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Γενικές Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι το 
δεύτερο και “νεότερο” Πανεπιστήμιο της πόλης της Θεσσαλονίκης, ειδικευμένο στις 
οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Ιδρύθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με το 
Προεδρικό Διάταγμα 147/10-4-1990 και είναι η μετεξέλιξη της γνωστής Ανωτάτης 
Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, η οποία, ιδρυμένη από το 1948, λειτούργησε για 
πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1957-58. Έτσι το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έκλεισε τα 50 χρόνια της λειτουργίας του ως ίδρυμα.  

Το Διδακτικό και Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας σήμερα αποτελείται από 173 μέλη, ενώ οι ενεργοί φοιτητές είναι περίπου 
6.000.  

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει δέκα τμήματα:  
1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
2. Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων  
3. Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών 
4. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 
5. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
6. Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής 
7. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
8. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
9. Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας 
10. Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών  

Υπάρχουν επίσης τρία διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα: 
1. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην οικονομική επιστήμη. 
2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
3. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. 

Καθώς και εννέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην  Εφαρμοσμένη Πληροφορική.  
2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική. 
3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική.  
4. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές του 

Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ), το οποίο οδηγεί στην απονομή 
Μεταπτυχιακού (Masters) στις εξής ειδικεύσεις: 1) Ευρωπαϊκές Σπουδές και 
Διπλωματία 2) Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνή Πολιτική 

5. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτική των Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

6. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.  
7. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας. 
8. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική. 
9. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (part time) για στελέχη επιχειρήσεων, που οργανώνει 
το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.  

 
Ο χώρος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στον οποίο βρίσκονται οι σύγχρονες 

εγκαταστάσεις του, εκτείνεται σήμερα σε έκταση 12 στρεμμάτων κοντά στο 
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) και το Τρίτο 
Σώμα Στρατού. Η συνολική επιφάνεια όλων των ορόφων του κτιρίου, το οποίο 
αποπερατώθηκε το 1991, είναι περίπου 35.000 τ.μ. Εκτός από τα μεγάλα και μικρά 
αμφιθέατρα, τις αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, τα γραφεία και τους υπόλοιπους 
χώρους όπου βρίσκεται η διοίκηση και ασκούνται όλες οι δραστηριότητες του 
Πανεπιστημίου, υπάρχει σύγχρονη μηχανοργανωμένη Βιβλιοθήκη, Κέντρο και 
εργαστήρια Η/Υ, που επικουρούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος υπάρχει 
εστιατόριο, το οποίο λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, κλειστό 
γυμναστήριο, βιβλιοπωλείο και φωτοαντιγραφικό κέντρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των φοιτητών και των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο. 
 
 
 Όργανα του Πανεπιστημίου 
 Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την ανώτατη παιδεία (Ν. 1268/82 και 
Ν.2083/92), όργανα που ασκούν τη διοίκηση του Πανεπιστημίου είναι:  Η Σύγκλητος, το 
Πρυτανικό Συμβούλιο και οι Πρυτανικές Αρχές.  Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο όργανο 
που διοικεί το Πανεπιστήμιο.  Στα πλαίσια της αυτοτέλειας των Α.Ε.Ι. στην αρμοδιότητα 
της Συγκλήτου εμπίπτουν θέματα ακαδημαϊκά, διοικητικά και οικονομικά.  Οι 
Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου είναι οι:  

Πρύτανης:  
Γιάννης Χατζηδημητρίου 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού 
Χρήστος Κωνσταντάτος 

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Αχιλλέας Ζαπράνης 

Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επενδύσεων 
Χάρρυ Παπαπανάγος 
 
 
 Όργανα του Τμήματος 
 Τα όργανα του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος.  Η Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, 
εκπροσώπους φοιτητών, ίσους προς το 50% του αριθμού των μελών Δ.Ε.Π., ένα μέλος 
ΕΕΔΙΠ ΙΙ και ένα μέλος ΕΤΕΠ.  Στις αρμοδιότητες της Γ.Σ. εμπίπτουν θέματα όπως:  
Προγράμματα σπουδών, ανάθεση μαθημάτων σε διδάσκοντες και εκλογή μελών ΔΕΠ.  
Στις αρμοδιότητες του Προέδρου ανήκει η φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του 
Τμήματος, η εκπροσώπησή του, ο καθορισμός της Ημερήσιας Διάταξης της Γ.Σ., κ.λπ. Ο 
Πρόεδρος του Τμήματος αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, όταν αυτός 
απουσιάζει ή κωλύεται.  
 



 4

Πληροφορίες για φοιτητικά θέματα 
 
 Πρόγραμμα Σπουδών 
 Τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας βασίζονται σε διδακτικές 
μονάδες ή πιστωτικές ώρες. Μια διδακτική μονάδα είναι κανονικά ισοδύναμη με μία 
«τάξη» 45΄ ανά εβδομάδα για κάθε εξάμηνο. Μία «τάξη» μπορεί να πάρει τη μορφή 
διάλεξης, εργαστηρίου, μαθήματος, σεμιναρίου ή εξάσκησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του συγκεκριμένου προγράμματος του τμήματος. Ένα πτυχίο απονέμεται μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση ενός προγράμματος σπουδών που προσφέρεται από ένα τμήμα.   
 
 Τίτλοι Πτυχίων που προσφέρονται 
 Τα δέκα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απονέμουν τίτλους σπουδών 
ισοδύναμους με τετραετή πτυχία στους αντίστοιχους τομείς τους.  Για την αποφοίτηση 
απαιτείται ένα ελάχιστο οκτώ εξαμήνων (τέσσερα έτη).  Τα περισσότερα των μαθημάτων 
είναι υποχρεωτικά, αλλά υπάρχει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από μαθήματα επιλογής.  
Επιτρέπεται σε φοιτητές από ένα τμήμα να πάρουν μαθήματα που προσφέρονται από 
άλλα τμήματα.  Μαθήματα ξένων γλωσσών θα πρέπει να παίρνονται σε τέσσερα ή έξι 
εξάμηνα.  Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην Αγγλική, Γαλλική και 
Γερμανική γλώσσα.  Επίσης υπάρχουν διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα που 
οδηγούν στους τίτλους Μ.Α., Μ.Β.Α. και Μ.Ι.S.  Η διάρκεια είναι τέσσερα εξάμηνα (δύο 
έτη). Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων μπορούν 
να εγγραφούν σε αυτά τα προγράμματα μετά από εξετάσεις εισαγωγής.  Καλή γνώση των 
Αγγλικών είναι προαπαιτούμενο.  Διδακτορικοί τίτλοι απονέμονται από κάθε Τμήμα 
μετά από ολοκλήρωση μιας διατριβής και επιτυχή προφορική εξέταση. 
 
 Βαθμολογικό Σύστημα 
 Το βαθμολογικό σύστημα είναι αριθμητικό, από 1 έως 10 (άριστα) με βάση το 5.  Ο 
τελικός μέσος όρος των βαθμών από όλα τα μαθήματα καταγράφεται στον τίτλο 
απονομής σύμφωνα με το ακόλουθο σύστημα ταξινόμησης:  «Άριστα» (8,5 – 10) , «Λίαν 
Καλώς» (6,5 – 8,49), «Καλώς» (5 – 6,49).   
 
 Διάρκεια Ακαδημαϊκού Έτους 

 Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η 
Αυγούστου του επόμενου έτους.  Κάθε ακαδημαϊκό έτος διαιρείται σε δύο εξάμηνα.  
Κάθε εξάμηνο αποτελείται τουλάχιστον από 13 πλήρεις εβδομάδες μαθημάτων και δύο 
εβδομάδες εξετάσεων.  Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Σεπτεμβρίου και το εαρινό εξάμηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.  Οι 
ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο.  Με απόφαση της Συγκλήτου 
επιτρέπεται παράταση της διάρκειας του εξαμήνου μέχρι δύο το πολύ εβδομάδες 
προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων 
διδασκαλίας. 

 Έναρξη μαθημάτων, εξεταστικές περίοδοι, διακοπές και αργίες: 

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την πρώτη Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την τρι-
ακοστή πρώτη Αυγούστου του επόμενου έτους. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 
αρχίζουν υποχρεωτικά την τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και λήγουν με την 
έναρξη των διακοπών των Χριστουγέννων. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 
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αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα του Φεβρουαρίου και λήγουν στο τέλος της προτελευταίας 
εβδομάδας του Μαίου.  

2. Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά τη χρονική περίοδο από την εικοστή πέμπτη Αυ-
γούστου έως την Παρασκευή πριν από την τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, από 10 
Ιανουαρίου έως την Παρασκευή πριν από τη δεύτερη Δευτέρα του Φεβρουαρίου και από 
1 έως 30 Ιουνίου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος η εξέταση 
περιορισμένου μόνον αριθμού μαθημάτων μπορεί να γίνει μέσα σε εύλογο χρόνο πέρα 
από τις προαναφερόμενες προθεσμίες, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.  

3. Οι θερινές διακοπές ορίζονται από την αρχή του Ιουλίου έως και τις 24 Αυγού-
στου. Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών δεν γίνονται συνεδριάσεις των 
Τμημάτων. Με απόφαση πάντως της Συγκλήτου μπορούν να επιτραπούν οι συνεδριάσεις 
των οργάνων του Πανεπιστημίου, εφόσον υπάρχουν προς ρύθμιση επείγοντα θέματα.  

4. Τα μαθήματα διακόπτονται: α) την Καθαρά Δευτέρα, β) από τη Μεγάλη Δευτέρα 
έως και την Κυριακή του Θωμά, γ) την ημέρα που διεξάγονται οι γενικές Φοιτητικές Ε-
κλογές και δ) την ημέρα κατά την οποία διεξάγονται οι Πρυτανικές Εκλογές.  

5. Το Πανεπιστήμιο αργεί: α) του Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου), β) κατά την ε-
θνική εορτή της εικοστής ογδόης Οκτωβρίου, γ) κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου (17 
Νοεμβρίου), δ) των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου), ε) κατά την εθνική επέτειο της ει-
κοστής πέμπτης Μαρτίου, στ) την πρώτη Μαΐου και ζ) του Αγίου Πνεύματος.  
 

Εξετάσεις  

 Εξετάσεις για το Α΄, Γ΄, Ε΄ και Ζ΄ εξάμηνο λαμβάνουν χώρα τον Ιανουάριο (1η 
εξεταστική περίοδος) και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική περίοδος). Για το Β΄, Δ΄, ΣΤ΄ 
και Η΄ εξάμηνο τον Ιούνιο (1η εξεταστική περίοδος) και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική 
περίοδος).  Αν κάποιος φοιτητής αποτύχει σε ένα υποχρεωτικό μάθημα θα πρέπει να 
επαναλάβει την επόμενη χρονιά την παρακολούθηση και την εξέταση του μαθήματος, 
ακολουθώντας τη νέα ύλη και τις νέες συνθήκες διδασκαλίας ή εξέτασης που τυχόν θα 
υπάρξουν.  Το ίδιο ισχύει για τα επιλεγόμενα μαθήματα στα οποία θα θελήσει να 
εξεταστεί για δεύτερη χρονιά.  

Έναρξη και λήξη εξετάσεων:  
Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου: 3η εβδομάδα Αυγούστου-3η εβδομάδα Σεπτεμβρίου. 
Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου: 2η εβδομάδα Ιανουαρίου-1η εβδομάδα Φεβρουαρίου. 
Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου: 1 Ιουνίου — 30 Ιουνίου. 
Κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις όλων των μαθημά-
των (Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου). 
 

Υποτροφίες εισαγωγής και βραβεία επίδοσης 
 Υποτροφίες και βραβεία εισαγωγής και επίδοσης χορηγούνται στους φοιτητές από το 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).  Η υποτροφία και το βραβείο εισαγωγής 
χορηγείται στον πρωτοετή φοιτητή /-τρια που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία 
στις Γενικές Εξετάσεις με την πρώτη συμμετοχή του /-της.  Οι υποτροφίες και βραβεία 
επίδοσης χορηγούνται στα τρία πρώτα έτη σπουδών στους φοιτητές (έναν /μία κάθε 
χρόνο) που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία με βάση το μέσο όρο 
βαθμολογίας των δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους. Βραβείο παίρνει και ο 
αριστούχος απόφοιτος. 
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 Για τη χορήγηση των υποτροφιών είναι απαραίτητο να πληρούνται οι εξής 
προϋποθέσεις:  1) Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια, 2) το προσωπικό εισόδημα των 
υποψηφίων να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, το δε οικογενειακό τα 53.000 ευρώ, 3) να 
έχουν επιτύχει σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον 
προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών των δύο 
εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους κάθε Τμήματος και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους να 
μην είναι κατώτερος του 6,51 («Λίαν Καλώς»). 
 
 Υποτροφίες κινητικότητας  
 Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LLP/ERASMUS (http://compus.uom.gr/erasmus/) παρέχει 
στους φοιτητές του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής υποτροφίες 
κινητικότητας για σπουδές ή πρακτική άσκηση (http://compus.uom.gr/erasmusp/). Οι 
υποτροφίες κινητικότητας επιτρέπουν τους φοιτητές/τριες, να πραγματοποιήσουν μέρος 
των σπουδών τους -από 3 έως 12 μήνες- σε συνεργαζόμενο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα. Οι υπο-
τροφίες πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό επιτρέπουν τους φοιτητές να πραγματοποιή-
σουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχείρηση, οργανισμό ή φορέα εκπαίδευσης του 
εξωτερικού. 

 Οι φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής που έχουν 
ολοκληρώσει το Α΄ έτος των σπουδών τους και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το 
πρόγραμμα, μπορούν να συμμετάσχουν υποβάλλοντας την αίτησή τους την περίοδο 
Μαρτίου – Απριλίου στη διοικητική υπεύθυνη του Τμήματος (κ Κατερίνα Νοταρίδου, 
katnot@uom.gr) κατόπιν συνεννοήσεως με την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη (κ Λευκοθέα 
Καρτασίδου, lefka@uom.gr). Οι φοιτητές δικαιούνται την υποτροφία εφόσον εξεταστούν 
με επιτυχία σε τουλάχιστον ένα μάθημα στο ξένο Ίδρυμα. 

 Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα του 
εξωτερικού, πρέπει πρωτίστως να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το πρόγραμμα 
σπουδών τους.   Στη συνέχεια να επικοινωνήσουν (μέσω e-mail)  με την Ακαδημαϊκή 
Υπεύθυνη, κ. Λευκοθέα Καρτασίδου και να καταθέσουν αίτηση στη διοικητική υπεύθυ-
νη του Τμήματος (κ. Ανίτα Τσαμπάζη, anita@uom.gr).  Οι παραπάνω φοιτητές δικαιού-
νται εντατικά μαθήματα γλώσσας EILCs.   

 Το πρόγραμμα επιτρέπει, επίσης, την ανταλλαγή διδακτικού προσωπικού για 
διδασκαλία και διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση, μεταξύ των συνεργαζομένων 
Πανεπιστημίων για σύντομο χρονικό διάστημα.  

Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Λέκτορας, Σύμβουλος σπουδών LLP/ERASMUS για την κατεύθυνση Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, (γρ. 
311, τηλ. 2310-891524, email ipapav@uom.gr). 
Κατερίνα Νοταρίδου, ΕΤΕΠ, Διοικητική Υπεύθυνη του Τμήματος για τους εξερχόμενους φοιτητές ERASMUS, (γρ. 313, τηλ. 
2310-891388, email katnot@uom.gr). 
Θεοφανεία Τσαμπάζη, ΕΤΕΠ, Διοικητική Υπεύθυνη του Τμήματος για τους εισερχόμενους φοιτητές ERASMUS, (γρ. 313, τηλ. 
2310-891386, email anita@uom.gr) 
http://www.uom.gr/erasmus 

 
 Σίτιση  
Στους προπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται δωρεάν σίτιση υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
που αφορούν στην ατομική και οικογενειακή τους οικονομική κατάσταση. Για το σκοπό 
αυτό καταθέτουν σχετικά δικαιολογητικά, που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση του 
Γραφείου της Φοιτητικής Μέριμνας. 
 

mailto:katnot@uom.gr
mailto:lefka@uom.gr
mailto:anita@uom.gr
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Χρόνος  υποβολής  δικαιολογητικών  για  λήψη - ανανέωση και ισχύς της κάρτας 
σίτισης. 
1. Ο φοιτητής που δικαιούται και επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν, μέσα σε 15 μέρες από 
την αρχική του εγγραφή, υποβάλλει στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: 
α. Αίτηση - δήλωση για την δωρεάν σίτισή του, που υποβάλλεται μόνο από τον ίδιο. 
β. Μια φωτογραφία 
γ. Εκκαθαριστικό της οικείας εφορίας για το ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό και ατο-
μικό του εισόδημα εφόσον υποβάλλει και ο ίδιος φορολογική δήλωση. 
δ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων αν αυτοί δεν είναι στη ζωή ή δια-
ζευκτήριο εάν οι γονείς είναι χωρισμένοι όπου να φαίνεται η επιμέλεια των παιδιών ή 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
2. Για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος, από 1 Σεπτεμβρίου και το αργότερο  μέχρι 20  
Οκτωβρίου υποβάλλει στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας τα παραπάνω δικαιολογητικά 
και την κάρτα σίτισης για την ετήσια θεώρησή της. 
3. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ελέγχει τα δικαιολογητικά και χορηγεί στον ενδιαφε-
ρόμενο μέσα σε πέντε μέρες από την υποβολή τους την κάρτα σίτισης. Στο πίσω μέρος 
της κάρτας γίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος η ανανέωσή της. 
4. Η χρήση της κάρτας, γίνεται μόνο από τον φοιτητή στον οποίο χορηγείται και ισχύει 
από την ημερομηνία παραλαβής της, έως 30 Ιουνίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, 
εκτός εάν ακυρωθεί για κάποιο λόγο. 
5. Η μη θεώρηση της κάρτας σίτισης λόγω υπαιτιότητας του κατόχου της, αφαιρεί από 
αυτόν το δικαίωμα της χρήσης της για το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο δεν θεωρήθηκε. 
6. Η μη χρήση της κάρτας δεν επιτρέπεται, και επιστρέφεται στο Τμήμα Φοιτητικής 
Μέριμνας για ακύρωση. 
7. Οι παραπάνω ημερομηνίες μπορούν να αλλάζουν και να ανακοινώνονται αναλόγως με 
τις περιστάσεις με απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας σε 
συνεννόηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου.  
 
Δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση:  
1.'Oσοι εγγράφονται για απόκτηση 2ου πτυχίου, οι μεταπτυχιακοί, οι υποψήφιοι διδά-
κτορες και οι υπότροφοι. 
2.'Οσοι περάτωσαν τις σπουδές τους ή συμπλήρωσαν τον μέγιστο χρόνο 6 έτη που προ-
βλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την χορήγηση φοιτητικών παροχών. 
3.'Οσοι ανέστειλαν την φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή και οι στρα-
τιώτες. 
4.'Οσοι συμμετέχουν σε προγράμματα Erasmus και για όσο χρόνο συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα. 
  

Υγειονομική περίθαλψη 
Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται ια-
τροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία περιλαμβάνει : 1) Ιατρική εξέ-
ταση, 2) Νοσοκομειακή εξέταση, 3) Φαρμακευτική περίθαλψη, 4) Παρακλινικές εξετά-
σεις, 5) Εξέταση στο σπίτι, 6) Τοκετούς, 7) Φυσιοθεραπεία, 8) Οδοντιατρική περίθαλψη, 
9)Ορθοπεδικά είδη.  Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα 
και κατά προτίμηση στις πανεπιστημιακές κλινικές. Για το σκοπό αυτό οι φοιτητές εφο-
διάζονται από το γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας με φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης, ύ-
στερα από αίτησή τους.  Δεν δικαιούνται όσοι είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι σε 
άλλο ασφαλιστικό φορέα, όσοι περάτωσαν τις σπουδές τους ή συμπλήρωσαν το μέγιστο 
χρόνο παροχών. 
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Φοιτητικά εισιτήρια  
 Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται έκπτωση στην τιμή 
εισιτηρίου των οδικών, σιδηροδρομικών και ακτοπλοϊκών μέσων μαζικής μεταφοράς ό-
ταν μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας. Η έκπτωση παρέχεται για όλο το ακαδημα-
ϊκό έτος με την επίδειξη του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο) που χορηγείται από την 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου. 
(http://paso.minedu.gov.gr/) 
Δεν δικαιούνται ειδικό δελτίο (πάσο) για παροχή έκπτωσης στην τιμή εισιτηρίου στις α-
στικές και υπεραστικές συγκοινωνίες οι φοιτητές που κατετάγησαν ως πτυχιούχοι Α-
ΕΙ/ΤΕΙ για την απόκτηση και άλλου πτυχίου, όσοι περάτωσαν τις σπουδές τους και όσοι 
συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο παροχών. 
 
 Φοιτητική εστία  
 Πολλοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξυπηρετούνται ως οικότροφοι από 
το Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας (Φοιτητική Εστία) που βρίσκεται στην οδό Λυκούδη 2-6, 
Καλαμαριά τηλ.2310449447 και 2310441292.  

 Πολλοί στις φοιτητές δικαιούνται Στεγαστικό επίδομα υπό στις όρους και προϋποθέ-
σεις χορήγησης που καθορίζει κάθε χρόνο το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
και τα δικαιολογητικά υποβάλονται στις κατά τόπους εφορίες εντός του πρώτου τρίμη-
νου του τρέχοντος έτους. 

 
 Δωρεάν παροχή διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων  

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν προμήθειας και επιλογής αριθμού διδα-
κτικών συγγραμάτων ίσου με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων 
μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει 
ο νόμος. Η ρύθμιση των θεμάτων διάθεσης, διακίνησης και πληρωμής των Πανεπιστημι-
ακών συγγραμμάτων και παραδόσεων διενεργείται μέσω του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ

Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων γίνονται ηλεκτρονικά , στη διεύθυνση http://eudoxus.gr/, 
χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό φοιτητή.   

Επισημαίνεται ότι ο μέγιστος αριθμός των συγγραμμάτων που δικαιούνται οι φοιτητές του 
Τμήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ανέρχεται στα πενήντα επτά (57), συμπερι-
λαμβανομένης και της ξένης γλώσσας.  

http://eudoxus.gr/
http://eudoxus.gr/
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To Προφίλ του Τμήματος 
 
 Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε με το Π.Δ. 267/93 και 
με το Π.Δ. 391/95 θεσμοθετήθηκαν οι κατευθύνσεις του.  Δέχτηκε τους πρώτους 
φοιτητές του το Σεπτέμβριο 1997. 
 
Πρόεδρος του Τμήματος 
Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντνίνος Παπαδόπουλος (Γρ. 305 τηλ. 2310-891403 fax 
2310- 891388) 
 
 Μέλη Δ.Ε.Π.  

Τμήματος 
Βαθμίδα Γραφείο 

(κτίριο Ζ΄) 
Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση 

1. Κωνσταντίνος  
Παπαδόπουλος 

Πρόεδρος,  
Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

305 2310-891403 kpapado@uom.gr 

2. Δημήτριος  
Γουδήρας 

Καθηγητής 305 2310-891381 dbg@uom.gr 

3. Γεώργιος Παυλίδης Καθηγητής 301 2310-891333 pavlidis@uom.gr 

4. Λάζαρος Τριάρχου Καθηγητής 312 2310-891387 triarhou@uom.gr 

5. Βασίλειος  
Δαγδιλέλης 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

315 2310-891336 dagdil@uom.gr 

6. Αρετή Οκαλίδου Αναπληρώτρια  
Καθηγήτρια 

303 2310-891358 okalidou@uom.gr 

7. Αδαμάντιος  
Παπασταμάτης 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

205 2310-891324 papastam@uom.gr 

8. Ιωάννης Αγαλιώτης Επίκουρος 
Καθηγητής 

310 2310-891383 iagal@uom.gr 

9. Ευθύμιος  
Βαλκάνος 

Επίκουρος Κα-
θηγητής 

316 2310-891385 evalkan@uom.gr 

10. Βασιλική  
Καραβάκου  

Επίκουρη  
Καθηγήτρια 

208 2310-891360 vkm@uom.gr 

11. Λευκοθέα  
Καρτασίδου 

Επίκουρη Κα-
θηγήτρια  

202 2310-891350 lefka@uom.gr 

12. Anthony  
Montgomery  

Επίκουρος 
Καθηγητής 

208 2310-891308 antmont@uom.gr 

13. Μαρία Πλατσίδου  Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

308 2310-891384 platsidu@uom.gr 

14. Γρηγόριος Σίμος  Επίκουρος 
Καθηγητής 

306 2310-891361 simos@med.auth.gr 

15. Αθηνά Σιπητάνου  Επίκουρη  
Καθηγήτρια 

302 2310-891393 asipi@uom.gr 

16. Ιωάννα 
Παπαβασιλείου  

Λέκτορας 311 2310-891524 ipapav@uom.gr

 

mailto:ipapav@uom.gr


 10

 
 ΜΕΛΟΣ  ΕΕΔΙΠ  ΙΙ    

 Αναστασία  
Παμπούρη 
(Συνεχ.Εκπαίδευση) 

 313 2310-891386 apamp@uom.gr 

 

 ΜΕΛΗ  Ε.Τ.Ε.Π.     

1. Αικατερίνη  
Νοταρίδου 

 313 2310-891388 katnot@uom.gr 

2. Θεοφανεία  
Τσαμπάζη 

 313 2310-891386 anita@uom.gr 

3. Παύλος  
Χατζηγιαννάκογλου 

 314 2310-891355 pxatzi@uom.gr

 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    

 Ευδοξία  
Παπανικολάου 

Γραμματέας Ημιώροφος 2310-891253 evipap@uom.gr 

 Ζωή Μάνου  Διοικητικός  
Υπάλληλος 

Ημιώροφος 2310-891253 manou@uom.gr

 

 Κατερίνα  
Ευσταθίου  

Διοικητικός 
Υπάλληλος Ημιώροφος 2310-891339 eustkat@uom.gr 

 Γεώργιος  
Βαλαβανίδης  

Διοικητικός 
Υπάλλληλος 

Ημιώροφος 2310-891253 geoval@uom.gr 

 Αθανάσιος  
Παπαδόπουλος  

Διοικητικός 
Υπάλληλος 

Ημιώροφος 

 

2310-891339 

 

ppapa@uom.gr 

 

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση Γραμματείας:   espsecr@uom.gr,   fax: 2310-891257 
 
  
Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος 
Οι σκοποί του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής είναι:  

1. Να προάγει τις επιστήμες  
α) της Διά βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
β) της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή /και με Ειδικές Εκπαι-

δευτικές Ανάγκες 
μέσα από την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, αξιοποιώ-
ντας (επαρκώς / ανάλογα) τις Νέες Τεχνολογίες και σεβόμενο τις αρχές της Διαπολι-
τισμικής Εκπαίδευσης. 

