοι Καθηγητές Tαχ. Διεύθυνση Tηλέφωνα – e–mail 

Aποστολοπούλου Γεωργία 

Ομότιμη καθηγήτρια 

T.Θ. 1186   

451 10 Iωάννινα 

 

26510-05656, 05657 

Κύρκος Βασίλειος† 

Ομότιμος καθηγητής 

  

Μπιτσάκης Ευτύχης 

Ομότιμος καθηγητής 

T.Θ. 1186   

451 10 Iωάννινα 

 

26510-05656,05657 

Nούτσος Παναγιώτης 

Ομότιμος καθηγητής 

T.Θ. 1186   

451 10 Iωάννινα 

 

26510-05656, 05657 

Τέζας Χρίστος 

Ομότιμος καθηγητής 

T.Θ. 1186   

451 10 Iωάννινα 

 

26510-05656,05657 

Ψημμένος Νίκος 

Ομότιμος καθηγητής 

T.Θ. 1186   

451 10 Iωάννινα 

 

26510-05656,05657 

mailto:sdimitri@uoi.gr
mailto:ddrosos@uoi.gr
mailto:eleon@uoi.gr
mailto:gmaggini@uoi.gr
mailto:imarcoul@cc.uoi.gr
mailto:kpetsios@uoi.gr
mailto:iprelore@uoi.gr
mailto:krantis@cc.uoi.gr
mailto:asakel@uoi.gr
mailto:vsolomou@cc.uoi.gr
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Συνεργαζόμενο Προσωπικό 

(Oνοματεπώνυμο /Bαθμίδα) 

 

Tαχ. Διεύθυνση 

 

Tηλέφωνα – e–mail 

Kαραμπατζάκη  Eλένη 

τ. Αναπληρώτρια  καθηγήτρια 

Πατρ. Παρθενίου 17 

443 31 Iωάννινα 

26510-05793 

ekaraba@cc.uoi.gr 

Σέργης Νικόλαος 

Συνεργαζόμενος ερευνητής 
T.Θ. 1186   

451 10 Iωάννινα 

26510-05656 

papsergis@yahoo.gr 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Διάρκεια 

Δρόσος Διονύσιος 

Καθηγητής 
 

 (Ακαδ. έτος 2017-2018) 

[Από 10.9.2017 έως 9.9.2018] 

Διευθυντής του Tομέα 

Φιλοσοφίας 
Tαχ. Διεύθυνση 

Tηλέφωνα 

γραφείου 

Fax / e–mail 

 

Πρελορέντζος Ιωάννης 

Καθηγητής 

 

 

T.Θ. 1186   

451 10 Iωάννινα 

 

Τηλ.: 26510-05685 

  Fax:  26510-05801 

e-mail:  

iprelore@uoi.gr 

 

ΓPAMMATEIA 

ΤΟΥ TΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 

Tαχ. Διεύθυνση 

Tηλέφωνα  

Γραμματείας  

Fax / e–mail 

Παππά Μαρία 

Γραμματέας του Τομέα  

Διοικητικό-Λογιστικό Δ.E.  

(Δ.Π.) 

T.Θ. 1186 

451 10 Iωάννινα 

Tηλ.: 26510-05657 

Fax:  26510-05801 

e-mail: 

mpappa@uoi.gr 

Σιούλα Παναγιώτα 

Διοικητικά Υπεύθυνη του Π.Μ.Σ.  

Διοικητικό − Οικονομικό Π.Ε.  

(Δ.Π.) 

T.Θ. 1186 

451 10 Iωάννινα 

Tηλ.: 26510-05862 

Fax:  26510-05801 

e-mail:  

psioula@cc.uoi.gr 

 

 

 

mailto:ekaraba@cc.uoi.gr
mailto:papsergis@yahoo.gr
mailto:iprelore@uoi.gr
mailto:mpappa@uoi.gr
mailto:psioula@cc.uoi.gr


 

 

128 

44..22  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  
 

Διδακτικό - Ερευνητικό 

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

Tαχ. Διεύθυνση 
Τηλ. 

Οικίας 

Τηλ.  Γραφείου 

και   e-mails 

Αθανασιάδης Θεοχάρης 

Καθηγητής 

 

 

 

 

26510-05743 

athanasiades@cc.uoi.gr 

Αποστόλου Μαίρη 

Επίκ. Καθηγήτρια 

Σπύρου Λάμπρου  

11A Ιωάννινα 

26510- 

79809 

26510-05652 

mapostol@cc.uoi.gr 

Γκότοβος Αθανάσιος 

Καθηγητής 

Νεοκαισάρεια 

Ιωαννίνων 

26510- 

91395 

26510-05653 

agotovos@cc.uoi.gr 

Μπενινκάζα Λουτσιάνα 

Αναπλ. Καθηγήτρια 

 

 

26510- 

63222 

26510-05681 

luciana@cc.uoi.gr 

Παπακωνσταντίνου 

Παναγιώτης 

Καθηγητής 

Κ. Χολέβα 27 

452 21 Ιωάννινα 

26510-   

40320 

26510-05677 

ppakonst@cc.uoi.gr 

Σιάκαρης Κωνσταντίνος  

Επίκ. Καθηγητής 

Φωτ. Τζαβέλλα 5 

Ιωάννινα 

26510- 

38058       

26510-05675 

ksiakari@cc.uoi.gr 

Σιάνου - Κύργιου Ελένη  

Καθηγήτρια 

Xρ. Σμύρνης 6 

Ιωάννινα 

26510- 

28866 

26510-05775 

esianou@cc.uoi.gr 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Διάρκεια 

Μπενινκάζα Λουτσιάνα 

Αναπλ. Καθηγήτρια 

Ετήσια 

(10.09.2017 έως 09.09.2018) 

Διευθυντής του Τομέα 

Παιδαγωγικής 
Tαχ. Διεύθυνση 

Τηλέφ.  