2. Να συμβάλλει στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξηκαι στην αξιολόγηση θεσμών και δο-
μών εκπαιδευτικής πολιτικής.  

3. Να παρέχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, απαραίτητες για 
την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.  

 
 
  

mailto:pxatzi@uom.gr
mailto:manou@uom.gr
mailto:espsecr@uom.gr
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Το Πτυχίο και οι Κατευθύνσεις 
 Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις:  

 α) Κατεύθυνση της Συνεχούς Εκπαίδευσης. 

β) Κατεύθυνση της Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. 

Οι εισαγόμενοι φοιτητές επιλέγουν Κατεύθυνση στο τέλος του Β΄ Εξαμ. Σπουδών. 

Η πρώτη κατεύθυνση στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην απόκτηση 
γνώσεων και εμπειριών τέτοιων, ώστε να μπορούν να εργαστούν ως εξειδικευμένα στε-
λέχη στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Η δεύτερη κατεύθυνση στοχεύει στην κατάρτιση 
εξειδικευμένων εκπαιδευτών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ελάχιστη διάρκεια 
φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα. 

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο κύκλους σπουδών, διάρκειας ενός και 
τριών ετών αντιστοίχως. Ο πρώτος κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους 
φοιτητές. Στον κύκλο αυτό διδάσκονται μαθήματα που σχετίζονται και με τις δύο  
κατευθύνσεις και αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα από την παιδαγωγική, την 
ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τη φιλοσοφία, τη διδακτική ειδικών αντικειμένων, την 
πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες και τη στατιστική. 

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα κατεύθυνσης.    

Στην κατεύθυνση της «Συνεχούς Εκπαίδευσης» διδάσκονται μαθήματα που 
αναφέρονται στην αναγκαιότητα και την εξέλιξη του θεσμού στην Ελλάδα και τον 
κόσμο, στους θεματικούς άξονες και τους στόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, στο 
ρόλο των διεθνών οργανισμών καθώς και στη δομή και οργάνωση των φορέων της 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε θέματα εκπαίδευσης 
ενηλίκων, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και 
επιμόρφωσης, κ.ά.  

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» 
εκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν την διάγνωση, πρόγνωση, πρόληψη, εκπαίδευση 
και θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά/ άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
αναπηρίες. Οι φοιτητές διδάσκονται μαθήματα που αναφέρονται στις κατηγορίες των 
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες: ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 
νοητική καθυστέρηση, προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, προβλήματα όρασης και 
ακοής, αυτισμό/διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, προβλήματα συμπεριφοράς και 
συναισθηματικές διαταραχές, αντιληπτικοκινητικές/ψυχοκινητικές διαταραχές), κ.ά.   

Στα δύο τελευταία εξάμηνα των σπουδών οι φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων 
συμμετέχουν υποχρεωτικά στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, το οποίο λαμβάνει χώρα 
είτε σε χώρους παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων είτε σε φορείς ειδικής αγωγής.  Τέλος, οι 
φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν, προαιρετικά, την εκπόνηση μιας πτυχιακής 
εργασίας, η οποία είναι μία εμπειρική έρευνα ή μια συνθετική μελέτη και αφορά σε ένα 
από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. 
 
Δυνατότητες για απασχόληση των πτυχιούχων του Τμήματος 
 Δυνατότητες για απασχόληση των πτυχιούχων του Τμήματος 
 Α) Κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης» 

 1. Σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκ-
παίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»: 
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 Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχει τα τυπικά προσόντα 
διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών 
Ενηλίκων).  «Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ 72 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση 
ή απόσπαση στα ΕΕΕΕΚ και απασχολούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευ-
σης και επιμόρφωσης ενηλίκων πολιτών με ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες που σχεδιάζονται και εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθη-
σης ή από οποιονδήποτε άλλο επίσημο κρατικό φορέα έχει την ευθύνη σχεδιασμού και 
εκπόνησης ανάλογων προγραμμάτων». 

 2. Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχει ως κύρια επαγγελ-
ματική ενασχόληση τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη δόμηση, υλοποίηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων καθώς και τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό ενηλίκων. Κατέχει, επίσης, εξειδικευμένες δεξιότητες στις νέες τεχνο-
λογίες και στη διοίκηση φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων.  
Ο πτυχιούχος της παραπάνω κατεύθυνσης, με τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις 
του, μπορεί να απασχοληθεί – είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμο-
νες – στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως α) υπεύθυνος εκπαίδευσης και κατάρτισης ή 
σύμβουλος εκπαίδευσης και β) σύμβουλος απασχόλησης ή / και σύμβουλος σταδιοδρο-
μίας.  

 Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να απασχοληθεί: 
• Σε όλες τις υπηρεσίες υπουργείων και οργανισμών που αφορούν τη Διά βίου Μάθηση 
• Σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων (π.χ. σε Κέ-

ντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, κ.ά.). 
• Σε οργανισμούς, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή μη Κυβερνητικές Οργανώ-

σεις, οι οποίοι ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή την απασχόλη-
ση και την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.  

• Σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
• Σε μελέτες σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγ-

γελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες.  

 Β) Κατεύθυνση «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες». 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της κατεύθυνσης έχουν κατοχυρωθεί από 
με το Νόμο 3699/2008 (Φ.Ε.Κ.199/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων 
με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και τις σχετικές τροποποιήσεις του 
Νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/24-5-2011) άρθρο 56 παρ.1 & 2:  

«Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει τα τυ-
πικά προσόντα διοροσμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 71 
(Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ).  Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ71 
τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση σε δημοτικά σχολεία ΕΑΕ, σε τμήμα-
τα ένταξης δημοτικών σχολείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, παροχής διδα-
σκαλία στο σπίτι και με απόσπαση  καλύπτουν  ανάγκες σε εργαστήρια ειδικής επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).  Επίσης όταν συμπληρώσουν τριετή εκ-
παιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά, μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση 
σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ». 
 Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει την 
επιστημονική δυνατότητα να ασχολείται με την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες 
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως εξειδικευμένο προσωπικό στην ειδική αγωγή με βά-
ση την εξέλιξη των τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Παράλληλα έχει κύρια επαγγελματική 
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ενασχόληση ως ειδικός της διάγνωσης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού 
προγραμμάτων 
• την αξιολόγηση των παιδιών/ ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρί-

ες και  
• το σχεδιασμό, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των  

ακαδημαϊκών, κοινωνικών, επικοινωνιακών, κινητικών δεξιοτήτων.  

 Γ) Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων της περ. ι΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του 
ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).  
 
 Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε με το Π. Δ. 
4/2/19-7-2000, με σκοπό να παρέχει στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου και στους 
φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται στη χρήση 
σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, να εφαρμόζουν πειραματικά προγράμματα 
διδασκαλίας, να ασκούνται στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και 
να προάγουν την επιστημονική έρευνα. Το Πειραματικό Σχολείο υπάγεται στη Β΄ 
Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εδρεύει στη Νεάπολη, στο χώρο του 
πρώην στρατοπέδου Στρεμπενιώτη. Αρχικά λειτούργησε μόνο το Γυμνάσιο, από το 
σχολικό έτος 2000-2001, και μετά την αποφοίτηση των πρώτων μαθητών ιδρύθηκε και 
το Λύκειο, ενώ προβλέπεται η περαιτέρω διεύρυνση του Σχολείου με την ένταξη σε αυτό 
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου καθώς και τμημάτων ένταξης και ΤΕΕ για άτομα 
με ειδικές ανάγκες. 

Σήμερα στο Πειραματικό Σχολείο φοιτούν 300 περίπου μαθητές και εργάζονται 50 
εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι διαθέτουν αυξημένα επιστημονικά 
προσόντα (είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων) και πλούσια διδακτική 
εμπειρία. Το Σχολείο διαθέτει σύγχρονη βιβλιοθήκη, οργανωμένη με βάση τις νέες 
τεχνολογίες, δύο άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής, ένα εργαστήριο φυσικών 
επιστημών και  αίθουσα μουσικής. 

Τόσο το Γυμνάσιο όσο και το Λύκειο συμμετέχουν σε προγράμματα συνεργασίας με 
αντίστοιχα σχολεία πολλών ευρωπαϊκών χωρών, ενώ έχουν λάβει πολλές τιμητικές 
διακρίσεις και βραβεία σε ποικίλες καλλιτεχνικές, εικαστικές, περιβαλλοντικές  και 
αθλητικές διοργανώσεις. 
 Το Σχολείο έχει την επιστημονική και υλικοτεχνική υποστήριξη του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του 
Πανεπιστημίου. Εποπτεύεται από επιστημονική επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και τους εκάστοτε 
Διευθυντές του σχολείου. Επόπτης είναι ο: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος 
Γουδήρας και Αναπληρωτές επόπτη ο Καθηγητής Αχιλλέας Καψάλης και ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Δαγδιλέλης. 
 

Νομοθεσία για τις σπουδές σε Ελληνικά Α.Ε.Ι. 
 Παρατίθενται οι ισχύουσες διατάξεις των:  Ν.1268/82 αρθ.24, 25,  Ν.2083/92 αρθ.9, Ν.2188/94 αρθ.1§5 

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η 
Αυγούστου του επόμενου. 

2. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο 
εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). 
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3. Κάθε εξάμηνο και των δύο κύκλων περιλαμβάνει τουλάχιστον  δεκατρείς (13) 
πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία.  Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του 
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.  Οι εξετάσεις 
διενεργούνται κατά  τη χρονική περίοδο από την εικοστή πέμπτη Αυγούστου  έως την 
Παρασκευή πριν από την τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, από 10 Ιανουαρίου 
έως την Παρασκευή πριν από τη δεύτερη Δευτέρα του Φεβρουαρίου και από 1 έως 
30 Ιουνίου.  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος η εξέταση 
περιορισμένου μόνον αριθμού μαθημάτων μπορεί να γίνει μέσα σε εύλογο χρόνο 
πέρα από τις προαναφερόμενες προθεσμίες, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.  

4. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το 
εαρινό εξάμηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.  Οι ακριβείς 
ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο (Διοικούσα Επιτροπή).  Σε εξαιρετικές 
όμως περιπτώσεις ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από 
πρόταση της Συγκλήτου, ρυθμίζει την έναρξη και τη λήξη των δύο εξαμήνων εκτός 
των ημερομηνιών αυτών, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των απαιτούμενων 
εβδομάδων διδασκαλίας. 

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που 
πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα 2/3 του προβλεπόμενου 
στο Πρόγραμμα για τις εργάσιμες μέρες του αντίστοιχου εξαμήνου, το αντίστοιχο 
μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε.  

6. Αρμόδια για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών είναι η Γενική Συνέλευση 
(Γ.Σ.) του Τμήματος.  Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο.  Ο 
Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προγράμματος από μέλη της Γ.Σ. του 
Τμήματος με ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Γ.Σ. του 
Τμήματος, αφού προηγουμένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τομέων.  

7. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων 
που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, ο οποίος καθορίζεται για κάθε πτυχίο με Π.Δ. 
που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΣΑΠ και των Σχολών και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος από οκτώ (8). 

8. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής 
επιτελούμενο διδακτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των 
μαθημάτων.  

9. Η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι 
υποχρεωτική για τους φοιτητές.  Ανταποκρίνεται πάντως, σε συνθήκες κανονικής 
φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται 
για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούμενων και 
εξαρτώμενων από προαπαιτούμενα μαθήματα.  Με τη διαδικασία κατάρτισης του 
προγράμματος σπουδών ορίζονται τα προαπαιτούμενα και τα εξαρτώμενα από 
προαπαιτούμενα μαθήματα.  Ο φοιτητής υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, στην 
αρχή κάθε εξαμήνου, μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας.  

10. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό «Διδακτικών Μονάδων» (ΔΜ).  
Η ΔΜ αντιστοιχεί σε μια εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας του μαθήματος επί ένα 
εξάμηνο εφόσον πρόκειται για αυτοτελή διδασκαλία και σε μία μέχρι τρεις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας μαθήματος ή εξάσκησης επί ένα εξάμηνο για το 
υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γ.Σ. Τμήματος.  Στο 
Πρόγραμμα Σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος αριθμός ΔΜ που απαιτείται για τη 
λήψη του πτυχίου. 
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11. Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν τουλάχιστον το ¼ του 
Προγράμματος Σπουδών. 

12. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να το 
επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο. 

13. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής 
υποχρεώνεται ή να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με 
άλλο κατ’ επιλογή μάθημα. 

14. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν σε κάθε εξάμηνο όσα και όποια μαθήματα 
επιθυμούν από τα προσφερόμενα, λαμβάνοντας υπ’ όψη αφ’ ενός μεν τα όσα έχουν 
ήδη αναφερθεί.  Σε κάθε δήλωση μαθημάτων ο φοιτητής μπορεί να δηλώνει μέχρι 
δώδεκα (12) μαθήματα.   

15. Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που υποχρεούται να παρακολουθήσει σε κάθε 
εξάμηνο ένας φοιτητής προκειμένου να λάβει πτυχίο στον προβλεπόμενο ελάχιστο 
δυνατό αριθμό εξαμήνων καθορίζεται σε δύο.  Η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει για 
τις περιπτώσεις λήψης πτυχίου σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

16. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα 
μαθήματα και των δύο εξαμήνων, ενώ κατά την περίοδο του Ιουνίου στα μαθήματα 
μόνο του εαρινού εξαμήνου.  Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, οι επί 
πτυχίω φοιτητές, πέραν των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, μπορούν επιπλέον 
να εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου.  Η βαθμολογία σε κάθε 
μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά 
την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να  στηριχθεί σε θέματα  ή 
εργαστηριακές ασκήσεις.   

17. Αν ο φοιτητής αποτύχει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε 
μαθήματος, η Γ.Σ. του Τμήματος μπορεί, ύστερα από αίτησή του και λαμβάνοντας 
υπόψη τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις, που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό 
του Τμήματος, να ζητήσει την κατάρτιση τριμελούς Επιτροπής Επανεξέτασης, στην 
οποία συμμετέχει υποχρεωτικά και ο εξεταστής.  

18. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν επιτύχει στα 
προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών 
μονάδων.  Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου για τους φοιτητές που έχουν 
εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ισχύουν: άρθρο 4 § 3 του Ν.1674/86 και Υ.Α. Β3/2166/17.6.87, 
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τη μεταγενέστερη Υ.Α. Β3/2457/7.11.88. 

19. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια 
των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος προσαυξανόμενου κατά δύο έτη δεν 
χορηγούνται οι προβλεπόμενες πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές, όπως 
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, υποτροφίες επίδοσης, δωρεάν 
σίτιση, στέγαση και παροχή διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων, διευκόλυνση 
για τις μετακινήσεις κ. ά.  

 
 Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδών και Μεταβατικές Διατάξεις 
1. Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να επιλέξει μία μόνο κατεύθυνση του Τμήματος.  Αν το 

επιθυμεί, μπορεί να αλλάξει την επιλογή του ακόμη και στο τελευταίο έτος σπουδών, 
με αίτησή του προς τη Γενική Συνέλευση. 

2. Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει από το μέσο όρο όλων των μαθημάτων στα οποία 
πέτυχε ο φοιτητής.  Δεν υπάρχει συντελεστής σε κάποια μαθήματα ή στην πρακτική 
άσκηση ή στην πτυχιακή εργασία.  
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3. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει περισσότερες ΔΜ (που 
αντιστοιχούν σε ολόκληρα μαθήματα κορμού, κατεύθυνσης ή ελεύθερης επιλογής) 
από όσες απαιτούνται, θα συμπεριλαμβάνονται στο μέσο όρο που διαμορφώνει το 
βαθμό πτυχίου. 

4. Ο φοιτητής δεν μπορεί να αντικαταστήσει μαθήματα στα οποία έχει χαμηλή 
βαθμολογία με άλλα, ούτε να επανεξεταστεί στα ίδια μαθήματα, με σκοπό τη 
βελτίωση της βαθμολογίας. 

5. Ο φοιτητής υποχρεούται να κάνει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στην αρχή κάθε 
εξαμήνου, όπου θα δηλώνει όλα τα μαθήματα (Υ, ΥΕ, Ε, ξένης γλώσσας) τα οποία 
προτίθεται να παρακολουθήσει και στα οποία θα εξεταστεί.  Αν δε δηλώσει κάποιο 
μάθημα, δεν είναι δυνατό να εξεταστεί στο εξάμηνο αυτό (ούτε βέβαια  στην 
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου).   

6. Σε κάθε εξάμηνο, ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει δώδεκα (12) μαθήματα (Υ, ΥΕ, ή Ε) 
για τον Α΄και για τον Β΄ κύκλο σπουδών.  Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνεται η ξένη 
γλώσσα. 

7. Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των ΔΜ που απαιτούνται σε κάθε κατηγορία 
μαθημάτων (κορμός, κατεύθυνσης και Ε) για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής δεν 
μπορεί να δηλώσει άλλα μαθήματα στην κατηγορία αυτή.  

8. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ενδεικτικό κι όχι υποχρεωτικό.  Αυτό σημαίνει ότι οι 
φοιτητές μπορούν να επιλέξουν και από τα μαθήματα των μεγαλύτερων εξαμήνων 
από αυτό στο οποίο φοιτούν, εξαιρουμένων των φοιτητών του Α΄ έτους (π.χ. φοιτη-
τής /τρια του ΣΤ΄ εξαμήνου μπορεί να πάρει μάθημα Υ, ΥΕ ή Ε του Η΄ εξαμήνου).   
Ωστόσο, τονίζεται με έμφαση ότι αυτό δεν ενδείκνυται γιατί μπορεί να υπάρχει 
ανακολουθία στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Συνιστάται στους φοιτητές να 
συμβουλεύονται τον εκάστοτε Σύμβουλο Σπουδών. Με απόφαση της Γ.Σ. το  ακαδ. 
έτος 2011-12  έχουν οριστεί ως σύμβουλοι σπουδών  ο κ. Δημήτριος Γουδήρας για 
την κατεύθυνση «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες» και η κ. Ιωάννα Παπαβα-
σιλείου για τη «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση». 
 

9. Προαπαιτούμενα μαθήματα για την Πρακτική Άσκηση και Πτυχιακή Εργασία 

Για τους φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2006/2007 και μετά
Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία» απαιτού-
νται: 
• Ο φοιτητής να μην οφείλει περισσότερα από (8) μαθήματα. Δηλαδή να έχουν συ-

γκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 87 διδακτικές μονάδες (όχι από 
μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και Ξένης Γλώσσας) 

• Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε (3) από τα 5 προαπαι-
τούμενα μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση, που έχουν ως εξής: 

Για την κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης»: 
1. Οργάνωση και Διοίκηση φορέων Παροχής Δια βίου Εκπαίδευσης και Κατάρ-

τισης (Γ΄ εξάμηνο) 
2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Δ΄ 

εξάμηνο) 
3. Διδακτική Μεθοδολογία της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Ε΄ εξάμηνο) 
4. Οργάνωση και διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων (Δ΄ εξάμηνο) 
5. Ψυχολογία ανάπτυξης ενηλίκων (Δ΄ εξάμηνο) 
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Για την κατεύθυνση «Εκπαίδευσης Ατόμων με ειδικές ανάγκες»:  
1. Μαθησιακές Δυσκολίες Ι (Β΄ εξάμηνο) 
2. Διάσπαση Προσοχής, Υπερκινητικότητα & Παρορμητικότητα (Α΄ εξάμηνο) 
3. Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης των ΑμΕΑ (ΣΤ΄ εξάμηνο) 
4. Διαταραχές λόγου και επικοινωνίας (ΣΤ΄ εξάμηνο) 
5. Εκπαίδευση ατόμων με νοητική καθυστέρηση (Ε΄ εξάμηνο) 
 
Για τους φοιτητές που εισήχθησαν πριν το ακαδημαϊκό έτος 2006/2007 
Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία» απαιτού-
νται: 
• Ο φοιτητής να μην οφείλει περισσότερα από (8) μαθήματα. Δηλαδή να έχουν συ-

γκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 87 διδακτικές μονάδες (όχι Ε-
λεύθερης Επιλογής και Ξένης Γλώσσας). 

• Να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε (3) συγκεκριμένα μαθήματα, ανάλογα 
με την κατεύθυνση, που έχουν ως εξής: 

Για την κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης»: 
1. Οργάνωση και Διοίκηση φορέων Παροχής Δια βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Γ΄ εξάμηνο) 
2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Δ΄ εξά-

μηνο) 
3. Διδακτική Μεθοδολογία της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Ε΄ εξάμηνο) 

Για την κατεύθυνση «Εκπαίδευσης Ατόμων με ειδικές ανάγκες»:  
1. Εισαγωγή στην εκπαίδευση των ΑμΕΑ (Α’ εξάμηνο) 
2. Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης των ΑμΕΑ (ΣΤ΄ εξάμηνο) 
3. Μαθησιακές Δυσκολίες Ι (Β΄ εξάμηνο) 

 
 
Δομή του Προγράμματος Σπουδών 
1. Τα μαθήματα του κοινού κορμού και των κατευθύνσεων είναι είτε υποχρεωτικά (Υ) 

είτε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΥΕ) είτε ελεύθερες επιλογές (Ε).  

2. Υποχρεωτικά (Υ) είναι τα μαθήματα τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
και στα οποία υποχρεούνται να εξεταστούν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος. Σε 
περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός υποχρεωτικού μαθήματος ο φοιτητής δεν 
μπορεί να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο. 

3. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΥΕ) είναι τα προσφερόμενα μαθήματα, από τα οποία ο 
φοιτητής μπορεί να επιλέξει ορισμένα, αλλά η επιλογή αυτή γίνεται υποχρεωτικώς 
από συγκεκριμένες κατηγορίες μαθημάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις 
ενός κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος (ΥΕ) ο φοιτητής μπορεί να το 
παρακολουθήσει ξανά σε επόμενο εξάμηνο, εάν προσφέρεται, ή να το 
αντικαταστήσει με ένα άλλο ΥΕ μάθημα. 

4. Τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ε) δίνουν στο φοιτητή τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσει μαθήματα τα οποία ανταποκρίνονται στα προσωπικά του 
ενδιαφέροντα και δεν εντάσσονται στις δύο προηγούμενες κατηγορίες μαθημάτων 
(υποχρεωτικά Υ και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ΥΕ).  



 18

Ως ελεύθερη επιλογή μπορεί ο φοιτητής να επιλέξει μαθήματα από το 2ο έτος 
φοίτησης (δηλ. Γ’ εξάμηνο) (α) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΥΕ) από την ίδια ή (β) 
την άλλη κατεύθυνση ή (γ)  από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (π.χ 
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρή-
σεων, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών). Τα  
υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) μαθήματα από την άλλη κατεύθυνση ή από άλλο 
τμήμα αυτόματα δηλώνονται ως ελεύθερης επιλογής (Ε) μέσω του συστήματος μη-
χανογράφησης, ενώ τα μαθήματα από την ίδια κατεύθυνση δηλώνονται την περίοδο 
των δηλώσεων στη γραμματεία, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του φοιτητή.  
Σε καμία περίπτωση δε γίνεται αλλαγή της πρώτης αίτησης-δήλωσης όπου δηλώνεται 
η κατηγορία/ ιδιότητα του μαθήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις σε ένα 
μάθημα ελεύθερης επιλογής (Ε) ο φοιτητής μπορεί να το παρακολουθήσει ξανά σε 
επόμενο εξάμηνο ή να το αντικαταστήσει με ένα άλλο μάθημα. 

5. Τόσο τα μαθήματα του κοινού κορμού όσο και τα μαθήματα των κατευθύνσεων είναι 
3ωρα και πιστώνονται με 3 Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) το καθένα. Εξαιρείται το 
μάθημα της ξένης γλώσσας, το οποίο πιστώνεται με 1 Δ.Μ. ανά εξάμηνο, δηλαδή 4 
Δ.Μ. συνολικά.  

6. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται 171 Διδακτικές Μονάδες, που περιλαμβάνουν 
τις διδακτικές μονάδες από τα υποχρεωτικά (Υ) και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΥΕ) 
κορμού και κατεύθυνσης, της Πρακτικής άσκησης Ι & ΙΙ, τα μαθήματα ελεύθερης 
επιλογής (Ε), και τα μαθήματα ξένης γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα ο φοιτητής για τη 
λήψη πτυχίου θα πρέπει να έχει 
• 36 ΔΜ από μαθήματα του κοινού κορμού (υποχρεωτικά και υποχρεωτικά κατ’ 
επιλογήν), και  

• 116 ΔΜ από μαθήματα μιας εκ των δύο κατευθύνσεων (υποχρεωτικά και 
υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής άσκησης Ι, ΙΙ 
και της πτυχιακής εργασίας εφόσον την έχει δηλώσει),   

• 15 ΔΜ από μαθήματα ελεύθερης επιλογής και  
• 4 ΔΜ από τα μαθήματα ξένης γλώσσας. 

7. Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και πιστώνεται με 9 ΔΜ (δηλαδή με 
αντίστοιχο αριθμό ΔΜ, 3 μαθημάτων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών). Σε περίπτωση 
που ο φοιτητής δεν επιθυμεί να πάρει πτυχιακή εργασία θα πρέπει να φροντίσει να 
έχει δηλώσει μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, τόσα ώστε να καλύπτουν τις 9 
ΔΜ προκειμένου για την κατεύθυνση του να έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο 
αριθμό ΔΜ για τη λήψη πτυχίου (δηλαδή 116 ΔΜ από μαθήματα της κατεύθυνσής 
του υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, συμπεριλαμβανομένης της 
Πρακτικής άσκησης Ι & ΙΙ). 

8. Η Πρακτική Άσκηση I & II είναι υποχρεωτική και πιστώνεται με 8 ΔΜ συνολικά 
(Πρακτική Ι = 4 ΔΜ + Πρακτική ΙΙ= 4 ΔΜ). 

 
 
Πρακτική Άσκηση 
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οι φοιτητές/τριες του Ζ΄ και Η’ Ε-
ξαμήνου, και των δύο Κατευθύνσεων, δηλώνουν το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, 
που προσφέρεται κατά το Χειμερινό (Πρακτική Άσκηση Ι) και το Εαρινό Εξάμηνο 
Σπουδών (Πρακτική Άσκηση ΙΙ) κάθε ακαδημαϊκού έτους, ως υποχρεωτικό μάθημα. Η 
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Πρακτική Άσκηση υλοποιείται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και πιστώνεται με 4 
(τέσσερις) διδακτικές μονάδες (ΔΜ), ανά εξάμηνο.  

Οι φοιτητές/-τριες μπορούν να απασχολούνται στο φορέα ή στη σχολική μονάδα, όπου 
υλοποιείται η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ), δύο ημέρες την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέ-
μπτη, ακολουθώντας το ωράριο του φορέα ή της σχολικής μονάδας. Ως ελάχιστος 
προβλεπόμενος χρόνος ΠΑ, για κάθε φοιτητή/τρια, ορίζονται οι 120-130 ώρες (δηλαδή 
24-26 επισκέψεις ανά εξάμηνο), ανά εξάμηνο (σε αντιστοίχιση με τις 13 εβδομάδες 
διδασκαλίας).  

Δικαίωμα δήλωσης Πρακτικής Άσκησης έχουν οι τεταρτοετείς ή επί πτυχίω φοιτητές/ -
τριες που έχουν τις προϋποθέσεις (προαπαιτούμενα μαθήματα και αριθμό διδακτικών 
μονάδων, όπως αναφέρονται παραπάνω). Την εποπτεία και την αξιολόγηση των 
φοιτητών/-τριών της Πρακτικής Άσκησης αναλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.  

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς και μονάδες συνεχιζόμενης εκπαίδευ-
σης και ειδικής αγωγής στον Νομό Θεσσαλονίκης. Η δυνατότητα πραγματοποίησης της 
Πρακτικής Άσκησης σε φορείς και μονάδες εκτός Νομού Θεσσαλονίκης εγκρίνεται από 
τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, βάσει αιτήσεως του φοιτητή και σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως σοβαροί λόγοι υγεί-
ας, οικογενειακοί ή επαγγελματικοί λόγοι). 

 
 
Πτυχιακή Εργασία 
1. Η πτυχιακή εργασία είναι εκτεταμένη φοιτητική εργασία σε θέμα που αναφέρεται σε 

ένα γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος ή είναι σχετικό με τα μαθήματα που 
διδάσκονται σε αυτό και έχει σκοπό την ερευνητική προσέγγιση του θέματος, την 
εξαγωγή συμπερασμάτων ή την πρακτική εφαρμογή σε συγκεκριμένο επιστημονικό 
πεδίο. Η εργασία μπορεί να είναι είτε συνθετική είτε εμπειρική μελέτη και είναι 
ατομική. 

2. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται υπό την εποπτεία κάποιου μέλους Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος ή διδάσκοντος βάσει του ΠΔ 407/80. Το θέμα της εργασίας ορίζεται 
κατόπιν συνεργασίας του φοιτητή με τον επόπτη και εγκρίνεται από την Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος. 

3. Η ανάθεση της εργασίας γίνεται στην αρχή του Ζ΄ εξαμήνου, δηλαδή το αργότερο 
μέχρι την 31η Οκτωβρίου, οπότε ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη 
διαδικασία ορισμού του θέματος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ωστόσο, συνιστάται 
στους φοιτητές να συζητήσουν για το θέμα και τη μέθοδο της εργασίας τους με μέλη 
Δ.Ε.Π του Τμήματος από το τέλος του ΣΤ΄ εξαμήνου, δηλαδή πριν από τις 
καλοκαιρινές διακοπές. 

4. Οι φοιτητές που επιθυμούν να αξιολογηθεί η εργασία τους στο τέλος του εαρινού 
εξαμήνου πρέπει να την παραδώσουν μέχρι τις 15 Ιουνίου. Οι φοιτητές που 
επιθυμούν να αξιολογηθεί η εργασία τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 
πρέπει να την παραδώσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Αν δεν την έχει ολοκληρώσει 
και ως τότε, θα πρέπει να την υποβάλει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου ακα-
δημαϊκού έτους, προκειμένου να βαθμολογηθεί κατά την εξεταστική περίοδο 
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου. 
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5. Η εργασία βαθμολογείται από τον επόπτη και από ένα άλλο μέλος Δ.Ε.Π. που 
ορίζεται από τη Γ.Σ. (εύρος βαθμολογίας 1 ως 10, βάση το 5). Ο βαθμός προκύπτει 
από το μέσο όρο της βαθμολογίας του επόπτη και του δεύτερου εξεταστή.  Σε 
περίπτωση κατά την οποία η διαφορά βαθμολογίας των δύο εξεταστών υπερβαίνει τις 
δύο (2) μονάδες ορίζεται από τη Γ.Σ. και τρίτος εξεταστής, οπότε τον τελικό βαθμό 
της εργασίας αποτελεί ο μέσος όρων των τριών βαθμολογητών. 

6. Η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του υποψηφίου γίνεται σε ειδικό colloquium 
που οργανώνεται στο Τμήμα κατά τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο. Η ημερομηνία και 
η ώρα εξέτασης γνωστοποιούνται ευρέως μία τουλάχιστον εβδομάδα νωρίτερα από 
τη Γραμματεία του Τμήματος με ευθύνη του επιβλέποντος καθηγητή. 

7. Η ολοκληρωμένη πτυχιακή εργασία κατατίθεται σε έντυπη μορφή στα δύο 
εξετάζοντα μέλη Δ.Ε.Π. (επόπτης και συνεξεταστής) και σε ηλεκτρονική μορφή στη 
Γραμματεία του Τμήματος 
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Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΟΡΜΟΥ 

Α ΄   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 
ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. ECTS ΔΜ

1 Πληροφορική Ι: Εισαγωγή στους Η/Υ Δαγδιλέλης Υ 6 3 

2 Διάσπαση Προσοχής, Υπερκινητικότητα και 
Παρορμητικότητα  

Παυλίδης Υ 6 3 

3 
Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή & 
Εκπαίδευση/ Einführung in der Sonderpäda-
gogik

Δεν προσφέρεται 
(Καρτασίδου) Υ 6 3 

4 Αγωγή Σταδιοδρομίας - Σχολικός Επαγγελ-
ματικός Προσανατολισμός Παπαβασιλείου  Υ 6 3 

5 Φιλοσοφία της Παιδείας Καραβάκου Υ 6 3 

6 Ψυχολογία της Μάθησης Γουδήρας ΥΕ 6 3 

7 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΠΔ 407/80 ΥΕ 6 3 

8 Ξένη γλώσσα  Y 1 1 

Β ΄   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 
ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. ECTS ΔΜ

1 Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μεθοδο-
λογίας Έρευνας 

Τριάρχου Υ 6 3 

2 Μαθησιακές Δυσκολίες Ι — 
Learning Disabilities I 

Παυλίδης Υ 6 3 

3 Εισαγωγή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Παπασταμάτης Υ 6 3 

4 Στατιστική Ι ΠΔ 407/80 Υ 6 3 

5 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Παπασταμάτης  Υ 6 3 

6 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Γουδήρας ΥE 6 3 

7 Πληροφορική ΙΙ: Βασικές Αρχές  
Πληροφορικής 

Δαγδιλέλης ΥΕ 6 3 

8 Ξένη γλώσσα  Υ 1 1 
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B' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  

ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Γ ΄   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 
ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. ECTS ΔΜ 

1 Βασικές Νευροεπιστήμες Τριάρχου Υ 6 3 

2 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Πλατσίδου Υ 6 3 

3 Στατιστική ΙΙ ΠΔ 407/80 Υ 6 3 

4 Εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης: τυπική 
και εξ αποστάσεως  

Παπαδόπουλος Υ 6 3 

5 Εισαγωγή στις Επιστήμες Λόγου και Ακοής  Οκαλίδου Υ 6 3 

6 Πληροφορική ΙΙΙ: Εφαρμογές Πληροφορικής στην 
Εκπαίδευση 

Δαγδιλέλης Υ 6 3 

7 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Παπασταμάτης ΥΕ 6 3 

8 Διδακτική και Ανάπτυξη προγραμμάτων ΠΔ 407/80 ΥΕ 6 3 

9 Η Ελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της ΠΔ 407/80 ΥΕ 6 3 

10 Ελεύθερη επιλογή  Ε 6 3 

11 Ξένη γλώσσα  Υ 1 1 

Δ ΄   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 
ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. ECTS ΔΜ 

1 Κοινωνική Ψυχολογία Οργανισμών Montgomery  Υ 6 3 

2 Επιστημολογία: θεωρίες γνώσης και νόησης Καραβάκου Υ 6 3 

3 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία Σίμος  Υ 6 3 

4 Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
 Σιπητάνου 
(συλλογική 
διδασκαλία) 

ΥΕ 6 3 

5 Ελεύθερη επιλογή  Ε 6 3 

 6 Ξένη γλώσσα  Υ 1 1 
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B' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  

ΑΝΑΓΚΕΣ 

Ε ΄   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘ. ECTS ΔΜ 

1 Μαθηματικά για ΑμεΑ Αγαλιώτης Υ 6 3 

2 Εκπαίδευση ατόμων με  νοητική καθυστέρηση Δεν προσφέρεται 
(Καρτασίδου) 

Υ 6 3 

3 Εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές 
διαταραχές/ αυτισμό 

ΠΔ 407/80 Υ 6 3 

4 Διαμόρφωση του εαυτού, της αυτοαντίληψης και 
της αυτοεκτίμησης στα ΑμΕΑ 

Γουδήρας  Υ 6 3 

5 Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα ακοής Οκαλίδου ΥΕ 6 3 

6 Ηθική Φιλοσοφία: θέματα εκπαιδευτικής, κοινω-
νικής ηθικής και βιοηθικής 

Καραβάκου ΥΕ 6 3 

7 Συμβουλευτική Ψυχολογία Σίμος  ΥΕ 6 3 

8 Δεξιότητες Σταδιοδρομίας Παπαβασιλείου ΥΕ 6 3 

9  Εκπαίδευση ατόμων με κινητικές και σωματικές 
αναπηρίες   

ΠΔ 407/80 ΥΕ 6 3 

10 Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας Ι ΠΔ 407/80 ΥΕ 6 3 

1 1  Ελεύθερη επιλογή  Ε 6 3 

Σ Τ ΄   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. ECTS ΔΜ 

1 Διδακτική  Μεθοδολογία για τα ΑμεΑ Αγαλιώτης Υ 6 3 

2 Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα ΠΔ 407/80 Υ 6 3 

3 Διαταραχές Λόγου & Επικοινωνίας  Οκαλίδου Υ 6 3 

4 Γραφή και ανάγνωση της Braille  Παπαδόπουλος Υ 6 3 

5 Ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη εφήβων με ειδικές 
ανάγκες  

Γουδήρας Υ 6 3 

6 Οντογένεση και Φυλογένεση Τριάρχου ΥΕ 6 3 

7     Συναισθηματική νοημοσύνη στην εκπαίδευση και 
στην εργασία 

Πλατσίδου ΥΕ 6 3 

8 Επαγγελματικός Προσανατολισμός των ΑμεΑ  Παπαβασιλείου ΥΕ 6 3 

9 Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας ΙΙ ΠΔ 407/80 ΥΕ 6 3 

10 Ελεύθερη επιλογή  E 6 3 



B’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  

ΑΝΑΓΚΕΣ   
 

Ζ ΄   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 
ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. ECTS ΔΜ 

1 Πρακτική Άσκηση Ι Αγαλιώτης Υ 8 4 

2 Ψυχολογία Ανάγνωσης και Γραφής Παυλίδης ΥΕ 6 3 

3 Συνεκπαίδευση Παιδιών με και χωρίς Ειδι-
κές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Αγαλιώτης ΥΕ 6 3 

4 Πληροφορική VIII: Συστήματα Ηλεκτρονι-
κής – Ψηφιακής Μάθησης 

ΠΔ 407/80 ΥΕ 6 3 

5 Πτυχιακή Εργασία (ή 3 μαθήματα ΥΕ της 
Κατεύθυνσης)  

 ΥΕ 18 9 

6 Ελεύθερη επιλογή  Ε 6 3 
  

Η ΄   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 

 

ΜΑΘ. 
ECTS ΔΜ 

1 Πρακτική Άσκηση ΙΙ Αγαλιώτης Υ 8 4 

2 Προσβασιμότητα, αντίληψη και γνώση του 
χώρου από άτομα με πρόβλημα όρασης 

Παπαδόπουλος ΥΕ 6 3 

3 Δια βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας  Παπαβασιλείου ΥΕ 6 3 

4 Εκπαίδευση των Προικισμένων και Ταλα-
ντούχων ατόμων 

Αγαλιώτης ΥΕ 6 3 

5 Εργαστήριο Εισαγωγής στη θεραπευτική 
του Αγχώδους – Φοβικού Παιδιού 

Σίμος ΥΕ 6 3 

6 Νευροεπικοινωνιακές διαταραχές και απο-
κατάσταση 

ΠΔ 407/80 ΥΕ 6 3 

7 Ελεύθερη επιλογή  Ε 6 3 
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Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.) 

Γ ΄   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS ΔΜ 

1 Βασικές Νευροεπιστήμες Τριάρχου Υ 6 3 

2 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Πλατσίδου Υ 6 3 

3 Στατιστική ΙΙ ΠΔ 407/80 Υ 6 3 

4 Οργάνωση και Διοίκηση φορέων Παροχής 
Δια βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Σιπητάνου Υ 6 3 

5 Πληροφορική ΙΙΙ: Εφαρμογές Πληροφορι-
κής στην Εκπαίδευση 

Δαγδιλέλης Υ 6 3 

6 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Παπασταμάτης ΥΕ 6 3 

7 Διδακτική και Ανάπτυξη προγραμμάτων ΠΔ 407/80 ΥΕ 6 3 

8 Η Ελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της ΠΔ 407/80 ΥΕ 6 3 

9 Ξένη γλώσσα  Υ 1 1 

10 Ελεύθερη επιλογή  Ε 6 3 

Δ ΄   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 
ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. ECTS ΔΜ 

1 Οργάνωση και διοίκηση οργανισμών και 
επιχειρήσεων 

Βαλκάνος Υ 6 3 

2 Ψυχολογία Ανάπτυξης Ενηλίκων Πλατσίδου Υ 6 3 

3 Κοινωνική Ψυχολογία Οργανισμών Montgomery Υ 6 3 

4 Επιστημολογία: θεωρίες γνώσης και νόησης Καραβάκου Υ 6 3 

5 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία Σίμος Υ 6 3 

6 Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης   

ΠΔ 407/80 ΥΕ 6 3 

7. Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Σιπητάνου (συλλο-
γική διδασκαλία) ΥΕ 6 3 

 8 Ξένη γλώσσα  Υ 1 1 

 9 Ελεύθερη επιλογή  Ε 6 3 
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B’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.) 
 

Ε ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. ECTS ΔΜ 

1 Επαγγελματική κατάρτιση στελεχών επι-
χειρήσεων 

Βαλκάνος Υ 6 3 

2 Δεξιότητες σταδιοδρομίας  Παπαβασιλείου Υ 6 3 

3 Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευ-
τών Ενηλίκων 

Σιπητάνου Υ 6 3 

4 Διδακτική Μεθοδολογία Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης 

Παπασταμάτης Υ 6 3 

5 Ηθική φιλοσοφία: θέματα εκπαιδευτικής, 
κοινωνικής ηθικής και βιοηθικής 

Καραβάκου 
ΥΕ 6 3 

6 Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων Σίμος ΥΕ 6 3 

7 Συμβουλευτική Ψυχολογία Σίμος ΥΕ 6 3 

8 Ελεύθερη επιλογή  Ε 6 3 
 
  

Σ Τ ’  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS ΔΜ 

1 Πληροφορική IV: Ψηφιακές Τεχνολογίες 
και Μάθηση από Απόσταση  

Δαγδιλέλης Υ 6 3 

2 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση 

ΠΔ 407/80 Υ 6 3 

3 Συναισθηματική νοημοσύνη στην εκπαίδευ-
ση και στην εργασία 

Πλατσίδου ΥΕ 6 3 

4 Ψυχολογία της Εργασίας- Psychology of 
Work 

Montgomery ΥΕ 6 3 

5 Αναλφαβητισμός & Αλφαβητισμός Ενηλί-
κων 

Σιπητάνου ΥΕ 6 3 

6 Επαγγελματικός Προσανατολισμός των 
ΑμεΑ  

Παπαβασιλείου ΥΕ 6 3 

7 Ελεύθερη επιλογή  Ε 6 3 
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Β΄  ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.) 
 

Ζ ΄   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘ. ECTS ΔΜ 

1 Πρακτική Άσκηση Ι Σιπητάνου Υ 8 4 

2 Θετική Ψυχολογία - Positive Psychology Montgomery ΥΕ 6 3 

3 Πληροφορική VIII: Συστήματα Ηλεκτρονι-
κής – Ψηφιακής Μάθησης 

ΠΔ 407/80 ΥΕ 6 3 

4 
Η Δυναμική της Ομάδας στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων: θεωρητικές και πρακτικές προ-
σεγγίσεις  

Βαλκάνος ΥΕ 6 3 

5 Τα Μαθηματικά ως Αντικείμενο της δια 
Βίου Εκπαίδευσης 

ΠΔ 407/80 ΥΕ 6 3 

6 Πτυχιακή Εργασία (ή 3 μαθήματα ΥΕ της 
Κατεύθυνσης) 

 ΥΕ 18 9 

7 Ελεύθερη επιλογή  Ε 6 3 
 
 

Η ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 
ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. ECTS ΔΜ 

1 Πρακτική Άσκηση ΙΙ Παπασταμάτης Υ 8 4 

2 Δια Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας  Παπαβασιλείου ΥΕ 6 3 

3 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
Γκοτζαμάνη – Συν-
διδασκαλία με ΟΔΕ ΥΕ 6 3 

4 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Βαλκάνος ΥΕ 6 3 

5 Επιχειρήσεις 2.0 και η νέα επιχειρηματικό-
τητα 

Δαγδιλέλης ΥΕ 6 3 

6 Νευροεπικοινωνιακές διαταραχές και απο-
κατάσταση 

ΠΔ 407/80 ΥΕ 6 3 

7 Ελεύθερη επιλογή  Ε 6 3 

 
  
 
 
 
 

 

 



 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΣΕ  ΞΕΝΗ  ΓΛΩΣΣΑ  
COURSE NAME Name of In-

structor 

Course 
Type 

ECTS Language TERM 

Positive Psychology Montgomery Optional 6 English Fall 

Psychology of Work Montgomery Optional 6 English Spring 

Learning Disabilities I Pavlidis Must 6 English Spring 
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Σημείωση: Τα συγκεκριμένα μαθήματα παρέχονται ειδικά για τους εισερχόμενους 

φοιτητές του Erasmus, παρ’ όλα αυτά οι φοιτήτριες/ φοιτητές του Τμήματος μπο-

ρούν να τα δηλώσουν και να τα παρακολουθήσουν στην ξένη γλώσσα. 

Einfuehrung in der Sonder-
paedagogik 

Kartasidou 

 

Must 6 German Fall 

Not available for the academic year 
2011-2012 

Enterprises Providing Educa-
tional Services 

Not available for the academic year 
2011-2012 

Dagdilelis/ 
Kapsalis 

Optional 6 English Fall 
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ΣΥΝΟΠΤ ΙΚΗ  ΠΕΡ Ι Γ ΡΑΦΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Α΄ Εξάμηνο 
Μάθημα:  Πληροφορική Ι: Εισαγωγή στους Η/Υ 

Διδάσκων:  Βασίλειος Δαγδιλέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών αρχών λειτουργίας των 
 ΗΥ. 
Τα περιεχόμενα του μαθήματος προσδιορίζονται ως εξής:  
- Γνωριμία κι εξοικείωση με τις νέες Τεχνολογίες και κατανόηση των βασικών αρχών  
λειτουργίας και χρήσεων των H/Y και γενικότερα των πληροφορικών συστημάτων.  

- Στοιχεία αρχιτεκτονικής των ΗΥ.  
- Η κωδικοποίηση των πληροφοριών, η επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά τους.  
- Εργασία σε παραθυρικό περιβάλλον, στοιχειώδεις ρυθμίσεις περιβάλλοντος.  
- Εγκατάσταση λογισμικού και προστασία λογισμικού.  
- Επεξεργασία κειμένου και ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα.  
- Ηλεκτρονική αναζήτηση ντοκουμέντων σε βιβλιοθήκες, στοιχειώδεις χρήσεις του  

Internet (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χρήση browsers). 

Μάθημα: Διάσπαση Προσοχής, Υπερκινητικότητα και Παρορμητικότητα 

Διδάσκων: Γεώργιος Παυλίδης, Καθηγητής  
 

Μάθημα:  Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση / Einführung  

               in die Sonderpädagogik   
Διδάσκουσα:  Λευκοθέα Καρτασίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

(Το μάθημα δεν προσφέρεται για το ακαδ. έτος 2011-12) 
 

Μάθημα: Αγωγή Σταδιοδρομίας - Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

Διδάσκουσα:  Ιωάννα Παπαβασιλείου, Λέκτορας 

Σκοπός του ως άνω μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτήτριες-τές το πεδίο και το αντι-
κείμενο της Συμβουλευτικής & του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥ.Ε.Π.) και να 
εξοικειωθούν με το θεωρητικό του πλαίσιο, τη μεθοδολογία και τις υπηρεσίες που αυτό 
προσφέρει. 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 
1. Γνώσεις 
Να γνωρίσουν & κατανοήσουν οι οι φοιτήτριες-τές: 
• το πεδίο της ΣΥ.Ε.Π. 
• τις θεωρίες που καθοδηγούν την πρακτική εφαρμογή της ΣΥ.Ε.Π. 
• τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται κατά τη συμβουλευτική παρέμβαση 
• το προφίλ του συμβούλου σταδιοδρομίας 
2. Δεξιότητες 
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Να είναι σε θέση οι φοιτήτριες-τές: 
• να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα βασικά σημεία των θεωριών ΣΥ.Ε.Π. 
• να διακρίνουν τις διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
• να εφαρμόζουν τις διαφορετικές μθόδους συμβουλευτικής παρέμβασης, σε ασκήσεις 

προσομοίωσης. 
3. Στάσεις/συμπεριφορές 
• Να αναγνωρίζουν οι φοιτήτριες-τές την αξία, τη σημασία και την αναγκαιότητα του 

θεσμού ΣΥ.Ε.Π. τόσο για την εκπαίδευση & κατάρτιση όσο και για την απασχόληση. 
Να διάκεινται θετικά και να ενισχύουν κάθε μέτρο και υπηρεσία ΣΥ.Ε.Π. για όλες τις 
ομάδες – στόχους.  

Περιεχόμενα του μαθήματος:  
• Το Πεδίο της ΣΥ.Ε.Π.: Ορισμός, Στόχοι, Μορφές, Αρχές  
•  Θεωρητικό Πλαίσιο: (α)  Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης  & Επιλογής, (β)  

Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις ΣΥ.Ε.Π. 
• Άξονες δράσης της ΣΥ.Ε.Π.: Αυτογνωσία, Πληροφόρηση, Λήψη Απόφασης, Μετά-

βαση 
• Μεθοδολογικές προσεγγίσεις (Ατομική ΣΥ.Ε.Π., Ομαδική ΣΥ.Ε.Π., ΣΥ.Ε.Π. & Νέες Τεχνο-

λογίες) 
• Ο Θεσμός ΣΥ.Ε.Π. στην Ελλάδα.  Διαχρονική & Συγχρονική Θεώρηση 
•  Σχολικός Επαγγελματικός προσανατολισμός (Θεσμοθέτηση, εφαρμογή, σημασία, 

προβλήματα) 
• Οι Φορείς ΣΥ.Ε.Π. και η Δράση τους  
• Το Προφίλ του Λειτουργού ΣΥ.ΕΠ. (Γνώσεις, Δεξιότητες, Στάσεις, Αρμοδιότητες, 

Εκπαίδευση). 
 

Μάθημα: Φιλοσοφία της Παιδείας 

Διδάσκουσα: Βασιλική Καραβάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στη Φιλοσοφία της παιδείας με σκοπό την 
κατανόηση των θεμελιακών εννοιών, των προϋποθέσεων και των προβλημάτων τα οποία 
αφορούν  σε ζητήματα παιδείας. Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες. 
Στις δύο πρώτες παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η 
Φιλοσοφία της παιδείας ως δευτερογενής φιλοσοφικός κλάδος. Πέρα από το φιλοσοφικό 
προσδιορισμό βασικών όρων (φιλοσοφία, παιδεία, εκπαίδευση), εννοιών (ανθρώπινη 
φύση, γνώση, αλήθεια, γλώσσα, ορθός λόγος, ηθική αυτονομία) και αντιλήψεων, 
εξετάζεται ακόμα η σχέση της Φιλοσοφίας της παιδείας με τη Φιλοσοφία και την 
Παιδαγωγική, καθώς και η χρησιμότητα της φιλοσοφικής ανάλυσης στην αντιμετώπιση 
εκπαιδευτικών ζητημάτων. Η τρίτη ενότητα προσφέρει μια ιστορική προσέγγιση της 
εξέλιξης της φιλοσοφικής σκέψης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με έμφαση σε 
εκείνους τους φιλοσόφους που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση του εννοιολογικού 
ορίζοντα της Φιλοσοφίας της παιδείας. Στην τελευταία ενότητα εξετάζεται η φιλοσοφική 
διάσταση ενός αριθμού σύγχρονων εκπαιδευτικών και κοινωνικών ζητημάτων, 
αναδεικνύοντας έτσι την παρεμβατικότητα της Φιλοσοφίας της παιδείας, ζητήματα όπως 
η δια βίου μαθησιακή διάσταση της παιδείας, η σχέση της παιδείας με την ανοικτή 
κοινωνία, ο πολιτισμικός πλουραλισμός, ο εκπαιδευτικός σχετικισμός, ζητήματα 
παγκοσμιοποίησης πολυ-πολιτισμικότητας και δια-πολιτισμικότητας, η διδασκαλία της 
ηθικής συνείδησης και η διαμόρφωση της πολιτικής συνείδησης στις συνθήκες της 
σύγχρονης δημοκρατίας. 
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Μάθημα:  Ψυχολογία της Μάθησης 

Διδάσκων: Δημήτριος Γουδήρας, Καθηγητής 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τον χειρισμό θεωρητικών 
εννοιών και εμπειρικών δεδομένων που αφορούν την ωρίμανση, την ανάπτυξη της νοη-
μοσύνης και τη μάθηση. Ιδιαίτερα, να κατανοήσουν τις θεωρίες που εξετάζουν τους πα-
ράγοντες που επηρεάζουν την αυθόρμητη και τη μη συστηματική μάθηση των παιδιών 
και των ενηλίκων. 