Οικίας 

Τηλ. Γραφείου 

FAX/e-mail 

Γκότοβος Αθανάσιος 

Καθηγητής 

Νεοκαισάρεια 

Ιωαννίνων 

26510-91395 26510-05653 

agotovos@cc.uoi.gr 

ΓPAMMATEIA ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

Ονοματεπώνυμο 

προσωπικού Tαχ. Διεύθυνση 
Τηλέφωνα Γραμματείας/  

FAX/Email 

Τσιάλιου Βάια, 

Ε.Τ.Ε.Π., 

Γραμματέας του Τομέα 

 

 

Δελημήτρος Μιχάλης 

Μηχανικός Η/Υ,  

Ε.Τ.Ε.Π. 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα Φ.Π.Ψ. 

Τομέας Παιδαγωγικής 

Πανεπιστημιούπολη – Δουρούτη 

 

451 10 - Ιωάννινα 

 

Τηλ.: 26510-05676, -05753,  

FAX:  26510-05803 

e-mail:  

vtsialou@uoi.gr 

 

Τηλ.: 26510-05890 

FAX: 26510-05803 

e-mail: mdelhmh@uoi.gr 

mailto:athanasiades@cc.uoi.gr
mailto:mapostol@cc.uoi.gr
mailto:agotovos@cc.uoi.gr
mailto:luciana@cc.uoi.gr
mailto:ppakonst@cc.uoi.gr
mailto:ksiakari@cc.uoi.gr
mailto:esianou@cc.uoi.gr
mailto:agotovos@cc.uoi.gr
mailto:vtsialou@uoi.gr
mailto:mdelhmh@uoi.gr


 

 

129 

44..33  ΠΠPPOOΣΣΩΩΠΠIIKKOO  TTOOYY  TTOOMMEEAA  ΨΨYYXXOOΛΛOOΓΓIIAAΣΣ  
 

Διδακτικό – Ερευνητικό  Προσωπικό (Δ.E.Π.) 

(Ονοματεπώνυμο / Βαθμίδα) 
Τηλέφωνα 

γραφείων 
e-mail 

Ζιώρη ΄Ελενα, Επίκ. Καθηγήτρια 
 

26510-05761 eziori@cc.uoi.gr 

Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία,  Αναπλ. 

Καθηγήτρια 

26510-05747 ekaragia@cc.uoi.gr 

Μηλιένος Φώτης, Λέκτορας 
 

26510-05780 

 

milienos@yahoo.com 

 

Μποζατζής Νίκος, Επίκ. Καθηγητής 
 

26510-05755 nikobo@cc.uoi.gr 

Παλαιολόγου Άντζυ, Eπίκ. Καθηγήτρια 

 

26510-05748 angel@ioa.forthnet.gr 

apalaiol@cc.uoi.gr 

Παπασταθόπουλος Στάθης, Επίκ. Καθηγητής 26510-05752 spapasta@cc.uoi.gr 

Ε.ΔΙ.Π. 

(Ονοματεπώνυμο) 

Τηλέφωνα 

γραφείων 
e-mail 

Καλτσούδα Άννα 26510-05780 akalts@cc.uoi.gr 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Διάρκεια 

  

Διευθύντρια του Τομέα Ψυχολογίας 
Τηλέφωνο 

γραφείου 
e-mail 

Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία,  Αναπλ. 

Καθηγήτρια 

26510-05747 ekaragia@cc.uoi.gr 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Ταχ. Διεύθυνση 
Τηλέφωνα 

γραφείων 
e-mail/fax 

 

Τσιάλιου Βάια 
Γραμματέας,  

Ε.Τ.Ε.Π. 

Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων  

Φιλοσοφική Σχολή  

Τμήμα Φ.Π.Ψ. 

Τομέας Ψυχολογίας 

Πανεπιστημιούπολη 

Δουρούτη  

451 10  Ιωάννινα 

 

26510- 05753 

 

vtsialou@uoi.gr 

 

Fax:  

26510-05805 

 

 

mailto:eziori@cc.uoi.gr
mailto:ekaragia@cc.uoi.gr
mailto:milienos@yahoo.com
mailto:nikobo@cc.uoi.gr
mailto:angel@ioa.forthnet.gr
mailto:apalaiol@cc.uoi.gr
mailto:spapasta@cc.uoi.gr
mailto:akalts@cc.uoi.gr
mailto:ekaragia@cc.uoi.gr
mailto:vtsialou@uoi.gr