Στα περιεχόμενα του μαθήματος εντάσσονται επιστημονικά θέματα και ζητήματα που 
ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Τα κυριότερα από 
αυτά αναφέρονται στους παράγοντες της ανάπτυξης του ατόμου (την κληρονομικότητα 
και το περιβάλλον), τις σχέσεις ωρίμανσης και μάθησης, τη φύση και τους παράγοντες 
της ανάπτυξης της νοημοσύνης, τη μέτρηση της νοημοσύνης και τη σχέση της με τη σχο-
λική επίδοση, την έννοια, τα είδη και τις θεωρίες της μάθησης, τη μεταβίβαση και τα κί-
νητρα της μάθησης, την κοινωνική και τη συναισθηματική μάθηση. 
 

Μάθημα: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

Στο μάθημα αυτό αναπτύσσονται τα εξής θέματα: Αντικείμενο και βασικές έννοιες της 
Κοινωνιολογίας. Κοινωνιολογία και Παιδαγωγική. Θεσμοθέτηση των εκπαιδευτικών 
διαδικασιών. Δομές και λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος. Το εκπαιδευτικό 
σύστημα ως γραφειοκρατική οργάνωση. Γραφειοκρατικοποίηση και 
«επαγγελματοποίηση» των εκπαιδευτικών: συγκρούσεις ρόλων. Οι λειτουργίες της 
ενσωμάτωσης, της μετάδοσης προσόντων και της επιλογής για τις κοινωνικές θέσεις. 
Κοινωνικές διαφορές στη χρήση της γλώσσας και «γλωσσικοί κώδικες». Εκπαιδευτικές 
ανισότητες στις δυτικές δημοκρατίες και στις πρώην σοσιαλιστικές κοινωνίες. 
Προβλήματα και αποτυχίες του εκπαιδευτικού εκσυγχρονισμού στην περίπτωση της 
Ελλάδας. 
 

Μάθημα:  Αγγλικά Ι 

Διδάσκουσα:  Πολυξένη Στεφάνου – Δηματάτη,  ΕΕΔΙΠ Αγγλικής 

Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων.  
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της Αγγλι-
κής και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμένων.  Τα κείμενα που χρησιμο-
ποιούνται έχουν σχέση με δομή και διοίκηση πανεπιστήμιων και σχολείων, εκπαίδευση 
και ειδική αγωγή, κοινωνικά προβλήματα, τεχνολογία/ διαδίκτυο. Επίσης, ιδιαίτερη έμ-
φαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών με το λεξιλόγιο του άμεσου περιβάλλοντος 
τους στα Αγγλικά, στον πανεπιστημιακό χώρο και την οικονομία/ ιστορία/ πολιτισμό της 
Ελλάδας. Παράλληλα γίνεται αποσαφήνιση της εσωτερικής δομής των κειμένων με την 
εύρεση συνεκτικών δεσμών που συμβάλλουν στη συνοχή τους. Η αξιολόγηση του μαθή-
ματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγη-
σης προόδου.  
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Β΄ Εξάμηνο 

Μάθημα:  Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης 

Διδάσκων:  Λάζαρος Τριάρχου, Καθηγητής  

Tο μάθημα αυτό εξετάζει την επιστήμη ως την ύστατη κατάκτηση της ανθρώπινης νόη-
σης και καλύπτει βασικές αρχές επιστημονικού λόγου. Πρωτοτυπία, αντίληψη και αντι-
κειμενικότητα. Παραλλαγή στη φύση. Αποδείξιμα και απορρίψιμα επιστημονικά ερωτή-
ματα. Παρατήρηση φαινομένων, δοκιμασία υπόθεσης, σχεδιασμός πειραμάτων, διατύπω-
ση θεωρίας. Ανακάλυψη και ερμηνεία στις επιστήμης της ζωής. Επιστημονικά μοντέλα 
και ετυμηγορία γεγονότων. Επιστήμη, οριακή επιστήμη, ψευδοεπιστήμη και σύγχρονες 
αντιφάσεις. Μηχανές αναζήτησης βιβλιογραφίας και συγγραφή επιστημονικών εργασιών. 
Σύγκλιση των θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Διεπιστημονικότητα και αμοιβαίος 
εμπλουτισμός γνωστικών πεδίων. 
 

Μάθημα: Μαθησιακές Δυσκολίες Ι - Learning Disabilities I 

Διδάσκων:  Γεώργιος Παυλίδης, Καθηγητής  

Το μάθημα είναι εισαγωγικό και αποσκοπεί στη μετάδοση των καταλλήλων γνώσεων αλ-
λά και την έμπρακτη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών/τριών. Θα συζητηθούν 
τα κάτωθι θέματα: 
" Ιστορική Αναδρομή.: 
" Γενετικοί - Βιολογικοί - Ψυχολογικοί - Κοινωνικoί και Εκπαιδευτικοί Παράγοντες που 
καθορίζουν την επιτυχία ή αποτυχία στο σχολείο και στη Μάθηση.: 
" Συνοπτική συζήτηση των Αρχών και Θεωριών Μάθησης: Πρακτικές Εφαρμογές.: 
" Ορισμοί - Αίτια - Συμπτώματα - Συχνότητα των Μαθησιακών Δυσκολιών, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη Δυσλεξία.: 
" Κατηγορίες- Είδη και Συχνότητα των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Μαθησιακής 
Καθυστέρησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην Δυσλεξία.: 
" Συνοπτική αναφορά στην επίδραση των Προβλημάτων Όρασης, Ακοής, Ευφυΐας και 
Διαταραχής του Λόγου στη Μάθηση και στη γένεση άλλων Μαθησιακών Δυσκολιών 
(διότι αυτές π.χ. η Δυσαριθμησία, η Νοητική Υστέρηση, ο Αυτισμός και τα άλλα είδη 
Μαθησιακών Δυσκολιών, θα καλυφθούν εκτενώς από τα αντίστοιχα μαθήματα άλλων 
συναδέλφων).: 
" Σχέση Ευφυΐας, Μαθησιακών Δυσκολιών και Μαθησιακής Καθυστέρησης.: 
" Συγκριτική παρουσίαση: Ομοιότητες και Διαφορές μεταξύ Δυσλεξίας, Μαθησιακών 
Δυσκολιών, Διάσπασης Προσοχής και Γενικής Μαθησιακής Καθυστέρησης.: 
" Συγκριτική παρουσίαση της Σχέσης Εγκεφαλικών Λειτουργιών, Οφθαλμοκίνησης και 
Μαθησιακών Δυσκολιών - Δυσλεξίας.: 
" Αναπτυξιακή και Επίκτητη Δυσλεξία: Ομοιότητες και Διαφορές.: 
" Πλεονεκτήματα της Πρόγνωσης και της Έγκαιρης Διάγνωσης των Μαθησιακών Δυ-
σκολιών και Δυσλεξίας, με έμφαση και στο Τεστ Οφθαλμοκίνησης (γνωστού ως ΤΕΣΤ 
ΠΑΥΛΙΔΗ).: 
" Ψυχο-Κοινωνικο-Εκπαιδευτικές Επιπτώσεις των Μαθησιακών Δυσκολιών. " Σκέψεις 
και Προβληματισμοί.: 
Οπτικο-ακουστικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν ευρέως κατά την διάρκεια των μαθημάτων-
συζητήσεων.: 
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Μάθημα: Εισαγωγή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 

Διδάσκων: Αδαμάντιος Παπασταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής  

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών της Εκπαίδευσης  Ενηλί-
κων. 
Περιεχόμενα του μαθήματος:  
• Ιστορική αναδρομή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
• Εννοιολογικές προσεγγίσεις 
• Αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
• Διδασκαλία και Μάθηση 
• Φιλοσοφικές βάσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
• Η σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
• Επαγγελματισμός στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
 

Μάθημα: Στατιστική Ι 

Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες εμπειρικής ποσοτικής ανά-
λυσης και στις μεθόδους παρουσίασης, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων που έχουν 
συλλεχθεί με τη χρήση ερωτηματολογίων ή αφορούν ολόκληρο τον υπό μελέτη πληθυ-
σμό. Οι μέθοδοι ταξινόμησης, πινακοποίησης και γραφικής αναπαράστασης ποσοτικών 
δεδομένων μιας ή δύο μεταβλητών αποτελούν αντικείμενο της Περιγραφικής Στατιστι-
κής. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και παρουσία-
ση επιλεγμένων θεωρητικών κατανομών τυχαίων μεταβλητών. Το μάθημα συζητά τα ε-
ξής θέματα: Πληθυσμός και Δείγμα, Στατιστικές μονάδες, Χαρακτηριστικά, Οικονομικές 
και Πολιτικές Μεταβλητές και η Μέτρησή τους, Ταξινόμηση και Παρουσίαση Ποιοτικών 
Δεδομένων (Πίνακας Συχνοτήτων και Ακιδωτό Διάγραμμα), Ταξινόμηση και Παρουσία-
ση Ποσοτικών Δεδομένων. Διάγραμμα Μίσχου και Φύλλου (Steam and Leaf), Πίνακας 
Συχνοτήτων και Ιστόγραμμα, Παράμετροι Κεντρικής Τάσης και Θέσης. Σχέση Μέσου, 
Τιμής Μέγιστης Συχνότητας και Διαμέσου. Καμπύλη Ανισοκατανομής (Lorenz curve) – 
Συντελεστής Gini, Παράμετροι Διασποράς, Παράμετροι Ασυμμετρίας και Κύρτωσης, 
Μέτρηση Μεταβλητών και Κατάλληλα Στατιστικά – Συντελεστής Μεταβλητικότητας, 
Περιγραφή και Παρουσίαση ως προς Δύο Χαρακτηριστικά, Πίνακες Διπλής Εισόδου, Ει-
σαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και Θεωρητικές κατανομές τυχαίων μεταβλητών. 
 

Μάθημα:  Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 

Διδάσκων:  Αδαμάντιος Παπασταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής,  

Στόχος του μαθήματος είναι: Πρώτον, να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την κατανόηση 
και τη χρήση των βασικών όρων και εννοιών της Παιδαγωγικής Επιστήμης, να γνωρί-
σουν το γνωστικό αντικείμενο, το περιεχόμενο, τους σκοπούς και τις σύγχρονες τάσεις 
της, να προβληματιστούν γύρω από τη λειτουργία των φορέων και των θεσμών της αγω-
γής και να κρίνουν τις μορφές και τις διαδικασίες της πραγματοποίησής της. 
Δεύτερον, να εξοικειωθούν οι φοιτητές με το επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης Ενη-
λίκων, την έννοια της νέας κουλτούρας μάθησης, το ρόλο της γνώσης και της εξουσίας 
στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό το μάθημα εξετάζει έναν αριθμό 
θεματικών που αφορούν στην εννοιολογική προσέγγιση του πεδίου της Εκπαίδευσης 
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Ενηλίκων, τις φιλοσοφικές θεωρίες που περιγράφουν, εξηγούν και ερμηνεύουν τη 
μαθησιακή διαδικασία, το πρόβλημα της σχέσης της εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης, 
την έννοια του επαγγελματισμού, τα κίνητρα μάθησης και την αξιολόγηση της 
μαθησιακής διαδικασίας τόσο των εκπαιδευτών ενηλίκων όσο και των ίδιων των 
εκπαιδευομένων. 
 

Μάθημα:  Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

Διδάσκων: Δημήτριος Γουδήρας, Καθηγητής   

Σκοπός του μαθήματος «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις 
αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για τη μεταβίβαση των 
γνώσεων μέσα από διαδικασίες της μάθησης στους διδασκομένους, μαθητές και ενηλί-
κους καθώς και τη διαχείριση προβλημάτων και διαταραχών συμπεριφοράς στη σχολική 
τάξη και το σχολείο. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελεί συνέχεια του περιεχομένου του μαθήματος Ψυ-
χολογία της Μάθησης του Α’ εξαμήνου. Έχει αυτό άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκπαι-
δευτικές διαδικασίες που διενεργούνται σε θεσμούς, όπως σχολεία, εκπαιδευτήρια και 
ινστιτούτα, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και με οποιαδήποτε τυπική ή συστηματική 
μορφή παραδόσεων, σεμιναρίων, προγραμμάτων κλπ. Εξετάζονται θέματα τα οποία ανα-
φέρονται σε σύγχρονα ζητήματα της εκπαίδευσης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, όπως η 
προώθηση της μάθησης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και γενικότερα η δι-
αμόρφωση της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας του ατόμου κάθε ηλικίας. Ενδει-
κτικά αναφέρονται τα εξής θέματα: μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών, ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης, καλλιέργεια της δημιουργικότητας, ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης, 
καλλιέργεια κινήτρων μάθησης, επίλυση προβλημάτων, κατανόηση κειμένου, διαχείριση 
της σχολικής τάξης, διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο, στην οικογένεια 
και στην εργασία . 
 

Μάθημα:  Πληροφορική ΙΙ: Βασικές Αρχές Πληροφορικής 

Διδάσκων:  Βασίλειος Δαγδιλέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής  

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών αρχών της Πληροφορικής 
και των εφαρμογών της. 
Τα περιεχόμενα του μαθήματος προσδιορίζονται ως εξής:  
- Βασικές αρχές της Πληροφορικής Επιστήμης. Εισαγωγικές έννοιες προγραμματισμού 
Η/Υ. Εφαρμογές των εννοιών αυτών σε διάφορα περιβάλλοντα.  
- Δίκτυα και οι χρήσεις τους που σχετίζονται με την Εκπαίδευση. Βασικές υπηρεσίες δια-
δικτύου και ενσωμάτωση των λειτουργιών αυτών στην έρευνα και την επαγγελματική 
απασχόληση (προσωπική χρήση κι εγγραφή σε καταλόγους συζητήσεων, διακίνηση αρ-
χείων, χρήση φυλλομετρητών για συλλογή πληροφοριών και βιβλιογραφική έρευνα).  
- Γενικές επιπτώσεις της ανάπτυξης της Πληροφορικής (ιδιαίτερα στην εργασία και την 
Εκπαίδευση/κατάρτιση). 
 

Μάθημα:  Αγγλικά ΙΙ 

Διδάσκουσα:  Πολυξένη Στεφάνου – Δηματάτη, ΕΕΔΙΠ Αγγλικής  
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Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού λόγου στην Αγγλική αναγκαία για το α-
καδημαϊκό περιβάλλον.  Το μάθημα της διδασκαλίας γραπτού λόγου για ακαδημαϊκούς 
σκοπούς συνδυάζει την κατανόηση κειμένων ποικίλων ειδών και θεματολογίας με την 
ανάλυση των χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου και την παραγωγή διαφόρων ειδών 
γραπτού λόγου. Ανάμεσα στα τελευταία περιλαμβάνεται η περίληψη, η σύνταξη αναφο-
ράς, η σύνθεση κειμένου δομής προβλήματος-επίλυσης, η επισκόπηση και αξιολόγηση 
επιχειρηματολογίας, κλπ.  Στο μάθημα δίνεται έμφαση όχι μόνο στο τελικό έργο αλλά 
και στην διαδικασία παραγωγής του. Για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας διδά-
σκονται στρατηγικές κατάλληλες για τα συγκεκριμένα έργα καθώς και γενικότερες που 
θα τους επιτρέψουν να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν μόνοι τους τη μάθηση 
τους. Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετά-
σεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου. 
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Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ  

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Γ΄ Εξάμηνο 
Μάθημα: Βασικές Νευροεπιστήμες 

Διδάσκων:  Λάζαρος Τριάρχου, Καθηγητής  

Παρουσιάζονται τα σύγχρονα ευρήματα της έρευνας του εγκεφάλου σε συνάφεια με τις 
οργανικές βάσεις της συμπεριφοράς, από το νευρικό κύτταρο μέχρι το ολοκληρωμένο 
νευρικό σύστημα. Μακροσκοπική δομή και λεπτή υφή του εγκεφάλου. Νευρωνικά και μη 
νευρωνικά στοιχεία στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αξονοπλασματική μεταφορά και 
ενδοκυττάρια κυκλοφορία. Ηλεκτροχημική αγωγή νευρικών σημάτων. Συναπτική 
νευροδιαβίβαση, συστήματα νευροδιαβιβαστών και υποδοχέων. Οργάνωση νευρώνων σε 
νευρωνικά κυκλώματα. Κληρονομικότητα και επιγένεση στη διευθέτηση των νευρωνικών 
δικτύων. Αισθητικό και κινητικό σκέλος της συμπεριφοράς. Νευροτροφισμός, 
ευπλαστότητα και φαινόμενα αναγέννησης στον εγκέφαλο. Ιστορική ανέλιξη ιδεών στις 
Νευροεπιστήμες. 
 

Μάθημα: Αναπτυξιακή Ψυχολογία 

Διδάσκουσα: Μαρία Πλατσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Στο μάθημα αυτό γίνεται μια συστηματική περιγραφή και κριτική συζήτηση των 
κυριότερων θεωριών για την ανάπτυξη της σκέψης, της κοινωνικο-ηθικής συμπεριφοράς 
και της προσωπικότητας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Ειδικότερα, θα διδαχθούν οι 
εξής ενότητες: Η γνωστικό-εξελικτική θεωρία του J. Piaget για την ανάπτυξη της νόησης 
και της ηθικής σκέψης, η προσέγγιση της επεξεργασίας πληροφοριών για τη γνωστική 
ανάπτυξη,  η θεωρία για τη ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του S. Freud, η θεωρία για την 
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του Ε. Εrikson και η θεωρία του L. Kohlberg για την ηθική 
ανάπτυξη κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Οι περιοχές της ανάπτυξης στις οποίες 
δίνεται η έμφαση είναι: 
• γνωστική ανάπτυξη: πώς αναπτύσσεται η σκέψη του παιδιού καθώς και οι ειδικές 

ικανότητες (π.χ., λεκτική, αριθμητική) και οι γνωστικές λειτουργίες του (π.χ., μνήμη, 
προσοχή). Θα συζητηθούν επίσης τα γνωστικά επιτεύγματα και οι περιορισμοί που 
παρατηρούνται στη γνωστική ανάπτυξη, σε κάθε ηλικία.   

• ανάπτυξη της προσωπικότητας: ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν και 
επηρεάζουν την προσωπικότητα του παιδιού, πώς εξελίσσεται η προσωπικότητα με το 
πέρασμα της ηλικίας, ποιοι παράγοντες ευθύνονται για τις αναπτυξιακές διαταραχές 
προσωπικότητας.   

• κοινωνική και ηθική ανάπτυξη: ανάπτυξη προσωπικής και σεξουαλικής ταυτότητας 
και κοινωνικών δεξιοτήτων όπως ο αυτό-έλεγχος, η εικόνα του εαυτού, η 
δημοτικότητα, ανάπτυξη της ηθικής σκέψης και συμπεριφοράς 
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Μάθημα: Στατιστική ΙΙ 

Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση μεθόδων εξαγωγής συμπερασμάτων για τον 
πληθυσμό από την ανάλυση δεδομένων κατάλληλου δείγματος. Το σύνολο αυτών των 
μεθόδων αποτελεί την Επαγωγική Στατιστική. Οι προς έλεγχο υποθέσεις μπορεί να αφο-
ρούν τη συμπεριφορά μιας μεταβλητής ή τη σχέση μεταξύ δύο ή τριών μεταβλητών. Οι 
έλεγχοι ανάλογα με το χαρακτήρα των προς ανάλυση μεταβλητών χωρίζονται σε δύο εί-
δη: παραμετρικοί και μη παραμετρικοί, οι οποίοι ενδιαφέρουν κύρια τους οικονομικούς 
και πολιτικούς επιστήμονες, αντίστοιχα. 
 

Μάθημα: Εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης: τυπική και εξ αποστάσεως 

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής  

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει ως στόχο την εκμάθηση τόσο των ιδιαίτερων χαρακτη-
ριστικών των ατόμων με τύφλωση, όσο και των μεθόδων και μέσων εκπαίδευσής τους. 
Το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται σε τρεις γενικές θεματικές ενότητες που α-
φορούν την παρουσίαση των χαρακτηριστικών των ατόμων με μειονέκτημα όρασης, την 
εκπαίδευσή τους και την ανάλυση βασικών εκπαιδευτικών μέσων. Στη πρώτη ενότητα 
αναλύονται η λειτουργία της όρασης και η τύφλωση, οι ασθένειες των ματιών και οι εκ-
παιδευτικές τους συνέπειες, τα αρνητικά αποτελέσματα της απώλειας όρασης σε άλλες 
περιοχές εξέλιξης των ατόμων, οι γνωστικές λειτουργίες και η περιβαλλοντική γνώση των 
ατόμων με τύφλωση. Στη δεύτερη ενότητα διδάσκονται τα γενικά χαρακτηριστικά και 
ιστορικά στοιχεία της εκπαίδευσης των ατόμων με τύφλωση, η εκπαίδευση στην εξέλιξη 
των τυφλών ατόμων και τα απαιτούμενα προσόντα (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες) των 
ειδικών δασκάλων. Στην τελευταία ενότητα αναλύονται η γραφή μπράϊγ (braille) και τα 
χαρακτηριστικά της, οι κώδικες που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, τα γραφικά και οι 
χάρτες αφής και η εκπαίδευση στην ανάγνωση κειμένων, γραφικών και χαρτών αφής. Οι 
θεματικές περιοχές του μαθήματος επικεντρώνονται τόσο στη θεωρητική όσο και στην 
πρακτική διάσταση του γνωστικού αντικειμένου της εκπαίδευσης των ατόμων με τύφλω-
ση. Για το λόγο αυτό οι φοιτητές αναλαμβάνουν να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν 
σχετικά με το αντικείμενο θέματα. 
 

Μάθημα: Εισαγωγή στις Επιστήμες Λόγου και Ακοής 

Διδάσκουσα: Αρετή Οκαλίδου, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια 

O σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις γύρω από τα θέ-
ματα του λόγου και της ακοής, οι οποίες θα επιτρέψουν τη βαθύτερη κατανόηση των δι-
αδικασιών της ανθρώπινης επικοινωνίας στα μαθήματα των κατευθύνσεων που ακολου-
θούν. Ο λόγος, τόσο στον τομέα της ακρόασης και της αντίληψης όσο και στον τομέα 
της εκφοράς του αποτελεί το βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Συνεπώς, 
οι διεργασίες του λόγου και της ακοής στον εγκέφαλο, η περιγραφή των περιφερειακών 
συστημάτων, ο τρόπος και οι συνθήκες ακρόασης στο περιβάλλον καθώς και τα χαρα-
κτηριστικά του εκφερόμενου λόγου αποτελούν χρήσιμη γνώση για την κατάρτιση και 
εκπαίδευση ατόμων. Οι θεματικές ενότητες που εξετάζονται αφορούν σε στοιχεία γλωσ-
σολογίας, ακουστικής και φωνητικής, ανατομίας και φυσιολογίας των περιφερειακών 
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συστημάτων λόγου και ακοής (οργάνωση του λόγου στον εγκέφαλο, πρόσλη-
ψη/αντίληψη του λόγου, ψυχοακουστική, μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας) και ανάπτυ-
ξης γλώσσας και ομιλίας. 
Περιεχόμενα του μαθήματος:  
• Ορισμοί και ταξινόμηση επιπέδων Λόγου, Γλώσσας, Ακοής κ’ Επικοινωνίας 
• Στοιχεία και δομές της Γλώσσας 
• Σχέση Γλώσσας και Σκέψης 
• Στοιχεία και δομές  της Ομιλίας  
• Περιγραφή των περιφερειακών συστημάτων ακοής  και ομιλίας 
• Οργάνωση και Διεργασίες  της Ακοής και του Λόγου στον Εγκέφαλο 
• Ακρόαση και Συνθήκες Ακρόασης,  
• Αντίληψη, Ψυχοακουστική 
• Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας 
• Γλωσσική Ανάπτυξη 
• Δημόσιος Λόγος 

 
Μάθημα: Πληροφορική ΙΙΙ: Εφαρμογές Πληροφορικής στην Εκπαίδευση 

Διδάσκων:  Βασίλειος Δαγδιλέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής  

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση με τη χρήση νέων τε-
χνολογιών και γενικότερα πληροφορικών συστημάτων στην Εκπαίδευση.  Τα περιεχόμε-
να του μαθήματος προσδιορίζονται ως εξής: - Χρήσεις των πληροφορικών συστημάτων 
στη διοίκηση και τη διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων. - Γνωστικές θεωρίες, παιδαγω-
γικές μέθοδοι και διδακτική ανάλυση για τη χρήση Υπολογιστικών Συστημάτων στην εκ-
παίδευση και κατάρτιση. Η διδασκαλία της Πληροφορικής στο επίπεδο του πληροφορι-
κού αλφαβητισμού και του επαγγελματικού εφοδίου. Εκπαιδευτικό λογισμικό και εξ α-
ποστάσεως διδασκαλία: περιγραφή, ανάλυση, σχεδίαση, χρήση, αξιολόγηση. - Προδια-
γραφές και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση. 
 

Μάθημα:  Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 

Διδάσκων:  Αδαμάντιος Παπασταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής  

Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοή-
σουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, να γνωρίσουν τρόπους αποτελεσματικότερης 
οργάνωσης και διεύθυνσής του, ώστε να επιφέρουν δημιουργικές, οργανωτικές αλλαγές 
στο εργασιακό τους περιβάλλον στο μέλλον. 
Περιεχόμενα του μαθήματος:  Οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συ-
στήματος-  Το πορτραίτο του ηγετικού στελέχους της εκπαίδευσης- Ο σχολικός σύμβου-
λος- Ο προϊστάμενος εκπαίδευσης- Ο διευθυντής του σχολείου- Το διδακτικό προσωπικό 
των σχολείων- Σχέσεις σχολείου και κοινότητας- Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευ-
σης ενηλίκων- Λύση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων-Οργάνωση και διοίκηση της 
ειδικής αγωγής- Αξιολόγηση της ηγεσίας- Διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση - Συ-
ντονισμός συνεδριάσεων 
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Μάθημα:  Διδακτική και Ανάπτυξη προγραμμάτων 

Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

1. Διδασκαλία, επιστήμη ή τέχνη;  
2. Μορφές διδασκαλίας.  
3. Βασικές διδακτικές αρχές.  
4. Δομικά στοιχεία της διδασκαλίας.  
5. Προδιαγραφές της διδασκαλίας (προγράμματα και εγχειρίδια).  
6. Εκπαιδευτικές αλλαγές και προγράμματα διδασκαλίας.  
7. Αναλυτικά προγράμματα και curricula.  
8. Σχολικό πρόγραμμα και παραπρόγραμμα.  
9. Ανοικτά και κλειστά προγράμματα.  
10. Σκοποί και στόχοι.  
11. Ταξινομία γνωστικών στόχων.  
12. Ταξινομίες συναισθηματικών και ψυχοκινητικών στόχων. 
 
 
Μάθημα: Η Ελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της 

Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις φάσεις εξέλιξης της ελληνικής 
γλώσσας, τις σχέσεις της ελληνικής γλώσσας με την ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, τις περιοχές 
μελέτης, τα ρεύματα της γλωσσικής επιστήμης, τη γλωσσολογική ανάλυση του λόγου και 
τα διδακτικά μοντέλα για τη προσέγγιση των γλωσσικών φαινόμενων.   
Περιεχόμενα του μαθήματος:  
Α΄ Μέρος: Η μελέτη της Ελληνικής Γλώσσας  
Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα: φάσεις εξέλιξης της Ελληνικής Γλώσσας.   
Τα αλφάβητα της Ελληνικής: Από το Ευκλείδειο Αλφάβητο και το Φοινικικό ως τα πα-
ρωχημένα γράμματα (δίγαμμα, Στίγμα κ.ά.) για ζητήματα ορθογραφίας της ελληνικής 
γλώσσας στη σύγχρονη ελληνική γραφή και τη διδασκαλία της.  
- Περιοχές μελέτης: η γλωσσολογική ανάλυση λόγου σε φωνητικό, φωνολογικό, μορφο-
λογικό, συντακτικό σημασιολογικό και πραγματολογικό επίπεδο.  
-Πολυτονικό και μονοτονικό (Κανόνες του μονοτονικού συστήματος και στίξη: Ο ρόλος 
τους στη διδακτική Γλώσσας 
- Αναφορά στα κύρια ρεύματα της γλωσσικής επιστήμης: Δομισμός, Σχολή της Πράγας , 
Σχολή της Γενεύης κ.ά., Γενετική μετασχηματιστική Γραμματική. 
Γνωριμία με σημαντικούς μελετητές της Γλώσσας στη διεθνή και ελληνική κοινότητα.  
- Η ινδοευρωπαϊκή γλώσσα και η σχέση με την ελληνική γλώσσα  Το Γλωσσικό Ζήτημα 
στην Ελλάδα, ζητήματα ορθογραφίας και εκφοράς του λόγου από την καθαρεύουσα στη 
δημοτική. Γλωσσικές ποικιλίες στην Ελληνική Γλώσσα και διάλεκτοι. 
- Διδακτικά μοντέλα για προσέγγιση γλωσσικών φαινόμενων που προκαλούν σύγχυση 
στην εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας: νεολογισμοί, αντιδάνεια, ετυμολογία, κατα-
νόηση κειμένου, πολυσημία, σολοικισμοί, ζητήματα σύνταξης. -Ζητήματα σημασιολογί-
ας και ιδιαιτερότητες της παιδικής γλώσσας. Συνηθισμένα παιδικά λάθη στη χρήση της 
γλώσσας για την Ελληνική ως μητρική. 
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- Αξιοποίηση των λαθών στη διδασκαλία της γλώσσας και ανάλυση λόγου. (Lingua 
Franca, διπλή άρθρωση της γλώσσας, το αυθαίρετο και μεταβλητό του γλωσσικού ση-
μείου, φωνηεντική αρμονία και  θεωρίες γλωσσικής μάθησης). 
Β΄ Μέρος: Η Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 
• Οι συγγενείς επιστήμες της γλωσσολογίας και ο ρόλος τους στη δημιουργία διδακτι-

κών μοντέλων διδασκαλίας της: κοινωνιογλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία, υφο-
γλωσσολογία κ.α. Η μέθοδος project στη διδασκαλία της γλώσσας, η διαθεματικότη-
τα στο γλωσσικό μάθημα,  

• Μέθοδοι: αναλυτικοσυνθετική, αλφαβητική μέθοδος, εκλεκτικές μέθοδοι και εξοι-
κείωση με μοντέλα διδασκαλίας. Φωνητική/φθογγική μέθοδος, συλλαβική μέθοδος. 
Μέθοδος Ντεκρολύ-ιδεοπτική μέθοδος και σύγχρονες εφαρμογές στην οπτικοποίηση 
του γραπτού και προφορικού λόγου  

• Μοντέλα διδασκαλίας της γλώσσας, κριτική προσέγγιση και αναθεώρηση στόχων, 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης μίας διδασκαλίας για τη γλώσσα ανάλογα με τις συν-
θήκες της διδακτικής πραγμάτωσης./ Παραγωγή γλωσσικού διδακτικού υλικού από  
φοιτητές σε εργαστηριακό επίπεδο,(προαιρετικά). 

• Πρώτη ανάγνωση και γραφή: η θεωρία του αναδυόμενου γραμματισμού και οι πολυ-
γραμματισμοί στη διδασκαλία της γλώσσας .Αναλφαβητισμός. 

• διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας: Τεχνικές, διδακτικά βιβλία 
και προοπτικές. 

 

Μάθημα:  Αγγλικά ΙΙΙ 

Διδάσκουσα:  Πολυξένη Στεφάνου – Δηματάτη, ΕΕΔΙΠ  Αγγλικής 

Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς.  Το μάθημα δίνει έμφαση στις γλωσσικές δεξιό-
τητες που απαιτεί ο επαγγελματικός χώρος. Περιλαμβάνει ποικιλία θεμάτων όπως Εται-
ρική Δομή, Διεθνές Μάνατζμεντ, το Λογιστήριο, Διαφήμιση, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τη-
λεργασία, Μαθησιακές Δυσκολίες, Θέματα Ισότητας.  Αναπτύσσει δεξιότητες παραγω-
γής γραπτού λόγου όπως συγγραφή βιογραφικού σημειώματος,  εταιρική ανακοίνωση 
τύπου, εμπορική αλληλογραφία (γράμμα παραπόνων, παραγγελίας, αναφορά προόδου 
εργασιών) εξάσκηση σε δημόσια συζήτηση, λήξη συνεντεύξεων  και ανάλυση case stud-
ies. Επίσης εξασκεί τις γλωσσικές δομές που απαιτούνται για αυτές τις δεξιότητες. Στα 
πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές παραδίδουν ατομικές και ομαδικές εργασίες.   
 

Δ΄ Εξάμηνο: 
Μάθημα: Κοινωνική Ψυχολογία Οργανισμών 

Διδάσκων:  Anthony Montgomery, Επίκουρος Καθηγητής  

To μάθημα είναι μία εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία σε οργανισμούς. Παρουσιάζει 
τους τρόπους που η Κοινωνική Ψυχολογία επιδρά στους οργανισμούς και στις επιχειρή-
σεις. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  
• Συμμόρφωση,  
• Πειθώ, 
• Γνωστική Κοινωνική Ψυχολογία, 
• Προκατάληψη,  
• Διαπροσωπική συμπεριφορά 
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• Ομαδική συμπεριφορά 
 

Μάθημα: Επιστημολογία: θεωρίες γνώσης και νόησης 

Διδάσκουσα:  Βασιλική Καραβάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στο φιλοσοφικό κλάδο της Επιστημολογίας.  
Ενδιαφέρεται για τη διερεύνηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το  
φαινόμενο της γνώσης, τις λειτουργίες που συμμετέχουν στη διαδικασία απόκτησης της 
γνώσης και τη διαδικασία εκείνη που εξασφαλίζει πληρότητα, εγκυρότητα και αλήθεια 
για τη γνώση. Στόχος του μαθήματος είναι η πλήρης κατανόηση των εννοιών, των 
επιχειρημάτων αλλά και των προβλημάτων που ανακύπτουν στο επιστημονικό πεδίο της 
Επιστημολογίας καθώς και συναφών διεπιστημονικών ζητημάτων. 
Το μάθημα αποτελείται από έξι ενότητες. Η πρώτη ενότητα προσδιορίζει και οριοθετεί 
τον εννοιολογικό ορίζοντα της Επιστημολογίας, ενώ εξετάζει επίσης τους πιο 
σημαντικούς σταθμούς στην εξέλιξη αυτού του φιλοσοφικού κλάδου και τη σχέση του με 
άλλες γνωστικές επιστήμες. Η δεύτερη ενότητα διερευνά την ιστορία και την ουσία του 
κεντρικού ερωτήματος της γνώσης, τους τύπους και τις συνθήκες της γνώσης. Η πηγή 
και το αντικείμενο της γνώσης είναι το αντικείμενο της τρίτης ενότητας. Η τέταρτη 
ενότητα απασχολείται με το ζήτημα της αλήθειας και της δυνατότητας επίτευξης της 
αληθούς γνώσης. Η πέμπτη ενότητα αντιμετωπίζει θέματα που αφορούν τη φύση του 
ανθρώπινου νου, την προσωπική ταυτότητα, τη σχέση νου και σώματος, τη σχέση νου 
και εγκεφάλου, τη φύση της συνείδησης και της ορθολογικής σκέψης. Τέλος, η έκτη 
ενότητα θέτει το ζήτημα της γνώσης ως ένα ζήτημα με κατεξοχήν παιδευτικές και 
μάλιστα δια βίου διαστάσεις.  
 

Μάθημα:  Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 

Διδάσκων:  Γρηγόριος Σίμος, Επίκουρος Καθηγητής  

Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των ψυχολογικών προβλημάτων της παιδι-
κής και εφηβικής ηλικίας. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  Παρουσιάζονται όσες απο τις ψυχικές διαταραχές της παι-
δικής και εφηβικής ηλικίας δεν περιγράφονται κατ’ αποκλειστικότητα ως αντικείμενα σε 
άλλα μαθήματα. Σε κάθε μια απο αυτές τις διαταραχές παρουσιάζεται η συνήθης κλινική 
εικόνα (παρατηρήσιμα συμπτώματα, υποκειμενικές αιτιάσεις), η συχνότητα εμφάνισης 
στα δύο φύλα, η ηλικία εμφάνισης και η συνήθης εξέλιξη και πορεία, οι προτεινόμενες 
για την ανάπτυξη τους θεωρίες, η συννοσηρότητα (σωματική και ψυχολογκή), η διαφο-
ροποίηση τους απο παρόμοιες διαταραχές και τέλος, οι επικρατέστερες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις. 
 

Μάθημα:  Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Διδάσκουσα:  Αθηνά Σιπητάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια  (συλλογική διδασκαλία)  

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια κριτική αποτίμηση των παιδαγωγικών θε-
ωριών και των εκπαιδευτικών ιδεών, αξιών και πράξεων που προσδιορίζουν, τόσο το θε-
ωρητικό πεδίο, όσο και την εκπαιδευτική διαδικασία της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 
Ειδικοί διδακτικοί στόχοι: 
Γνώσεις: 
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Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές: 
Τις βασικές έννοιες και τους σκοπούς της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
Τα ποικίλα μοντέλα εκπαίδευσης εθνικά και πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών σε ε-
θνικό και διεθνές επίπεδο. 
Τις βασικές αρχές για την αναμόρφωση των προγραμμάτων διδασκαλίας και τη μεθό-
δευση της διδασκαλίας 
Τις ψυχοκοινωνικές διαδικασίες προσαρμογής των μαθητών 
Ιδιαίτερα θέματα που αφορούν τη διγλωσσία, τα κοινοτικά σχολεία και την οικογένεια. 
Δεξιότητες:  
Να είναι ικανοί: 
Να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη διδασκαλία και 
τη συμβουλευτική ομάδων 
Να σχεδιάζουν και να αξιολογούν προγράμματα στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκ-
παίδευσης 
Να διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές 
Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα παροχής εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών υπη-
ρεσιών στο πνεύμα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση απέναντι στα πολιτισμικά διαφορετικά άτομα. 
Περιεχόμενα του μαθήματος:  
• Έννοιες, Σκοποί και Αξιώσεις της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
• Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και η Διεθνής Εμπειρία 
• Η διάσταση της διαπολιτισμικότητας στα προγράμματα διδασκαλίας και τη μεθόδευ-

ση της διδασκαλίας 
• Οι ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της προσαρμογής των εθνικά και πολιτισμικά διαφο-

ρετικών μαθητών στην εκπαίδευση και ο ρόλος της συμβουλευτικής στη Διαπολιτι-
σμική Εκπαίδευση 

• Διγλωσσία και Εκπαίδευση 
• Μειονοτικές Ομάδες και Κοινοτικά Σχολεία 
• Οικογένεια και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
 

Μάθημα:  Αγγλικά IV 

Διδάσκουσα:  Πολυξένη Στεφάνου – Δηματάτη,  ΕΕΔΙΠ Αγγλικής  

Βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο.  Το μάθημα αρχίζει 
με τις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης όπως η σπουδαιότητα της, ο ρόλος 
του κοινού και η συμβολή του στην ομιλία, ηθικά ζητήματα που προκύπτουν, και ο φό-
βος της ομιλίας σε κοινό. Στη συνέχεια ασχολείται με πιο πρακτικά ζητήματα όπως η 
προετοιμασία της ομιλίας, η επιλογή κατάλληλου θέματος και σκοπού, η διαμόρφωση 
προσχεδίου, ορθής εισαγωγής και επιλόγου. Ακόμη ασχολείται με στοιχεία της  
απόδοσης της ομιλίας όπως η γλώσσα του σώματος και η χρήση οπτικών και 
ηλεκτρονικών μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές με τις οποίες ο ομιλητής 
εξασφαλίζει και διατηρεί το ενδιαφέρον του κοινού, στην αναγνώριση των προσωπικών 
ικανοτήτων στον προφορικό λόγο και στην προφορική παρουσίαση του κάθε ομιλητή, 
στην εποικοδομητική κριτική και ανάλυση ομιλιών και κατάλληλη χρήση των τεχνικών 
μέσων.  
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Ε΄ Εξάμηνο: 

Μάθημα:  Μαθηματικά για ΑμεΑ 

Διδάσκων:  Ιωάννης Αγαλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής  

Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να: 
• προσδιορίζουν τα δομικά στοιχεία των Μαθηματικών που συμμετέχουν στα 

μαθηματικά έργα που κάθε φορά αναθέτουν στους μαθητές τους 
• αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στη μαθηματική επίδοση τα 

ατομικά γνωστικά χαρακτηριστικά και οι μαθησιακές προτιμήσεις των μαθητών 
• επισημαίνουν τη σημασία των περιβαλλοντικών παραγόντων στη μάθηση των 

Μαθηματικών 
• αξιολογούν τις δυσκολίες μάθησης στα Μαθηματικά 
• οργανώνουν προγράμματα εκπαιδευτικής στήριξης στα Μαθηματικά μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  
• Δομικά στοιχεία και γνωστικές απαιτήσεις στη μάθηση των μαθηματικών 
• Εγγενή χαρακτηριστικά των μαθηματικών που μπορούν να αποτελέσουν πηγή 

δυσκολιών μάθησης 
• Νευροψυχολογία των Μαθηματικών 
• Γνωστικό ύφος και μαθηματικά 
• Ενδοατομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες πρόκλησης αποτυχίας στα 

Μαθηματικά 
• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά 
• Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά 
• Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά 
• Μαθηματικά για άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 
• Μαθηματικά για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές. 
 

Μάθημα:  Εκπαίδευση ατόμων με  νοητική καθυστέρηση 

Διδάσκουσα:  Λευκοθέα Καρτασίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια  

(Το μάθημα δεν προσφέρεται για το ακαδ. έτος 2011-12) 

 

Μάθημα:  Εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές/ αυτισμό 

Διδάσκων:  Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

Στόχος του μαθήματος:   
Παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία της προσπάθειας καθορισμού της αυτιστικής διαταραχής ως 
διαγνωστικής οντότητας, με αναφορές στην εργασία του Kanner και του  Asperger. Γίνονται ανα-
φορές στα διαγνωστικά εγχειρίδια DSM IV της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας και ICD 10 της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και αναφέρονται τα κριτήρια διαφοροδιάγνωσης της αυτιστικής 
διαταραχής από άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Προβολή βίντεο για άσκηση διαφοροδιάγνωση. 
Παρουσιάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διαταραχών της κοινωνικότητας, της κοινωνικής 
επικοινωνίας και της σκέψης και φαντασίας, γίνεται αναφορά στις θεωρίες που εξηγούν τις δυσκο-
λίες στην αυτιστική διαταραχή –θεωρία του νου, θεωρία  της κεντρικής συνοχής, θεωρία της ιεράρ-



 44

χησης των ερεθισμάτων, θεωρία της συσχέτισης- και γίνονται βιωματικές ασκήσεις για την καλύτε-
ρη αντίληψη των δυσκολιών στους τομείς απόκλισης της αυτιστικής διαταραχής. Γίνεται αναφορά 
στις πιο γνωστές θεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στα άτομα με αυτισμό –
TEACCH, ABA, OPTION, Early Bird, PLAY, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Αισθητηριακή Ολο-
κλήρωση-  αναφέρονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους, συζητώνται τα θετικά και αρνητικά σημεία 
τους και γίνεται προβολή βίντεο για την καλύτερη αντίληψη αυτών των  θεραπευτικών προσεγγί-
σεων. (Παρουσιάζονται διαγνωστικά και αξολογητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα άτομα 
που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού και αφορούν την σοβαρότητα της διαταραχής, την αξιολό-
γηση των επικοινωνιακών και γλωσσικών διαταραχών, την αξιολόγηση της αναπτυξιακής ηλικίας 
και του επιπέδου λειτουργικότητας -CARS, PEP/R, Αction Picture, TOPL, Word Finding, Derby-
shire Langauge Scheme- παρουσιάζονται βίντεο αξιολόγησης με τα συγκεκριμένα εργαλεία. Πρα-
κτική εξάσκηση σε πρακτικές αξιολόγησης με την κατασκευή δοκιμασιών αξιολόγησης των τομέων 
της γνωστικής, επικοινωνιακής, γλωσσικής, κινητικής, συμπεριφορικής ανάπτυξης και την κατα-
γραφή των  αποτελεσμάτων με στόχο το σχεδιασμό θεραπευτικού προγράμματος για παιδιά με αυ-
τισμό διαφορετικής λειτουργικότητας και σοβαρότητας της διαταραχής. Μελέτη περίπτωσης. Πα-
ρουσιάζονται τεχνικές ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό με τη χρήση 
του PECS-Σύστημα επικοινωνίας μέσω της ανταλλαγής εικόνων- αναφέρονται οι βασικές αρχές και 
τα στάδια της εκπαιδευτικής παρέμβασης, προβάλλεται βίντεο για την καλύτερη κατανόηση της 
μεθόδου. Η ενημέρωση των φοιτητών για τις βασικές αρχές  εκπαίδευσης των ατόμων με αυτισμό. 
Η υποστήριξη των μαθητών με αυτισμό τόσο στο μαθησιακό τομέα όσο και τις βασικές αρχές συ-
νεργασίας με άλλους ειδικούς και για την υποστήριξη της οικογένειας στην αντιμετώπιση των δυ-
σκολιών στην καθημερινότητά τους. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  
• Αυτιστική Διαταραχή – Η φύση της διαταραχής, Γνωστικές λειτουργίες  
• Θεραπευτικές προσεγγίσεις 
• Εργαλεία αξιολόγησης 
• Άτυπη αξιολόγηση γνωστικών και  επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
• Βασικές αρχές δομημένης εκπαίδευσης  
• Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
• Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας 
• Εκπαίδευση ατόμων με σύνδρομο Asperger 
• Αντιμετώπιση των δύσκολων συμπεριφορών – Συνεργασία με τους γονείς 
 

Μάθημα:  Διαμόρφωση του εαυτού, της αυτοαντίληψης και της  
αυτοεκτίμησης στα ΑμΕΑ 

Διδάσκων:  Δημήτριος Γουδήρας, Καθηγητής  

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτυχθούν και να συζητηθούν θεωρητικά και ερευνη-
τικά δεδομένα τα οποία αναφέρονται στις επιδράσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω 
από τις οποίες διαμορφώνεται ο Εαυτός και η ταυτότητα του Εγώ (ως εναρμόνιση της 
προσωπικής και της κοινωνικής ταυτότητας) των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ). 
Στο περιεχόμενο του μαθήματος εντάσσονται τα εξής θέματα και ζητήματα: 
• Θεωρητική προσέγγιση των ατομικών διαφορών.  
• Θεωρητικά μοντέλα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη διαμόρφωση της 

ταυτότητας του Εγώ στα ΑμΕΑ.  
• Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των ΑμΕΑ.  
• Μητρική αποστέρηση και οι επιδράσεις της στον ψυχισμό του παιδιού.  
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• Εγκλεισμός σε ιδρύματα (Ιδρυματισμός) και οι συνέπειές του στη διαμόρφωση της 
προσωπικής και της κοινωνικής ταυτότητας.  

• Το συναίσθημα μειονεξίας και οι μηχανισμοί άμυνας των ΑμΕΑ.  
• Διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας των ΑμΕΑ.  
• Η διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας στα άτομα με αναπηρίες και προβλήμα-

τα συμπεριφοράς.  
• Ενδυνάμωση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ΑμΕΑ.  
• Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κοινότητας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

ΑμΕΑ. 
 

Μάθημα: Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα ακοής 

Διδάσκουσα:  Αρετή Οκαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτηθούν οι βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώ-
σεις γύρω από το πολύπλευρο ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών με προβλήματα α-
κοής. Οι αρχικές ενότητες του μαθήματος αφορούν στην περιγραφή της φύσης και στην 
ταξινόμηση των προβλημάτων ακοής, στην αιτιολογία τους καθώς και στην ακοολογική 
εκτίμηση και την ερμηνεία των ακοογραμμάτων. Κατόπιν, περιγράφονται οι διάφοροι 
μέθοδοι εκπαίδευσης των παιδιών με προβλήματα ακοής, τα συστήματα εκπαίδευσης και 
τα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα με ιδιαίτερη μνεία στα εξατομικευμένα εκ-
παιδευτικά προγράμματα (ΕΕΠ) και στο ρόλο των άλλων ειδικοτήτων της διεπιστημονι-
κής ομάδας.  Στη συνέχεια παρέχονται εισαγωγικές γνώσεις για την κατανόηση των συ-
στημάτων υποστηρικτικής τεχνολογίας (ακουστικά βαρηκοΐας, συστήματα FM, κοχλιακά 
εμφυτεύματα), αναλύονται οι διαταραχές λόγου και ομιλίας των παιδιών αυτών και προ-
τείνονται  τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων προφορικού και γραπτού λόγου. Τέ-
λος, περιγράφονται τα βασικά στοιχεία της ΕΝΓ, η κοινότητα και η κουλτούρα των Κω-
φών και παραθέτονται προβληματισμοί γύρω από οργανωτικά ζητήματα στην εκπαίδευση 
των παιδιών με προβλήματα ακοής. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  
• Ορισμοί και ορολογία της παιδικής βαρηκοΐας/κώφωσης. Αιτιολογία- Ταξινόμηση. 
• Ακοομετρικές μέθοδοι 
• Ερμηνεία ακοογραμμάτων 
• Μέθοδοι διδασκαλίας: Iστορική αναδρομή της εκπαίδευσης των κωφών  
• Μέθοδοι διδασκαλίας: Σύγχρονες τάσεις 
• Υποστηρικτική τεχνολογία 
• Χαρακτηριστικά της ομιλίας και της γλώσσας των ατόμων με προβλήματα ακοής. 
• Eναλλακτικά κανάλια πρόσληψης  του λόγου. 
• Ανάπτυξη ομιλίας και γλώσσας σε παιδιά με προβλήματα ακοής 
• Κοινωνικοί παράμετροι της κώφωσης 
• Οργανωτικά και εκπαιδευτικά προβλήματα για την αντιμετώπιση της παιδικής βαρη-

κοΐας/κώφωσης και μελλοντικές προοπτικές. 
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Μάθημα:   Ηθική Φιλοσοφία: θέματα εκπαιδευτικής, κοινωνικής ηθικής και  

βιοηθικής 
Διδάσκουσα:  Βασιλική Καραβάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Στόχος του μαθήματος είναι: α) η εισαγωγή στις πιο σημαντικές έννοιες της ηθικής 
φιλοσοφίας, έννοιες όπως η δικαιοσύνη, τα δικαιώματα, η ηθική απόφαση, η αρετή, το 
ηθικό κίνητρο, οι ηθικές συνέπειες, η έννοια του προσώπου, της ανθρωπότητας και της 
κοινωνικής ηθικής. β) Η διδασκαλία της ηθικής ανταπόκρισης σε καταστάσεις με ηθική 
βαρύτητα και σημασία και γ) η συμβολή στην ανάπτυξη ενός (εκ) παιδευτικού 
προβληματισμού γύρω από έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό βιοηθικών ζητημάτων, όπως 
αυτά της ευθανασίας, της ανθρώπινης κλωνοποίησης, των βιοτεχνολογικών εφαρμογών, 
των ορίων της γενετικής έρευνας και της νευροηθικής. 
Το μάθημα αποτελείται από πέντε ενότητες: Η πρώτη ενότητα αποτελεί εισαγωγή στις 
βασικές έννοιες και θεωρίες της ηθικής φιλοσοφίας. Η δεύτερη ενότητα θέτει το ζήτημα 
της διδασκαλίας της ηθικής και εξετάζει διάφορες κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις. 
Η τρίτη ενότητα εξετάζει θέματα περιβαλλοντικής ηθικής, βιοηθικής και νευροηθικής. Η 
τέταρτη ενότητα εξετάζει θεωρίες κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής ηθικής. Η 
τελευταία ενότητα συζητά το ρόλο της ηθικής στη σύγχρονη κοινωνική και εκπαιδευτική 
πραγματικότητα.   
 

Μάθημα:  Συμβουλευτική Ψυχολογία 

Διδάσκων:  Γρηγόριος Σίμος, Επίκουρος Καθηγητής  

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. 
Παρουσιάζονται οι πολιτισμικές και ιστορικές ρίζες της συμβουλευτικής, καθώς και η 
ποικιλία των διαφόρων συμβουλευτικών θεωριών. Γίνεται περιγραφή των πιο 
σημαντικών ρευμάτων στη συμβουλευτική προσέγγιση, όπως του Ψυχοδυναμικού, του 
Γνωστικού-Συμπεριφορικού, και του Συστημικού, μέσα από ένα πλαίσιο το οποίο επίσης 
λαμβάνει υπόψη του την πολύ-πολιτισμικότητα της τρέχουσας πραγματικότητας. Δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στη συμβουλευτική σχέση και τη συμβουλευτική διαδικασία, καθώς 
και στις ηθικές αρχές, τις αξίες και τη δεοντολογία η οποία διέπει την πρακτική της 
συμβουλευτικής. Αν και οι φοιτητές του Τμήματος δεν θα ασκήσουν την Συμβουλευτική 
ως επάγγελμα, θα κληθούν συχνά να παράσχουν τη γνώμη τους, αλλά και την 
συμβουλευτική/υποστηρικτική τους παρέμβαση σε ποικίλα πλαίσια Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. 
 

Μάθημα:  Δεξιότητες σταδιοδρομίας 

Διδάσκουσα: Ιωάννα Παπαβασιλείου, Λέκτορας 

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών και των φοιτητριών με τις 
δεξιότητες εκείνες, οι οποίες είναι σήμερα απαραίτητες, προκειμένου  το άτομο να μπορεί 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης και διευρυμένης αγοράς εργασίας. 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι: 
1. Γνώσεις 
Να γνωρίσουν οι φοιτητές-τριες: 
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• Την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη σημασία συγκεκριμένων πτυχών 
της για την επιτυχημένη σταδιοδρομία 

• Τον ορισμό των δεξιοτήτων –κλειδιών και τις κατηγορίες τους  
• Ειδικότερα, τις κατηγορίες των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες 
σχετίζονται με την απασχόληση 

2. Δεξιότητες 
Να μπορούν οι φοιτητές-τριες: 
• να διακρίνουν τις διαφορετικές κατηγορίες δεξιοτήτων και να τις ορίζουν 
• να αναγνωρίζουν ποιες δεξιότητες έχουν αναπτύξει και ποιες δεν διαθέτουν σε ικα-

νοποιητικό βαθμό και χρειάζεται να καλλιεργήσουν 
• να εφαρμόζουν τις δεξιότητες σε ασκήσεις προσομοίωσης και παιχνίδια ρόλων 
3. Στάσεις /συμπεριφορές 
• Να αποδεχτούν και κατανοήσουν τη σημασία των δεξιοτήτων για την επιτυχία στον 
επαγγελματικό τομέα 
• Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην καλλιέργεια και χρήση των δεξιοτήτων 
σταδιοδρομίας. 

Περιεχόμενο του μαθήματος: 
1ος  Θεματικός Άξονας: Δεξιότητες Κλειδιά & Δεξιότητες Σταδιοδρομίας 
• Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 
• Δεξιότητες Κλειδιά: Οριοθέτηση 
• Ερευνητικά προγράμματα για τον καθορισμό των δεξιοτήτων-κλειδιών  
• Προσωπικές Δεξιότητες & η Ανάπτυξή τους 
• Κοινωνικές Δεξιότητες & η Ανάπτυξή τους 
• Δεξιότητες Σταδιοδρομίας και η Ανάπτυξή τους. 
2ος Θεματικός Άξονας: Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας  
• Σχέδιο Δράσης για την Αναζήτηση Εργασίας 
• Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος 
• Συνέντευξη Επιλογής 
• Επιλογή & Υποβολή Αίτησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές 

 

Μάθημα:  Εκπαίδευση ατόμων με κινητικές και σωματικές αναπηρίες   

Διδάσκων:  Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

Ένας από τους εκπαιδευτικούς στόχους είναι η κατανόηση της μεγάλης ετερογένειας των 
κινητικών / σωματικών αναπηριών και η εξακρίβωση των διαμορφωτικών παραγόντων 
που συμβάλουν σε αυτήν. Βέβαια, ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσια-
στούν οι συχνότερες κινητικές / σωματικές αναπηρίες της παιδικής ηλικίας και να προσ-
διοριστούν οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Έτσι, παρέχονται εμπεριστατωμένα στοιχεία 
για την ανάπτυξη, αξιολόγηση και παρέμβαση στο ειδικό θέμα της κάθε ενότητας. Ειδι-
κότερα, δίνεται έμφαση στους τρόπους προαγωγής ψυχοκινητικών, γνωστικών, μαθησια-
κών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με σωματικές αναπηρίες. Μεταξύ άλλων, οι 
παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη χρήση υποβοηθητικού εξοπλισμού και υποστηρικτικής 
τεχνολογίας. Σε όλα τα παραπάνω στοιχεία οι φοιτητές καλούνται να αποκτήσουν τις α-
παραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση και εκπαιδευτική αντιμετώπιση 
των ατόμων αυτών. 

Περιεχόμενα του μαθήματος:  Σύγχρονες προσεγγίσεις στις κινητικές και σωματικές ανα-
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πηρίες, Διεθνής κατηγοριοποίηση κινητικών και σωματικών αναπηριών, Μέθοδοι αξιο-
λόγησης παιδιών με κινητικές αναπηρίες, Παιδιά με σωματικά και κινητικά προβλήματα 
(π.χ. παιδιά με πρώιμη εγκεφαλική παράλυση), σε κάθε περίπτωση αναπηρίας: Ανάπτυξη 
και προαγωγή των αντιληπτικών / γνωστικών λειτουργιών, Ανάπτυξη και προαγωγή των 
ευρύτερων μαθησιακών δεξιοτήτων, Ανάπτυξη και προαγωγή των κοινωνικών δεξιοτή-
των, Ανάπτυξη και προαγωγή της αποδοχής της αναπηρίας. Η θέση του σχολείου στην 
αλυσίδα αποκατάστασης, Ο ρόλος και η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. 
 

Μάθημα:  Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας Ι 

Διδάσκων:  Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

Στόχος του μαθήματος:  Να αποκτηθούν οι βασικές δεξιότητες χρήσης της ΕΝΓ 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  Απλές έννοιες, ρήματα, χαιρετισμοί, ερωτηματικός και κα-
ταφατικός τύπος πρότασης. 

 

 

ΣΤ΄ Εξάμηνο 
Μάθημα:  Διδακτική  Μεθοδολογία για τα ΑμεΑ 

Διδάσκων:  Ιωάννης Αγαλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής  

Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να: 
• επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία εκπαιδευτικής αξιολόγησης, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του ατόμου και την περιοχή της λειτουργικότητάς του που θέλουν να 
αξιολογήσουν 

• προσδιορίζουν τους στόχους των εξατομικευμένων προγραμμάτων και να τους 
συναρμόζουν σε ένα πλήρες πρόγραμμα  

• επιλέγουν τις διαδικασίες υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με βάση 
την καταλληλότητα της κάθε μιας για την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει 

• υλοποιούν το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υλοποίησης 
• αξιολογούν το αποτέλεσμα της διδασκαλίας 
Περιεχόμενο του μαθήματος:   
• Είδη διαδικασιών αξιολόγησης ειδικών αναγκών  
• Αρχές και διαδικασίες οργάνωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων στις μονάδες ειδικής 

εκπαίδευσης  
• Κριτήρια επιλογής διδακτικών μεθόδων / πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 

διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων  
• -Διαδικασίες διδακτικής διαχείρισης και περιβαλλοντικές παράμετροι της 

διδασκαλίας σε μονάδες ειδικής εκπαίδευσης  
• Διαδικασίες αποτίμησης της διδασκαλίας. 
 

Μάθημα:  Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα 

Διδάσκων:  Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

Ψυχολογικά τεστ. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους. Η χρήση και ο τρόπος αναφοράς 
των ψυχοδιαγνωστικών τεστ. Κλινική συνέντευξη και ο ρόλος του ιστορικού. Τεστ 
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νοημοσύνης ( WISC-III, Test of Nonverbal-Intelligence, Raven's Colored Progressive 
Matrices). Tα οπτικοκινητικά τεστ Bender-Gestalt, Embedded Figures Test και 
«Σχεδιάστε Έναν Άνθρωπο» των Goodenough-Harris. Προβολικά τεστ («Τεστ 
Οικογένειας» των Bene-Anthony). Τεστ βρεφικής ανάπτυξης. Νευροψυχολογικά τεστ. 
Ερωτηματολόγια. Τεστ για άτομα με ειδικές ανάγκες. Πρώιμη διάγνωση μαθησιακών 
δυσκολιών. Τεστ σχολικής ετοιμότητας. Αρχές δεοντολογίας. Περιορισμοί των τεστ. 
 

Μάθημα:  Διαταραχές Λόγου & Επικοινωνίας 

Διδάσκουσα:  Αρετή Οκαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτηθούν βασικές γνώσεις γύρω από την επιστήμη 
της Λογοπαθολογίας, δηλαδή το αντικείμενο και τις αρχές της καθώς και τη φύση των 
υπηρεσιών που προσφέρει. Θα μελετηθούν αναλυτικά τα επικοινωνιακά προφίλ των παι-
διών με αναπτυξιακές και νευρολογικές διαταραχές του λόγου και θα γίνει μνεία στα αί-
τια, στη συμπτωματολογία και στη θεραπευτική και εκπαιδευτική αντιμετώπιση των παι-
διών με διαταραχές λόγου.  Επιμέρους θέματα αφορούν τις αρχές και τις μεθόδους πα-
ρέμβασης και τις στρατηγικές αποκατάστασης των παιδιών με προβλήματα λόγου. Οι 
αποκτηθείσες γνώσεις θα αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό α)  για την ανίχνευση των προ-
βλημάτων λόγου και επικοινωνίας σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, β) για την εκπαιδευτική 
αντιμετώπιση των παιδιών με προβλήματα επικοινωνίας και λόγου μέσα στην τάξη και γ) 
για την αποτελεσματική  συνεργασία με τον λογοπεδικό μέσα στα πλαίσια των διεπιστη-
μονικών ομάδων παρέμβασης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  
• Επισκόπηση θεμάτων γλωσσικής ανάπτυξης και φυσιολογικής παραγωγή Λόγου 
• Η επιστήμη της Λογοπαθολογίας: ορισμοί και γενικές αρχές 
• Προβλήματα Λόγου: Ειδική Γλωσσική Διαταραχή  
• Προβλήματα Λόγου: Εξελικτική Φωνολογική Διαταραχή – Δυσλαλίες 
• Κεντρική Ακουστική Δυσλειτουργία 
• Προβλήματα Λόγου: Νοητική Καθυστέρηση  
• Προβλήματα Λόγου: Αυτισμός και συναφές αναπτυξιακές διαταραχές 
• Προβλήματα Λόγου σε Λοιπές Αναπτυξιακές Διαταραχές (τραυλισμός, εκλεκτική 

αλαλία, κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες) 
• Προβλήματα Λόγου: Παιδική αφασία, ΚΕΚ 
• Προβλήματα Λόγου: Απραξία, Δυσαρθρία 
• Προγράμματα εκπαίδευσης και θεραπείας 
 

Μάθημα:  Γραφή και ανάγνωση της Braille 

Διδάσκων:  Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής  

 

Μάθημα:  Ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη εφήβων με ειδικές ανάγκες 

Διδάσκων:  Δημήτριος Γουδήρας, Καθηγητής   

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδειχθούν και να συζητηθούν τα ιδιαίτερα γνωρίσμα-
τα, οι εκπαιδευτικές ανάγκες, οι δυσκολίες μάθησης και τα προβλήματα συμπεριφοράς 
των εφήβων με ειδικές ανάγκες στη σύγχρονη εποχή. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην 
προώθηση της κοινωνικής και της συναισθηματικής μάθησης των εφήβων στο σχολείο, 
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στην οικογένεια, στην ομάδα συνομηλίκων και στον ελεύθερο χρόνο. 

Στο περιεχόμενο του σεμιναρίου εντάσσονται οι εξής θεματικές ενότητες: 
• Ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά των εφήβων. 
• Ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη 
• Εφηβική ψυχοπαθολογία 
• Έφηβοι σε κίνδυνο 
• Κοινωνική ένταξη εφήβων και κοινωνική μεταβολή 
• Μοντέλα, μέθοδοι, στρατηγικές και τεχνικές διάγνωσης και αντιμετώπισης της απο-

κλίνουσας συμπεριφοράς των εφήβων. 
 

Μάθημα:  Οντογένεση και Φυλογένεση 

Διδάσκων:  Λάζαρος Τριάρχου, Καθηγητής 

Συγκριτική μελέτη της νοημοσύνης μέσα από το σύναλμα της φυλογενετικής καταγωγής 
των ειδών και τις επιστήμες του εγκεφάλου. Η προέλευση της ζωής και οι μηχανισμοί 
της εξέλιξης. Φυλογενετική ανάλυση. Συγκριτική κυτταροαρχιτεκτονική του φλοιού του 
εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Aνάπτυξη του νευρικού συστήματος (οντογένεση) και περι-
πτώσεις από την αναπτυξιακή νευροπαθολογία. Eξέλιξη νευρικών συστημάτων και νοη-
μοσύνης. Η παράλληλη εξέλιξη της δομής του εγκεφάλου με τις καταβολές της γλώσσας. 
Η μάθηση ως προϊόν εξέλιξης που εφοδιάζει τους οργανισμούς με την ικανότητα να α-
ντιμετωπίζουν προβλέψιμες παραλλαγές στο περιβάλλον τους. Σχέση γονιδίων και πολι-
τισμού. Η εξελικτική προσέγγιση στις γνωστικές επιστήμες. Ευρύτερες συνέπειες του 
Δαρβινισμού στην αυτεπίγνωση του ανθρώπου ως ηθικού όντος.  
 

Μάθημα:  Συναισθηματική νοημοσύνη στην εκπαίδευση και στην εργασία 

Διδάσκουσα:  Μαρία Πλατσίδου, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  

Πρόκειται ένα μάθημα εργαστηριακού τύπου όπου οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη 
δυνατότητα: να αποκτήσουν τη θεωρητική γνώση αλλά και μια πρακτική-βιωματική  
εμπειρία για τις εφαρμογές αυτής της τόσο δημοφιλούς έννοιας. Συγκεκριμένα, στο 
θεωρητικό μέρος, θα περιγραφούν αναλυτικά τα σύγχρονα μοντέλα για την ερμηνεία της 
συναισθηματικής νοημοσύνης και τα ψυχομετρικά εργαλεία που έχουν εκπονηθεί για τη 
μέτρησή της. Στο πρακτικό μέρος, οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και 
να εφαρμόσουν οι ίδιοι/ες ορισμένα ενδεικτικά προγράμματα για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο της εκπαίδευσης παιδιών και 
ενηλίκων και στον εργασιακό χώρο. Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:  
• Αναλυτική ανασκόπηση των πιο σημαντικών θεωρητικών μοντέλων της 

συναισθηματικής νοημοσύνης (π.χ., τα μοντέλα του Goleman, του Bar-On, των 
Mayer, Salovey, & Caruso, κ.ά.) 

• Τρόποι και εργαλεία μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διεθνή και 
στην ελληνική βιβλιογραφία.  

• Η κριτική που ασκείται στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης.  
• Οι σχέσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης με παράγοντες ατομικών διαφορών 

(όπως η ηλικία και το φύλο), με άλλες ψυχολογικές έννοιες (όπως η γνωστική 
νοημοσύνη και η προσωπικότητα), με διάφορες όψεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
(όπως η ακαδημαϊκή επίδοση και οι διαπροσωπικές σχέσεις), κ.ά.  
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• Εφαρμογές διαφόρων διαστάσεων της συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία, 
τη διοικητική επιστήμη και την ηγεσία.  

• Προγράμματα ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης σε διάφορους χώρους 
(εργασία, τυπική και άτυπη εκπαίδευση, κτλ.) που εφαρμόζονται διεθνώς αλλά και 
στη χώρα μας.   

 

Μάθημα:  Επαγγελματικός Προσανατολισμός των ΑμεΑ 

Διδάσκουσα:  Ιωάννα Παπαβασιλείου, Λέκτορας 

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές-τριες με εκείνες τις 
γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που χρειάζονται, ώστε να είναι σε θέση να χειριστούν 
αποτελεσματικά  θέματα ένταξης των ΑμεΑ στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και της απασχόλησης. 
Ειδικοί διδακτικοί στόχοι: 

1. Γνώσεις 
Να γνωρίσουν οι φοιτητές-τριες: 
• το θεσμικό πλαίσιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και την απασχόληση των Α-

μεα 
• τα μοντέλα και τις καλές πρακτικές εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ένταξης για 

τις διαφορετικές ομάδες ΑμεΑ 
•  τα μοντέλα και τις μεθόδους εκπαιδευτικού & επαγγελματικού προσανατολισμού 

ΑμεΑ 
• τα προσόντα και τις αρμοδιότητες του συμβούλου ΑμεΑ 

2. Δεξιότητες 
Να μπορούν οι φοιτητές –τριες: 
• να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων ΑμεΑ για εκπαιδευτικό & επαγ-

γελματικό προσανατολισμό 
• να διεξάγουν μία ατομική συνέντευξη επαγγελματικού προσανατολισμού 
• να συνεργάζονται, να ακούν και να στηρίζουν ένα ΑμεΑ 

3. Στάσεις/ συμπεριφορές 
• να έχουν θετική στάση απέναντι στα άτομα με αναπηρία, 
• να αποδέχονται τη διαφορετικότητα & να τους αναγνωρίζουν το δικαίωμα για ισότι-

μη συμμετοχή στην εκπαίδευση & την εργασία. 

Περιεχόμενο του μαθήματος: 
• Θεσμικό Πλαίσιο για την επαγγελματική Εκπαίδευση-κατάρτιση & την Απασχόληση 

των ΑμεΑ 
• Εκπαιδευτική Ένταξη ΑμεΑ (Βαθμίδες Εκπαίδευσης)Επαγγελματική Εκπαίδευση & 

Κατάρτιση ΑμεΑ (Φορείς & Δομές)κΜοντέλα Απασχόλησης ΑμεΑ 
(α) Προστατευτική & 
(β) Υποστηρικτική Απασχόληση 

• Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός ΑμεΑ  
• Επαγγελματική Ένταξη Ατόμων με Νοητική ΥστέρησηΕπαγγελματική Ένταξη Ατό-

μων με Προβλήματα Όρασης  Εκπαιδευτική & Επαγγελματική Ένταξη Ατόμων με 
Προβλήματα Ακοής  
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• Ένταξη Φοιτητών με Αναπηρία στην ακαδημαϊκή κοινότηταΣυμβουλευτική Γονέων 

ατόμων με Αναπηρία 

 

Μάθημα:  Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας ΙΙ 

Διδάσκων:  Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

Στόχος του μαθήματος: Να αποκτηθούν οι βασικές δεξιότητες χρήσης της ΕΝΓ για τη 
διεκπεραίωση μιας απλής συνομιλίας 

Περιεχόμενο του μαθήματος: Έναρξη συνομιλίας και διακοπή, χρονικές έννοιες, έννοιες, 
συναισθήματα. 
 

 

Ζ΄ Εξάμηνο 
Μάθημα:  Πρακτική Άσκηση Ι 

Διδάσκων:  Ιωάννης Αγαλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής  

Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να: 
• επιλέγουν τεκμηριωμένα τις αξιολογικές διαδικασίες και τα υλικά που θα τους 

επιτρέψουν να διαμορφώσουν μια όσο το δυνατό πιο πλήρη εικόνα για το παιδί που 
θα κληθούν να διδάξουν 

• αξιοποιούν όσο το δυνατό καλύτερα τις πληροφορίες από την αξιολόγηση για να 
καταρτίσουν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το παιδί 

• δομούν με τον κατάλληλο τρόπο το πρόγραμμα και γνωρίζουν να κάνουν τις αλλαγές 
που πιθανόν απαιτούνται για να γίνει πιο αποτελεσματικό 

Περιεχόμενο του μαθήματος: 
• Η αξιολόγηση ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο φοιτά σε 

κάποια από τις μονάδες ειδικής αγωγής με τις οποίες συνεργάζεται το Τμήμα και το 
οποίο επιλέγεται με συνεργασία φοιτητή, εκπαιδευτικού της τάξης και εμού.  

• Ο καταρτισμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος για το παιδί που έχει επιλεγεί. 

 

Μάθημα:  Ψυχολογία Ανάγνωσης και Γραφής 

Διδάσκων:  Γεώργιος Παυλίδης, Καθηγητής  

Η ικανότητα - δεξιότητα της Ανάγνωσης και της Γραφής αποτελούν τα θεμελιώδη μέσα 
πρόσκτησης γνώσης, έκφρασης και ανθρώπινης επικοινωνίας. Επίσης καθορίζουν κατά 
ένα μεγάλο βαθμό, τον βαθμό επιτυχίας στη μόρφωση και κατά συνέπεια στη ζωή και την 
ευτυχία μας. Σκοπός του μαθήματος είναι η μετάδοση των κατάλληλων σε βάθος γνώσε-
ων αλλά και η έμπρακτη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών/τριών. Θα συζητη-
θούν εκτενώς με Κριτικό Πνεύμα τα κάτωθι θέματα: 
" Ιστορική Αναδρομή.: 
" Ορισμοί και Χαρακτηριστικά της Ανάγνωσης και της Γραφής.: 
" Γενετικοί, Βιολογικοί, Ψυχολογικοί, Κοινωνικοί, Εκπαιδευτικοί και Αντιληπτικοί Πα-
ράγοντες που επηρεάζουν την Ανάπτυξη και την Λειτουργία τους.: 
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" Η Νευροψυχολογία τους.: 
" Θεωρίες και Στάδια Ανάπτυξής τους.: 
" Σχέση Οφθαλμοκίνησης και Αναγνωστικής Ικανότητας. : 
" Μέθοδοι και Προβλήματα Αξιολόγησης Ανάγνωσης και Ορθογραφίας.: 
" Δυσπραξία και Καλλιγραφία.: 
" Αίτια των Προβλημάτων-Δυσκολιών Ανάγνωσης και Ορθογραφίας.: 
" Συνοπτική Παρουσίαση των Μεθόδων Αντιμετώπισής τους.: 
" Σκέψεις και Προβληματισμοί.: 
Οπτικο-ακουστικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν ευρέως κατά την διάρκεια των μαθημάτων-
συζητήσεων. 
 

Μάθημα:  Συνεκπαίδευση Παιδιών με και χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Διδάσκων:  Ιωάννης Αγαλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής  

Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να: 
• αντιληφθούν τη σημασία και τη φύση της συνεκπαίδευσης 
• αξιολογούν τους μαθητές με ειδικές ανάγκες και να σχεδιάζουν προγράμματα, 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας του γενικού σχολείου 
• καταρτίζουν εξατομικευμένα προγράμματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής στήριξης 

των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στο γενικό σχολείο 
• συνεργάζονται με το προσωπικό των γενικών σχολείων για την παράλληλη στήριξη 

μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στη γενική τάξη 
Περιεχόμενο του μαθήματος 
• Φιλοσοφικές βάσεις και ιστορική εξέλιξη της συνεκπαίδευσης. 
• Στοχοθεσία και μέθοδοι προσαρμοστικής διδασκαλίας στο πλαίσιο της 

συνεκπαίδευσης. 
• Η σημασία του παιδαγωγικού κλίματος, των τεχνικών διαχείρισης τάξης και των  

χωροχρονικών παραμέτρων της συνεκπαίδευσης. 
• Η κοινωνική διάσταση της συνεκπαίδευσης 
 

Μάθημα:  Πληροφορική VIII: Συστήματα Ηλεκτρονικής – Ψηφιακής Μάθησης 

Διδάσκων:  Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

 

 

 

Η΄ Εξάμηνο 
Μάθημα:  Πρακτική Άσκηση ΙΙ 

Διδάσκων:  Ιωάννης Αγαλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής  

Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να: 
• επιλέγουν τεκμηριωμένα τις διδακτικές μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν για να 

βοηθήσουν τους μαθητές να πετύχουν τους στόχους του προγράμματος 
• αξιολογούν την πρόοδο της διδασκαλίας και του προγράμματος 
• κάνουν τις αλλαγές που πιθανόν επιβάλλονται, αναπροσαρμόζοντας το πρόγραμμα 
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όπως απαιτείται. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  
• Καταρτισμός και υλοποίηση  
• εξατομικευμένου προγράμματος με την μορφή των αντικειμενικών διδακτικών 

στόχων 
• Αποτίμηση του προγράμματος 

 

Μάθημα:  Προσβασιμότητα, αντίληψη και γνώση του χώρου από άτομα  

  με πρόβλημα όρασης 

Διδάσκων:  Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής  

 

Μάθημα:  Δια Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 

Διδάσκουσα:  Ιωάννα Παπαβασιλείου, Λέκτορας 

Σκοπός του ως άνω μαθήματος είναι να εφοδιάσει τις φοιτήτριες-τές με τις απαραίτητες 
γνώσεις, δεξιότητες & στάσεις/συμπεριφορές, οι οποίες είναι απαραίτητες για το προφίλ 
του επαγγελματικού συμβούλου, που απευθύνεται κυρίως σε ομάδες ενηλίκων συμβου-
λευόμενων. 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 
1. Γνώσεις 
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές /τριες: 
• το θεσμικό και μεθοδολογικό πλαίσιο του μοντέλου της διά βίου ΣΥ.Ε.Π., όπως αυτό 

ορίζεται στα έγγραφα της Ε.Έ. και του ΟΟΣΑ 
• τις δράσεις και τα προγράμματα διά βίου ΣΥ.Ε.Π. στο πλαίσιο της ΕΕ καθώς 
• τα προσόντα τις δεξιότητες και την συμπεριφορά του συμβούλου σταδιοδρομίας ενη-

λίκων 
• τους φορείς και τις υπηρεσίες ΣΥ.Ε.Π. ενηλίκων στην Ελλάδα 
2. Δεξιότητες 
Να είναι σε θέση οι φοιτήτριες /τές: 
• να θέτουν σε εφαρμογή τις βασικές αρχές και τα εργαλείο που προτείνει η ΕΕ για ένα 

μοντέλο διά βίου ΣΥΕΠ 
• να αναπτύξουν και να μπορούν να εφαρμόζουν προσομοιωτικά τις βασικές δεξιότη-

τες και συμπεριφορές ενός συμβούλου 
3 Στάσεις /συμπεριφορές 
• Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών ΣΥΕΠ σε διαφορετικές ο-

μάδες ενηλίκων (άνεργοι, εργαζόμενοι, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ΑμεΑ κ.ά.) 
• Να αποδέχονται τη διαφορετικότητα κάθε ομάδας-στόχου και να προσφέρουν, χωρίς 

προκαταλήψεις, τις υπηρεσίες τους 
Περιεχόμενο του μαθήματος: 
• Το θεωρητικό & Μεθοδολογικό Πλαίσιο  της ΣΥ.ΕΠ. στην Ευρώπη 
• Διά βίου Συμβουλευτική & Προσανατολισμός (οριοθέτηση, αναγκαιότητα) 
• Διά Βίου ΣΥ.Ε.Π. στην Ε.Ε. 
• Δράσεις διά βίου ΣΥ.Ε.Π. στην Ε.Ε. (LLG Network & LLG expert group) 
• Ομάδες στόχοι & οι ανάγκες τους για υπηρεσίες ΣΥ.Ε.Π. 
• Οριοθέτηση του επαγγελματικού προφίλ του συμβούλου 
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• Συμπεριφορά & Δεξιότητες του Συμβούλου 
• Μέθοδοι-τεχνικές στη συμβουλευτική συνάντηση 
• Δομές ΣΥ.Ε.Π. Ενηλίκων στην Ελλάδα: Μελέτες Περίπτωσης 
 

Μάθημα:  Εκπαίδευση των Προικισμένων και Ταλαντούχων ατόμων 

Διδάσκων:  Ιωάννης Αγαλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής  

Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να: 
• διακρίνουν εννοιολογικά τη χαρισματικότητα και το ταλέντο από την υψηλή 

επίδοση 
• αντιλαμβάνονται τη σημασία της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης των 

προικισμένων και ταλαντούχων μαθητών 
• διενεργούν εκπαιδευτική αξιολόγηση των χαρισματικών και ταλαντούχων ατόμων 
• οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για προικισμένα και ταλαντούχα άτομα 
• γνωρίζουν τη θεωρία και τις εφαρμογές των πολλαπλών νοημοσυνών και της 

επιτυχούς νοημοσύνης 
• προσαρμόζουν τη διδασκαλία των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου στις 

ανάγκες των προικισμένων μαθητών 
• αξιοποιούν στοιχεία από τη ζωή προικισμένων ατόμων για να βελτιώσουν τη 

διδασκαλία τους. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  
• Νοημοσύνη, χαρισματικότητα, ταλέντο, υψηλή σχολική επίδοση: Σχέσεις και 

διαφορές 
• -Χαρακτηριστικά και ανάγκες χαρισματικών και ταλαντούχων ατόμων: 

Παραδείγματα και εφαρμογές 
• Αξιολόγηση χαρισματικών και ταλαντούχων ατόμων 
• -Η θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών και οι εφαρμογές της 
• -Η επιτυχής νοημοσύνη και ση σημασία της για τη σχολική επίδοση 
• -Διδακτικά προγράμματα για χαρισματικά και ταλαντούχα άτομα 
• -Χαρισματικά και ταλαντούχα άτομα στο γενικό σχολείο 

 
Μάθημα:  Εργαστήριο Εισαγωγής στη θεραπευτική του Αγχώδους –  

Φοβικού Παιδιού 
Διδάσκων: Γρηγόριος Σίμος, Επίκουρος Καθηγητής  

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των σπουδαστών στον γνωστικό-
συμπεριφορικό τρόπο κατανόησης και αντιμετώπισης του αγχώδους- φοβικού παιδιού. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  Παρουσιάζεται μέσα απο έναν διαρκή, διαδοχικό και δια-
ντιδραστικό τρόπο η γνωστική συμπεριφορική κατανόηση και αντιμετώπιση του αγχώ-
δους- φοβικού παιδιού. Μάθημα προς μάθημα παρουσιάζεται το συνεδρία προς συνεδρία 
θεραπευτικό πρωτόκολλο για αγχώδη παιδιά ηλικίας 7-13 ετών, έτσι όπως αναπτύχθηκε 
απο τον Καθ. Philip Kendall στο Temple University των ΗΠΑ. Μέσα απο επιμέρους τε-
χνικές επιδευκνύεται οι τρόποι αντιμετώπισης των αγχωδών, φοβικών και αποφευκτικών 
συμπτωμάτων της παιδικής ηλικίας. 
 

Μάθημα:  Νευροεπικοινωνιακές διαταραχές και αποκατάσταση 
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Διδάσκων:  Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

Βασικές αρχές αποκατάστασης σε διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος. Διε-
πιστημονικές προσεγγίσεις θεραπείας ποικίλων κλινικών καταστάσεων, συμπεριλαμβα-
νομένης της μειωμένης ικανότητας του ατόμου να οργανώνει τη σκέψη, να συγκεντρώ-
νεται και να επεξεργάζεται ή να ανακαλεί πληροφορίες. Έλεγχος κατανόησης και έκ-
φρασης (γλώσσα, λόγος, κινητική συμπεριφορά, εννοιολογική, οπτικοχωρική συμπερι-
φορά). Nευροεπικοινωνιακές διαταραχές, ζητήματα και διαχείριση. Νευρολογική και 
νευροσυμπεριφορική ανάνηψη σε επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες, εκπαιδευτικά προ-
γράμματα και παρεμβάσεις. Χρήση εξωγενών αντισταθμιστικών βοηθημάτων. Σχεδια-
σμός της κατάλληλης διαδικασίας για τη λειτουργική ανάνηψη.    
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Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΕΧΟΥΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Γ΄ Εξάμηνο 
Μάθημα:  Βασικές Νευροεπιστήμες 

Διδάσκων:  Λάζαρος Τριάρχου, Καθηγητής  

Παρουσιάζονται τα σύγχρονα ευρήματα της έρευνας του εγκεφάλου σε συνάφεια με τις 
οργανικές βάσεις της συμπεριφοράς, από το νευρικό κύτταρο μέχρι το ολοκληρωμένο 
νευρικό σύστημα. Μακροσκοπική δομή και λεπτή υφή του εγκεφάλου. Νευρωνικά και μη 
νευρωνικά στοιχεία στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αξονοπλασματική μεταφορά και εν-
δοκυττάρια κυκλοφορία. Ηλεκτροχημική αγωγή νευρικών σημάτων. Συναπτική νευροδι-
αβίβαση, συστήματα νευροδιαβιβαστών και υποδοχέων. Οργάνωση νευρώνων σε νευρω-
νικά κυκλώματα. Κληρονομικότητα και επιγένεση στη διευθέτηση των νευρωνικών δι-
κτύων. Αισθητικό και κινητικό σκέλος της συμπεριφοράς. Νευροτροφισμός, ευπλαστότη-
τα και φαινόμενα αναγέννησης στον εγκέφαλο. Ιστορική ανέλιξη ιδεών στις Νευροεπι-
στήμες.  
 

Μάθημα:   Αναπτυξιακή Ψυχολογία 

Διδάσκουσα:  Μαρία Πλατσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

Στο μάθημα αυτό γίνεται μια συστηματική περιγραφή και κριτική συζήτηση των 
κυριότερων θεωριών για την ανάπτυξη της σκέψης, της κοινωνικο-ηθικής συμπεριφοράς 
και της προσωπικότητας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Ειδικότερα, θα διδαχθούν οι 
εξής ενότητες: Η γνωστικό-εξελικτική θεωρία του J. Piaget για την ανάπτυξη της νόησης 
και της ηθικής σκέψης, η προσέγγιση της επεξεργασίας πληροφοριών για τη γνωστική 
ανάπτυξη,  η θεωρία για τη ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του S. Freud, η θεωρία για την 
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του Ε. Εrikson και η θεωρία του L. Kohlberg για την ηθική 
ανάπτυξη κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Οι περιοχές της ανάπτυξης στις οποίες 
δίνεται η έμφαση είναι: 
• γνωστική ανάπτυξη: πώς αναπτύσσεται η σκέψη του παιδιού καθώς και οι ειδικές 

ικανότητες (π.χ., λεκτική, αριθμητική) και οι γνωστικές λειτουργίες του (π.χ., μνήμη, 
προσοχή). Θα συζητηθούν επίσης τα γνωστικά επιτεύγματα και οι περιορισμοί που 
παρατηρούνται στη γνωστική ανάπτυξη, σε κάθε ηλικία.   

• ανάπτυξη της προσωπικότητας: ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν και 
επηρεάζουν την προσωπικότητα του παιδιού, πώς εξελίσσεται η προσωπικότητα με το 
πέρασμα της ηλικίας, ποιοι παράγοντες ευθύνονται για τις αναπτυξιακές διαταραχές 
προσωπικότητας.   

• κοινωνική και ηθική ανάπτυξη: ανάπτυξη προσωπικής και σεξουαλικής ταυτότητας 
και κοινωνικών δεξιοτήτων όπως ο αυτό-έλεγχος, η εικόνα του εαυτού, η 
δημοτικότητα, ανάπτυξη της ηθικής σκέψης και συμπεριφοράς 
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Μάθημα:  Στατιστική ΙΙ 

Διδάσκων:  Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση μεθόδων εξαγωγής συμπερασμάτων για τον 

πληθυσμό από την ανάλυση δεδομένων κατάλληλου δείγματος. Το σύνολο αυτών των 

μεθόδων αποτελεί την Επαγωγική Στατιστική. Οι προς έλεγχο υποθέσεις μπορεί να αφο-

ρούν τη συμπεριφορά μιας μεταβλητής ή τη σχέση μεταξύ δύο ή τριών μεταβλητών. Οι 

έλεγχοι ανάλογα με το χαρακτήρα των προς ανάλυση μεταβλητών χωρίζονται σε δύο εί-

δη: παραμετρικοί και μη παραμετρικοί, οι οποίοι ενδιαφέρουν κύρια τους οικονομικούς 

και πολιτικούς επιστήμονες, αντίστοιχα. 

 

Μάθημα:    Οργάνωση και Διοίκηση φορέων Παροχής Δια βίου Εκπαίδευσης και  
  Κατάρτισης 
Διδάσκουσα:  Αθηνά Σιπητάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια  

Η θεματική του μαθήματος θα αναπτυχθεί ως εξής:  

-Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του θεσμού της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα  
-Καταγραφή και παρουσίαση φορέων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα:  
-Θεσμικό πλαίσιο: ίδρυση, δομή, τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας  
-Εφαρμογή προγραμμάτων: σκοποί, ομάδες ? στόχος, επιμορφωτές, μέθοδοι, διδασκαλί-
ας, χρηματοδότηση, αξιολόγηση.  
-Ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  
-Κοινοτικά πλαίσια στήριξης, ευρωπαϊκά προγράμματα για την εκπαίδευση και προγράμ-
ματα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης. 
 

Μάθημα:  Πληροφορική ΙΙΙ: Εφαρμογές Πληροφορικής στην Εκπαίδευση 

Διδάσκων:  Βασίλειος Δαγδιλέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση με τη χρήση νέων τε-

χνολογιών και γενικότερα πληροφορικών συστημάτων στην Εκπαίδευση.  Τα περιεχόμε-

να του μαθήματος προσδιορίζονται ως εξής: - Χρήσεις των πληροφορικών συστημάτων 

στη διοίκηση και τη διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων. - Γνωστικές θεωρίες, παιδαγω-

γικές μέθοδοι και διδακτική ανάλυση για τη χρήση Υπολογιστικών Συστημάτων στην εκ-

παίδευση και κατάρτιση. Η διδασκαλία της Πληροφορικής στο επίπεδο του πληροφορι-

κού αλφαβητισμού και του επαγγελματικού εφοδίου. Εκπαιδευτικό λογισμικό και εξ α-

ποστάσεως διδασκαλία: περιγραφή, ανάλυση, σχεδίαση, χρήση, αξιολόγηση. - Προδια-

γραφές και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση. 
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Μάθημα:  Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 

Διδάσκων:  Αδαμάντιος Παπασταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής  

Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοή-
σουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, να γνωρίσουν τρόπους αποτελεσματικότερης 
οργάνωσης και διεύθυνσής του, ώστε να επιφέρουν δημιουργικές, οργανωτικές αλλαγές 
στο εργασιακό τους περιβάλλον στο μέλλον. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  Οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος-  Το πορτραίτο του ηγετικού στελέχους της εκπαίδευσης- Ο σχολικός σύμ-
βουλος- Ο προϊστάμενος εκπαίδευσης- Ο διευθυντής του σχολείου- Το διδακτικό προσω-
πικό των σχολείων- Σχέσεις σχολείου και κοινότητας- Οργάνωση και διοίκηση της εκπαί-
δευσης ενηλίκων- Λύση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων-Οργάνωση και διοίκηση της 
ειδικής αγωγής- Αξιολόγηση της ηγεσίας- Διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση - Συ-
ντονισμός συνεδριάσεων. 
 

Μάθημα:  Διδακτική και Ανάπτυξη προγραμμάτων 

Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

1. Διδασκαλία, επιστήμη ή τέχνη.  
2. Μορφές διδασκαλίας.  
3. Βασικές διδακτικές αρχές.  
4. Δομικά στοιχεία της διδασκαλίας.  
5. Προδιαγραφές της διδασκαλίας (προγράμματα και εγχειρίδια). 
6. Εκπαιδευτικές αλλαγές και προγράμματα διδασκαλίας.  
7. Αναλυτικά προγράμματα και curricula.  
8. Σχολικό πρόγραμμα και παραπρόγραμμα.  
9. Ανοικτά και κλειστά προγράμματα.  
10. Σκοποί και στόχοι.  
11. Ταξινομία γνωστικών στόχων.  
12. Ταξινομίες συναισθηματικών και ψυχοκινητικών στόχων. 
 

Μάθημα:  Η Ελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της 

Διδάσκων:  Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις φάσεις εξέλιξης της ελληνικής 
γλώσσας, τις σχέσεις της ελληνικής γλώσσας με την ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, τις περιοχές 
μελέτης, τα ρεύματα της γλωσσικής επιστήμης, τη γλωσσολογική ανάλυση του λόγου και 
τα διδακτικά μοντέλα για τη προσέγγιση των γλωσσικών φαινόμενων.   
Περιεχόμενα του μαθήματος:  
Α΄ Μέρος: Η μελέτη της Ελληνικής Γλώσσας  
Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα: φάσεις εξέλιξης της Ελληνικής Γλώσσας.   
Τα αλφάβητα της Ελληνικής: Από το Ευκλείδειο Αλφάβητο και το Φοινικικό ως τα πα-
ρωχημένα γράμματα (δίγαμμα, Στίγμα κ.ά.) για ζητήματα ορθογραφίας της ελληνικής 
γλώσσας στη σύγχρονη ελληνική γραφή και τη διδασκαλία της.  
- Περιοχές μελέτης: η γλωσσολογική ανάλυση λόγου σε φωνητικό, φωνολογικό, μορφο-
λογικό, συντακτικό σημασιολογικό και πραγματολογικό επίπεδο.  
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-Πολυτονικό και μονοτονικό (Κανόνες του μονοτονικού συστήματος και στίξη: Ο ρόλος 
τους στη διδακτική Γλώσσας 
- Αναφορά στα κύρια ρεύματα της γλωσσικής επιστήμης: Δομισμός, Σχολή της Πράγας , 
Σχολή της Γενεύης κ.ά., Γενετική μετασχηματιστική Γραμματική. 
Γνωριμία με σημαντικούς μελετητές της Γλώσσας στη διεθνή και ελληνική κοινότητα.  
- Η ινδοευρωπαϊκή γλώσσα και η σχέση με την ελληνική γλώσσα  Το Γλωσσικό Ζήτημα 
στην Ελλάδα, ζητήματα ορθογραφίας και εκφοράς του λόγου από την καθαρεύουσα στη 
δημοτική. Γλωσσικές ποικιλίες στην Ελληνική Γλώσσα και διάλεκτοι. 
- Διδακτικά μοντέλα για προσέγγιση γλωσσικών φαινόμενων που προκαλούν σύγχυση 
στην εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας: νεολογισμοί, αντιδάνεια, ετυμολογία, κατα-
νόηση κειμένου, πολυσημία, σολοικισμοί, ζητήματα σύνταξης. -Ζητήματα σημασιολογί-
ας και ιδιαιτερότητες της παιδικής γλώσσας. Συνηθισμένα παιδικά λάθη στη χρήση της 
γλώσσας για την Ελληνική ως μητρική. 
- Αξιοποίηση των λαθών στη διδασκαλία της γλώσσας και ανάλυση λόγου. (Lingua 
Franca, διπλή άρθρωση της γλώσσας, το αυθαίρετο και μεταβλητό του γλωσσικού ση-
μείου, φωνηεντική αρμονία και  θεωρίες γλωσσικής μάθησης). 
Β΄ Μέρος: Η Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 
• Οι συγγενείς επιστήμες της γλωσσολογίας και ο ρόλος τους στη δημιουργία διδακτι-

κών μοντέλων διδασκαλίας της: κοινωνιογλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία, υφο-
γλωσσολογία κ.α. Η μέθοδος project στη διδασκαλία της γλώσσας, η διαθεματικότη-
τα στο γλωσσικό μάθημα,  

• Μέθοδοι: αναλυτικοσυνθετική, αλφαβητική μέθοδος, εκλεκτικές μέθοδοι και εξοι-
κείωση με μοντέλα διδασκαλίας. Φωνητική/φθογγική μέθοδος, συλλαβική μέθοδος. 
Μέθοδος Ντεκρολύ-ιδεοπτική μέθοδος και σύγχρονες εφαρμογές στην οπτικοποίηση 
του γραπτού και προφορικού λόγου  

• Μοντέλα διδασκαλίας της γλώσσας, κριτική προσέγγιση και αναθεώρηση στόχων, 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης μίας διδασκαλίας για τη γλώσσα ανάλογα με τις συν-
θήκες της διδακτικής πραγμάτωσης./ Παραγωγή γλωσσικού διδακτικού υλικού από  
φοιτητές σε εργαστηριακό επίπεδο,(προαιρετικά). 

• Πρώτη ανάγνωση και γραφή: η θεωρία του αναδυόμενου γραμματισμού και οι πολυ-
γραμματισμοί στη διδασκαλία της γλώσσας .Αναλφαβητισμός. 

• διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας: Τεχνικές, διδακτικά βιβλία 
και προοπτικές. 

 

Μάθημα:  Αγγλικά ΙΙΙ 

Διδάσκουσα:  Πολυξένη Στεφάνου – Δηματάτη, ΕΕΔΙΠ  Αγγλικής 

Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς.  Το μάθημα δίνει έμφαση στις γλωσσικές δεξιό-
τητες που απαιτεί ο επαγγελματικός χώρος. Περιλαμβάνει ποικιλία θεμάτων όπως Εται-
ρική Δομή, Διεθνές Μάνατζμεντ, το Λογιστήριο, Διαφήμιση, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τη-
λεργασία, Μαθησιακές Δυσκολίες, Θέματα Ισότητας.  Αναπτύσσει δεξιότητες παραγω-
γής γραπτού λόγου όπως συγγραφή βιογραφικού σημειώματος,  εταιρική ανακοίνωση 
τύπου, εμπορική αλληλογραφία (γράμμα παραπόνων, παραγγελίας, αναφορά προόδου 
εργασιών) εξάσκηση σε δημόσια συζήτηση, λήξη συνεντεύξεων  και ανάλυση case stud-
ies. Επίσης εξασκεί τις γλωσσικές δομές που απαιτούνται για αυτές τις δεξιότητες. Στα 
πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές παραδίδουν ατομικές και ομαδικές εργασίες.   
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Δ΄ Εξάμηνο 
Μάθημα:  Οργάνωση και διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων 

Διδάσκων:  Ευθύμιος Βαλκάνος, Επίκουρος Καθηγητής 

Στόχος του μαθήματος:  Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη θεμάτων σχετικών με 
την σύγχρονη οργάνωση και διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων. 
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει : 
Το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων – οργανισμών, 
Έννοια και χαρακτηριστικά των οικονομικών οργανισμών, Εννοιολογικός 
Προσδιορισμός του Μάνατζμεντ και των Διοικητικών Στελεχών, Η Εξέλιξη της 
Επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης (Management), Βασικά Πεδία Εφαρμογής της 
Διοίκησης των Οργανισμών – Επιχειρήσεων, Η Λειτουργία του Προγραμματισμού και 
της Λήψης Αποφάσεων, Η Λειτουργία της Οργάνωσης, Η Λειτουργία της Διεύθυνσης, Η 
Λειτουργία του Ελέγχου. 

 

Μάθημα:  Ψυχολογία Ανάπτυξης Ενηλίκων 

Διδάσκουσα:  Μαρία Πλατσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη της ψυχολογικής εξέλιξης του ανθρώπου από την 
αρχή της ενηλικίωσης μέχρι το τέλος της ζωής του. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες 
ψυχολογικές θεωρίες της δια βίου ανάπτυξης (Erikson, Peck, Butler, Ηamachek, Having-
hurst, Kotre) και οι θεωρίες για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας (τυπολογικές 
θεωρίες, θεωρίες χαρακτηριστικών, το μοντέλο των πέντε παραγόντων). Ειδικότερα, 
συζητούνται τα παρακάτω: 
• Μύθοι και πραγματικότητες για την εξέλιξη της νοημοσύνης των ενηλίκων: γνωστι-

κές ικανότητες που φθίνουν, μένουν σταθερές ή συνεχίζουν να αναπτύσσονται κατά 
τη μέση και τρίτη ηλικία, γνωστικές στρατηγικές και στάσεις απέναντι στη μάθηση 
των ενηλίκων σε σύγκριση με των παιδιών, πώς μπορεί να ενισχυθεί η μάθηση στους 
ενήλικες.  

• Εξετάζονται τα προβλήματα, οι δυσκολίες αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζει το άτομο σε σχέση με τις κοινωνικές, πολιτιστικές, βιολογικές και προσωπικές 
συνθήκες σε κάθε φάση της ζωής του: π.χ., αλλαγές στην οικογενειακή ζωή, η επί-
δραση της εργασίας, της ανεργίας και της συνταξιοδότησης, το άγχος που προκαλούν 
αυτές οι συνθήκες στο άτομο και η αντιμετώπισή του. Τέλος, συζητείται η κατά  το 
δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση του γήρατος, της άνοιας και του πένθους.    

 
Μάθημα:  Κοινωνική Ψυχολογία Οργανισμών 

Διδάσκων:  Anthony Montgomery, Επίκουρος Καθηγητής 

To μάθημα είναι μία εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία σε οργανισμούς. Παρουσιάζει 
τους τρόπους που η Κοινωνική Ψυχολογία επιδρά στους οργανισμούς και στις επιχειρή-
σεις. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  
• Συμμόρφωση,  
• Πειθώ, 
• Γνωστική Κοινωνική Ψυχολογία, 
• Προκατάληψη,  
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• Διαπροσωπική συμπεριφορά,  
• Ομαδική συμπεριφορά. 
 

Μάθημα:  Επιστημολογία: θεωρίες γνώσης και νόησης 

Διδάσκουσα:  Βασιλική Καραβάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στο φιλοσοφικό κλάδο της Επιστημολογίας.  
Ενδιαφέρεται για τη διερεύνηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το 
φαινόμενο της γνώσης, τις λειτουργίες που συμμετέχουν στη διαδικασία απόκτησης της 
γνώσης και τη διαδικασία εκείνη που εξασφαλίζει πληρότητα, εγκυρότητα και αλήθεια 
για τη γνώση. Στόχος του μαθήματος είναι η πλήρης κατανόηση των εννοιών, των 
επιχειρημάτων αλλά και των προβλημάτων που ανακύπτουν στο επιστημονικό πεδίο της 
Επιστημολογίας καθώς και συναφών διεπιστημονικών ζητημάτων. 
Το μάθημα αποτελείται από έξι ενότητες. Η πρώτη ενότητα προσδιορίζει και οριοθετεί 
τον εννοιολογικό ορίζοντα της Επιστημολογίας, ενώ εξετάζει επίσης τους πιο 
σημαντικούς σταθμούς στην εξέλιξη αυτού του φιλοσοφικού κλάδου και τη σχέση του με 
άλλες γνωστικές επιστήμες. Η δεύτερη ενότητα διερευνά την ιστορία και την ουσία του 
κεντρικού ερωτήματος της γνώσης, τους τύπους και τις συνθήκες της γνώσης. Η πηγή και 
το αντικείμενο της γνώσης είναι το αντικείμενο της τρίτης ενότητας. Η τέταρτη ενότητα 
απασχολείται με το ζήτημα της αλήθειας και της δυνατότητας επίτευξης της αληθούς 
γνώσης. Η πέμπτη ενότητα αντιμετωπίζει θέματα που αφορούν τη φύση του ανθρώπινου 
νου, την προσωπική ταυτότητα, τη σχέση νου και σώματος, τη σχέση νου και εγκεφάλου, 
τη φύση της συνείδησης και της ορθολογικής σκέψης. Τέλος, η έκτη ενότητα θέτει το 
ζήτημα της γνώσης ως ένα ζήτημα με κατεξοχήν παιδευτικές και μάλιστα δια βίου 
διαστάσεις. 
 
Μάθημα:  Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 

Διδάσκων:  Γρηγόριος Σίμος, Επίκουρος Καθηγητής  

Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των ψυχολογικών προβλημάτων της παιδι-
κής και εφηβικής ηλικίας. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  Παρουσιάζονται όσες απο τις ψυχικές διαταραχές της παι-
δικής και εφηβικής ηλικίας δεν περιγράφονται κατ’ αποκλειστικότητα ως αντικείμενα σε 
άλλα μαθήματα. Σε κάθε μια απο αυτές τις διαταραχές παρουσιάζεται η συνήθης κλινική 
εικόνα (παρατηρήσιμα συμπτώματα, υποκειμενικές αιτιάσεις), η συχνότητα εμφάνισης 
στα δύο φύλα, η ηλικία εμφάνισης και η συνήθης εξέλιξη και πορεία, οι προτεινόμενες 
για την ανάπτυξη τους θεωρίες, η συννοσηρότητα (σωματική και ψυχολογκή), η διαφο-
ροποίηση τους απο παρόμοιες διαταραχές και τέλος, οι επικρατέστερες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις. 
 

Μάθημα:  Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

Διδάσκων:  Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

-Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ε.Ε) επιμόρφωση ενηλίκων, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, δια βίου 
εκπαίδευση  
-Θεσμικό πλαίσιο και δομές της Ε.Ε.  
-Μορφές της Ε.Ε.  
-Ε.Ε και τριτογενής κοινωνικοποίηση  
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-Η Παιδαγωγική της Ε.Ε.  
-Σκοποί και στόχοι της Ε.Ε.  
-Επίπεδα σκοπών και στόχων Ε.Ε.  
-Προγράμματα Ε.Ε.  
-Σχεδιασμός προγραμμάτων Ε.Ε  
-Μοντέλα και προϋποθέσεις σχεδιασμού  
-Κοινωνικές προϋποθέσεις σχεδιασμού προγραμμάτων Ε.Ε  
-Ψυχολογικές προϋποθέσεις σχεδιασμού προγραμμάτων Ε.Ε. 
 

Μάθημα:  Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Διδάσκουσα:  Αθηνά Σιπητάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια  (συλλογική διδασκαλία)  

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια κριτική αποτίμηση των παιδαγωγικών θε-
ωριών και των εκπαιδευτικών ιδεών, αξιών και πράξεων που προσδιορίζουν, τόσο το θε-
ωρητικό πεδίο, όσο και την εκπαιδευτική διαδικασία της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 
Ειδικοί διδακτικοί στόχοι: 
Γνώσεις: 
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές: 
Τις βασικές έννοιες και τους σκοπούς της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
Τα ποικίλα μοντέλα εκπαίδευσης εθνικά και πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών σε ε-
θνικό και διεθνές επίπεδο 
Τις βασικές αρχές για την αναμόρφωση των προγραμμάτων διδασκαλίας και τη μεθό-
δευση της διδασκαλίας 
Τις ψυχοκοινωνικές διαδικασίες προσαρμογής των μαθητών 
Ιδιαίτερα θέματα που αφορούν τη διγλωσσία, τα κοινοτικά σχολεία και την οικογένεια. 
Δεξιότητες:  
Να είναι ικανοί: 
Να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη διδασκαλία και 
τη συμβουλευτική ομάδων 
Να σχεδιάζουν και να αξιολογούν προγράμματα στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκ-
παίδευσης 
Να διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές 
Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα παροχής εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών υπη-
ρεσιών στο πνεύμα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση απέναντι στα πολιτισμικά διαφορετικά άτομα. 
Περιεχόμενα του μαθήματος:  
• Έννοιες, Σκοποί και Αξιώσεις της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
• Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και η Διεθνής Εμπειρία 
• Η διάσταση της διαπολιτισμικότητας στα προγράμματα διδασκαλίας και τη μεθόδευ-

ση της διδασκαλίας 
• Οι ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της προσαρμογής των εθνικά και πολιτισμικά διαφο-

ρετικών μαθητών στην εκπαίδευση και ο ρόλος της συμβουλευτικής στη Διαπολιτι-
σμική Εκπαίδευση 

• Διγλωσσία και Εκπαίδευση 
• Μειονοτικές Ομάδες και Κοινοτικά Σχολεία 
• Οικογένεια και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
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Μάθημα:  Αγγλικά IV 

Διδάσκουσα:  Πολυξένη Στεφάνου – Δηματάτη,  ΕΕΔΙΠ Αγγλικής  

Βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο.  Το μάθημα αρχίζει 
με τις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης όπως η σπουδαιότητα της, ο ρόλος 
του κοινού και η συμβολή του στην ομιλία, ηθικά ζητήματα που προκύπτουν, και ο φό-
βος της ομιλίας σε κοινό. Στη συνέχεια ασχολείται με πιο πρακτικά ζητήματα όπως η 
προετοιμασία της ομιλίας, η επιλογή κατάλληλου θέματος και σκοπού, η διαμόρφωση 
προσχεδίου, ορθής εισαγωγής και επιλόγου. Ακόμη ασχολείται με στοιχεία της  απόδο-
σης της ομιλίας όπως η γλώσσα του σώματος και η χρήση οπτικών και ηλεκτρονικών 
μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές με τις οποίες ο ομιλητής εξασφαλίζει και 
διατηρεί το ενδιαφέρον του κοινού, στην αναγνώριση των προσωπικών ικανοτήτων στον 
προφορικό λόγο και στην προφορική παρουσίαση του κάθε ομιλητή, στην εποικοδομητι-
κή κριτική και ανάλυση ομιλιών και κατάλληλη χρήση των τεχνικών μέσων.  
 

 

Ε΄ Εξάμηνο 
Μάθημα:  Επαγγελματική κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων 

Διδάσκων:  Ευθύμιος Βαλκάνος, Επίκουρος Καθηγητής  

Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη θεωρητικών και  πρακτικών θεμάτων σχετικών 
με την εκπαίδευση και ανάπτυξη Στελεχών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.  
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει : 
Ο  ρόλος  της  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  στην  κοινωνική  και  οι-
κονομική  ανάπτυξη, Θεωρίες  και  μοντέλα  για  τη  σχέση  εκπαίδευσης  και  επαγγελ-
ματικής  επιτυχίας, Ο  κύκλος  της  εμπειρικής  μάθησης  ( Kolb ), Τα  οφέλη  της  εκπαί-
δευσης  και  ανάπτυξης -  για  το  σκοπό,  για  την  ομάδα,  για  το  άτομο,  Οργανωτικές  
ανάγκες  κατάρτισης, Εργασιακές  ανάγκες  κατάρτισης, Ο  εκπαιδευτικός   κύκλος, Μέ-
θοδοι  διδασκαλίας,  Παιχνίδια  διοίκησης  και  περιπτωσιολογικές  μελέτες, Ατομική  
και  ομαδική  εκμάθηση, Αυτοκατάρτιση    ( Self-managed  of  learning ), Εκπαίδευση  
που  βασίζεται  στους  υπολογιστές ( Computer – based  learning ), Ηλεκτρονική  ( on- 
line )  εκπαίδευση  και  ανάπτυξη, Νευρο-γλωσσικός Προγραμματισμός, Η χρήση  εκ-
παιδευτικών  βοηθημάτων, Η  χρήση  τεχνικών  αξιολόγησης, Βελτίωση  αποδοτικών  
εκπαιδευτών, Ο  εκπαιδευτής  ως  διευθυντής. 
 

Μάθημα:  Δεξιότητες σταδιοδρομίας 

Διδάσκουσα: Ιωάννα Παπαβασιλείου, Λέκτορας 

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών και των φοιτητριών με τις 
δεξιότητες εκείνες, οι οποίες είναι σήμερα απαραίτητες, προκειμένου  το άτομο να μπορεί 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης και διευρυμένης αγοράς εργασίας. 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι: 
1. Γνώσεις 
Να γνωρίσουν οι φοιτητές-τριες: 
• Την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη σημασία συγκεκριμένων πτυχών 
της για την επιτυχημένη σταδιοδρομία 

• Τον ορισμό των δεξιοτήτων –κλειδιών και τις κατηγορίες τους  



 65

• Ειδικότερα, τις κατηγορίες των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες 
σχετίζονται με την απασχόληση 

2. Δεξιότητες 
Να μπορούν οι φοιτητές-τριες: 
• να διακρίνουν τις διαφορετικές κατηγορίες δεξιοτήτων και να τις ορίζουν 
• να αναγνωρίζουν ποιες δεξιότητες έχουν αναπτύξει και ποιες δεν διαθέτουν σε ικα-

νοποιητικό βαθμό και χρειάζεται να καλλιεργήσουν 
• να εφαρμόζουν τις δεξιότητες σε ασκήσεις προσομοίωσης και παιχνίδια ρόλων 
3. Στάσεις /συμπεριφορές 
• Να αποδεχτούν και κατανοήσουν τη σημασία των δεξιοτήτων για την επιτυχία στον 
επαγγελματικό τομέα 
• Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην καλλιέργεια και χρήση των δεξιοτήτων 
σταδιοδρομίας. 

Περιεχόμενο του μαθήματος: 
1ος  Θεματικός Άξονας: Δεξιότητες Κλειδιά & Δεξιότητες Σταδιοδρομίας 
• Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 
• Δεξιότητες Κλειδιά: Οριοθέτηση 
• Ερευνητικά προγράμματα για τον καθορισμό των δεξιοτήτων-κλειδιών  
• Προσωπικές Δεξιότητες & η Ανάπτυξή τους 
• Κοινωνικές Δεξιότητες & η Ανάπτυξή τους 
• Δεξιότητες Σταδιοδρομίας και η Ανάπτυξή τους. 
2ος Θεματικός Άξονας: Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας  
• Σχέδιο Δράσης για την Αναζήτηση Εργασίας 
• Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος 
• Συνέντευξη Επιλογής 
• Επιλογή & Υποβολή Αίτησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές 

 

Μάθημα:  Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

Διδάσκουσα:  Αθηνά Σιπητάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια  

Εισαγωγή. Η επιστημονική βάση του παιδαγωγικού επαγγέλματος. Οι τρεις λειτουργίες 
της διδασκαλίας (εκτελεστική, επικοινωνιακή και οργανωτική). Εκπαίδευση ενηλίκων: 
ανδραγωγική ή παιδαγωγική; Βασική εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων. Επιμόρφωση 
εκπαιδευτών ενηλίκων. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων στην κοινωνία της πα-
γκοσμιοποίησης. Εκπαίδευση αποτελεσματικών εκπαιδευτών ενηλίκων. Συμπεράσματα. 
 

Μάθημα:  Διδακτική Μεθοδολογία της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

Διδάσκων:  Αδαμάντιος Παπασταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοήσουν τα θέματα 
που αφορούν τις διδακτικές μεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων- Έννοια της 
διδασκαλίας και της μάθησης- Σκοποί και στόχοι της εκπαίδευσης ενηλίκων- Κίνητρα 
μάθησης ενηλίκων- Οι ενήλικοι ως μαθητές- Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων- Σχε-
διασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων- Ψυχολογικό και κοινωνικό 
κλίμα της ομάδας μάθησης ενηλίκων- Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της εκπαί-
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δευσης ενηλίκων. 
 

Μάθημα:   Ηθική φιλοσοφία: θέματα εκπαιδευτικής, κοινωνικής ηθικής και  
βιοηθικής 

Διδάσκουσα:  Βασιλική Καραβάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια  

Στόχος του μαθήματος είναι: α) η εισαγωγή στις πιο σημαντικές έννοιες της ηθικής φι-
λοσοφίας, έννοιες όπως η δικαιοσύνη, τα δικαιώματα, η ηθική απόφαση, η αρετή, το η-
θικό κίνητρο, οι ηθικές συνέπειες, η έννοια του προσώπου, της ανθρωπότητας και της 
κοινωνικής ηθικής. β) Η διδασκαλία της ηθικής ανταπόκρισης σε καταστάσεις με ηθική 
βαρύτητα και σημασία και γ) η συμβολή στην ανάπτυξη ενός (εκ) παιδευτικού προβλη-
ματισμού γύρω από έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό βιοηθικών ζητημάτων, όπως αυτά 
της ευθανασίας, της ανθρώπινης κλωνοποίησης, των βιοτεχνολογικών εφαρμογών, των 
ορίων της γενετικής έρευνας και της νευροηθικής. 
Το μάθημα αποτελείται από πέντε ενότητες: Η πρώτη ενότητα αποτελεί εισαγωγή στις 
βασικές έννοιες και θεωρίες της ηθικής φιλοσοφίας. Η δεύτερη ενότητα θέτει το ζήτημα 
της διδασκαλίας της ηθικής και εξετάζει διάφορες κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις. 
Η τρίτη ενότητα εξετάζει θέματα περιβαλλοντικής ηθικής, βιοηθικής και νευροηθικής. Η 
τέταρτη ενότητα εξετάζει θεωρίες κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής ηθικής. Η τε-
λευταία ενότητα συζητά το ρόλο της ηθικής στη σύγχρονη κοινωνική και εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. 
 

Μάθημα:  Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων 

Διδάσκων:  Γρηγόριος Σίμος, Επίκουρος Καθηγητής  

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις πιο συνηθισμένες ψυ-
χικές διαταραχές/ ψυχολογικά προβλήματα των ενηλίκων 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  Παρουσιάζονται οι πιο συνηθισμένες ψυχικές διαταραχές 
των ενηλίκων, όπως οι ψυχωτικές διαταραχές (σχιζοφρενική, διπολική, παραληρητική 
διαταραχή), οι διάφορες μορφές της κατάθλιψης, οι διαταραχές άγχους, οι σωματόμορφες 
και οι διασχιστικές διαταραχές, οι ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, και οι διαταραχές της 
προσωπικότητας. Παρουσιάζονται επίσης προβλήματα, π.χ. συζυγικά ή φάσης ζωής, που 
μπορεί να μην αποτελούν καθαυτό ψυχικές διαταραχές, αποτελούν όμως πηγή σημαντι-
κής δυσφορίας και απαιτούν την ανάλογη προσοχή και αντιμετώπιση. 
 

Μάθημα:  Συμβουλευτική Ψυχολογία 

Διδάσκων:  Γρηγόριος Σίμος, Επίκουρος Καθηγητής  

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Παρουσιάζο-
νται οι πολιτισμικές και ιστορικές ρίζες της συμβουλευτικής, καθώς και η ποικιλία των 
διαφόρων συμβουλευτικών θεωριών. Γίνεται περιγραφή των πιο σημαντικών ρευμάτων 
στη συμβουλευτική προσέγγιση, όπως του Ψυχοδυναμικού, του Γνωστικού-
Συμπεριφορικού, και του Συστημικού, μέσα από ένα πλαίσιο το οποίο επίσης λαμβάνει 
υπόψη του την πολύ-πολιτισμικότητα της τρέχουσας πραγματικότητας. Δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στη συμβουλευτική σχέση και τη συμβουλευτική διαδικασία, καθώς και στις η-
θικές αρχές, τις αξίες και τη δεοντολογία η οποία διέπει την πρακτική της συμβουλευτι-
κής. Αν και οι φοιτητές του Τμήματος δεν θα ασκήσουν την Συμβουλευτική ως επάγγελ-
μα, θα κληθούν συχνά να παράσχουν τη γνώμη τους, αλλά και την συμβουλευτι-
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κή/υποστηρικτική τους παρέμβαση σε ποικίλα πλαίσια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής. 
 

 

ΣΤ΄ Εξάμηνο 
Μάθημα:  Πληροφορική IV: Ψηφιακές Τεχνολογίες και Μάθηση από Απόσταση 

Διδάσκων:  Βασίλειος Δαγδιλέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής  

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση με τη χρήση νέων τε-
χνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση, και γενικότερα στη Συνεχιζό-
μενη Εκπαίδευση καθώς και η εμπεριστατωμένη γνώση των αρχών στις οποίες στηρίζο-
νται τα σχετικά συστήματα. 
Τα περιεχόμενα του μαθήματος προσδιορίζονται ως εξής: 
" Προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου και χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
" Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: κατηγορίες και χαρακτηριστικά των 
χρησιμοποιούμενων συστημάτων, κριτήρια επιλογής συστήματος. 
" Ανάλυση, σχεδίαση, κατασκευή και αξιολόγηση ολοκληρωμένων συστημάτων για εξ 
αποστάσεως διδασκαλία και επιμόρφωση-κατάρτιση. 
 

Μάθημα:  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Διδάσκων:  Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

Στόχος του μαθήματος:  
Σε επίπεδο Γνώσεων: 
• Παροχή ολοκληρωμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για το θεσμό της ΣΕ-

ΕΚ και τη σύνδεσή της με τις πολιτικές απασχόλησης 
• Παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων σχετικά με τα συστήματα ΣΕΕΚ, μέσω της συ-

γκριτικής ανάλυσής τους σε Ελλάδα και χώρες της Ε.Ε. 
• Απόκτηση ειδικών γνώσεων για τη διαρθρωτική εικόνα της ελληνικής και ευρωπαϊ-

κής αγοράς εργασίας και των εφαρμοζόμενων πολιτικών απασχόλησης-κατάρτισης 
Σε επίπεδο Δεξιοτήτων: 
• Κατανόηση των θεσμικών αξόνων λειτουργίας των συστημάτων επαγγελματικής εκ-

παίδευσης και κατάρτισης και του τρόπου οργάνωσής τους 
• Κατανόηση του ευρύτερου περιβάλλοντος της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κα-

τάρτισης σε Ελλάδα και Ευρώπη 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στην εφαρμογή συστημάτων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης (τι είναι, σε ποιους απευθύνονται, κτλ) 
Σε επίπεδο Ικανοτήτων: 
• Δυνατότητα κριτικής ανάλυσης και συγκριτικής αξιολόγησης των συστημάτων επαγ-

γελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης, μεταξύ χωρών  
• Δυνατότητα διάκρισης μεταξύ υποσυστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, αρχι-

κής κατάρτισης και συνεχιζόμενης κατάρτισης 
• Ικανότητα κατανόησης των ροών χρηματοδότησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης 
• Ικανότητα κατανόησης της αναγκαιότητας της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης 
• Ικανότητα συνεργασίας, μέσω των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν 
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Περιεχόμενα του μαθήματος:  Το μάθημα προσεγγίζει, κατ’ αρχήν, τη θεωρία της σχέσης 
εκπαίδευσης-απασχόλησης στο πλαίσιο της λειτουργίας των αγορών εργασίας. Επίσης, 
προσεγγίζει την θεωρία ανάπτυξης δεξιοτήτων – ικανοτήτων για την είσοδο και την πα-
ραμονή των ατόμων στην αγορά εργασίας. Με βάση το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο 
παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης και  Κατάρτισης, η οποία στηρί-
ζεται στην Στρατηγική της Λισσαβόνας 2000. Κατόπιν, αναλύεται η διαρθρωτική εικόνα 
της ελληνικής αγοράς εργασίας και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές απασχόλησης. Ιδιαίτερη 
αναφορά γίνεται στη λειτουργία των επιμέρους τοπικών αγορών εργασίας και στη λει-
τουργία της σχέσης εκπαίδευσης-απασχόλησης σε αυτές.  
   Η δεύτερη ενότητα αφιερώνεται στη συγκριτική ανάλυση των συστημάτων επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δίδοντας έμφαση στην ανάλυση των βασικών μοντέλων και στους θεσμικούς άξονες λει-
τουργίας των συστημάτων. Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, αναδεικνύονται τα διακριτικά χα-
ρακτηριστικά των υποσυστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης-αρχικής κατάρτισης-
συνεχιζόμενης κατάρτισης.  
   Η επόμενη ενότητα είναι αφιερωμένη στην οργάνωση της συνεχιζόμενης επαγγελματι-
κής κατάρτισης στην Ελλάδα, με αναφορές στο θεσμικό πλαίσιο σύνδεσης της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση, στο σύστημα πιστοποίησης 
δομών κατάρτισης, στην εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας δο-
μής κατάρτισης, στις πηγές χρηματοδότησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτι-
σης κλπ. 
   Τέλος, στο μάθημα προβλέπονται παρουσιάσεις εργασιών των φοιτητών, με βάση τη 
ροή παρουσίασης των ενοτήτων του μαθήματος. 
 

Μάθημα:  Συναισθηματική νοημοσύνη στην εκπαίδευση και στην εργασία 

Διδάσκουσα:  Μαρία Πλατσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

Πρόκειται ένα μάθημα εργαστηριακού τύπου όπου οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη 
δυνατότητα: να αποκτήσουν τη θεωρητική γνώση αλλά και μια πρακτική-βιωματική  
εμπειρία για τις εφαρμογές αυτής της τόσο δημοφιλούς έννοιας. Συγκεκριμένα, στο 
θεωρητικό μέρος, θα περιγραφούν αναλυτικά τα σύγχρονα μοντέλα για την ερμηνεία της 
συναισθηματικής νοημοσύνης και τα ψυχομετρικά εργαλεία που έχουν εκπονηθεί για τη 
μέτρησή της. Στο πρακτικό μέρος, οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και 
να εφαρμόσουν οι ίδιοι/ες ορισμένα ενδεικτικά προγράμματα για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο της εκπαίδευσης παιδιών και 
ενηλίκων και στον εργασιακό χώρο. Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:  
• Αναλυτική ανασκόπηση των πιο σημαντικών θεωρητικών μοντέλων της 

συναισθηματικής νοημοσύνης (π.χ., τα μοντέλα του Goleman, του Bar-On, των 
Mayer, Salovey, & Caruso, κ.ά.) 

• Τρόποι και εργαλεία μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διεθνή και 
στην ελληνική βιβλιογραφία.  

• Η κριτική που ασκείται στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης.  
• Οι σχέσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης με παράγοντες ατομικών διαφορών 

(όπως η ηλικία και το φύλο), με άλλες ψυχολογικές έννοιες (όπως η γνωστική 
νοημοσύνη και η προσωπικότητα), με διάφορες όψεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
(όπως η ακαδημαϊκή επίδοση και οι διαπροσωπικές σχέσεις), κ.ά.  

• Εφαρμογές διαφόρων διαστάσεων της συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία, 
τη διοικητική επιστήμη και την ηγεσία.  
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• Προγράμματα ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης σε διάφορους χώρους 
(εργασία, τυπική και άτυπη εκπαίδευση, κτλ.) που εφαρμόζονται διεθνώς αλλά και 
στη χώρα μας.   

 

Μάθημα:  Ψυχολογία της Εργασίας- Psychology of Work 

Διδάσκων:  Anthony Montgomery, Επίκουρος Καθηγητής  

To μάθημα είναι μία εισαγωγή στην ψυχολογία της εργασίας και στην οργανωσιακή συ-
μπεριφορά. Παρουσιάζει τους τρόπους που η ψυχολογία επιδρά στο χώρο της εργασίας. 

Περιεχόμενο του μαθήματος:  
• Παρακίνηση,  
• Επιλογή και Στρατολόγηση,  
• Αξιολόγηση Απόδοσης Εργασίας,  
• Μάθηση και Εκπαίδευση,  
• Ηγεσία,  
• Δομή και κουλτούρα του Οργανισμού. 

 
Μάθημα:  Αναλφαβητισμός & Αλφαβητισμός Ενηλίκων 

Διδάσκουσα: Αθηνά Σιπητάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια  

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού εξετάζονται κατ' αρχάς οι διαστάσεις και τα χαρακτη-
ριστικά του οργανικού και του λειτουργικού αναλφαβητισμού καθώς και οι παράγοντες 
που τους προκαλούν και οι συνέπειες που προκύπτουν. 
Στη συνέχεια η οπτική του μαθήματος γίνεται κατά βάση ιστορική, δεδομένου ότι παρα-
κολουθεί διαχρονικά, καταγράφει και ερμηνεύει το πρόβλημα του αναλφαβητισμού στην 
Ελλάδα, από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους έως σήμερα. Επισημαίνονται οι με-
ταλλαγές του προβλήματος που συντελέστηκαν και οι αντίστοιχες πρακτικές που αναπτύ-
χθηκαν για την αντιμετώπισή του, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, που στοχεύ-
ουν τόσο στην πρόληψη του αναλφαβητισμού στο σχολείο όσο και στον αλφαβητισμό 
των ενηλίκων. Παράλληλα στο μάθημα θα εξεταστεί συγκριτικά το ζήτημα του αναλφα-
βητισμού-αλφαβητισμού, όπως εμφανίζεται κυρίως σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης καθώς και σε χώρες της Βαλκανικής. 
 

Μάθημα:  Επαγγελματικός Προσανατολισμός των ΑμεΑ 

Διδάσκουσα:  Ιωάννα Παπαβασιλείου, Λέκτορας 

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές-τριες με εκείνες τις 
γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που χρειάζονται, ώστε να είναι σε θέση να χειριστούν 
αποτελεσματικά  θέματα ένταξης των ΑμεΑ στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και της απασχόλησης. 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 
1. Γνώσεις 
Να γνωρίσουν οι φοιτητές /τριες:  
• το θεσμικό πλαίσιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και την απασχόληση των Α-

μεα 
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• τα μοντέλα και τις καλές πρακτικές εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ένταξης για 
τις διαφορετικές ομάδες ΑμεΑ 

•  τα μοντέλα και τις μεθόδους εκπαιδευτικού & επαγγελματικού προσανατολισμού 
ΑμεΑ 

• τα προσόντα και τις αρμοδιότητες του συμβούλου ΑμεΑ 
2. Δεξιότητες 
Να μπορούν οι φοιτητές /τριες: 
• να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων ΑμεΑ για εκπαιδευτικό & επαγ-

γελματικό προσανατολισμό 
• να διεξάγουν μία ατομική συνέντευξη επαγγελματικού προσανατολισμού 
• να συνεργάζονται, να ακούν και να στηρίζουν ένα ΑμεΑ 
3. Στάσεις / συμπεριφορές 
• να έχουν θετική στάση απέναντι στα άτομα με αναπηρία, 
• να αποδέχονται τη διαφορετικότητα & 
 να τους αναγνωρίζουν το δικαίωμα για ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση & την εργα-
σία. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  
• Θεσμικό Πλαίσιο για την επαγγελματική Εκπαίδευση-κατάρτιση & την Απασχόληση 

των ΑμεΑ 
• Εκπαιδευτική Ένταξη ΑμεΑ (Βαθμίδες Εκπαίδευσης)Επαγγελματική Εκπαίδευση & 

Κατάρτιση ΑμεΑ (Φορείς & Δομές)κΜοντέλα Απασχόλησης ΑμεΑ 
(α) Προστατευτική & 
(β) Υποστηρικτική Απασχόληση 

• Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός ΑμεΑ  
• Επαγγελματική Ένταξη Ατόμων με Νοητική Υστέρηση.Επαγγελματική Ένταξη Ατό-

μων με Προβλήματα Όρασης  Εκπαιδευτική & Επαγγελματική Ένταξη Ατόμων με 
Προβλήματα Ακοής  

• Ένταξη Φοιτητών με Αναπηρία στην ακαδημαϊκή κοινότηταΣυμβουλευτική Γονέων 
ατόμων με Αναπηρία 

 

Ζ΄ Εξάμηνο 
Μάθημα:  Πρακτική Άσκηση Ι 

Διδάσκουσα:  Αθηνά Σιπητάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Σκοπός του μαθήματος είναι α) η εξοικείωση των φοιτητών με την εφαρμογή προγραμ-
μάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ή επιμόρφωσης ενηλίκων από δημόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την προώθηση και την έρευνα της δια βίου μάθησης 
και της εκπαίδευσης ενηλίκων, β) απόκτηση από μέρους των φοιτητών θεμελιωδών δεξι-
οτήτων που αφορούν στον σχεδιασμό, την υλοποίηση- εφαρμογή και την αξιολόγηση 
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή επιμόρφωσης ενηλίκων. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  Απασχόληση στους συνεργαζόμενους φορείς τουλάχιστον 
δύο εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμ-
βριο- οργάνωση προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης σε ενηλίκους ή συμμετοχή 
στις διαδικασίες σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ενός αντίστοιχου προγράμμα-
τος του φορέα- εβδομαδιαίες ανατροφοδοτικές συναντήσεις- σύνθεση τελικής έκθεσης. 
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Μάθημα:  Θετική Ψυχολογία & Positive Psychology 

Διδάσκων:  Anthony Montgomery, Επίκουρος Καθηγητής 

To μάθημα είναι μία εισαγωγή στην Θετική Ψυχολογία. Παρουσιάζει τους τρόπους που η 
Θετική Ψυχολογία επιδρά στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. 

Περιεχόμενο του μαθήματος:  
• Θετική ψυχολογία στην Εκπαίδευση,  
• Ευτυχία,  
• Δημιουργικότητα,  
• Θετική ψυχολογία στην εργασία, 
• Ροή, υγεία, ελπίδα, ευγνωμοσύνη 
 

Μάθημα:  Πληροφορική VIII: Συστήματα Ηλεκτρονικής – Ψηφιακής Μάθησης 

Διδάσκων:  Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

 

Μάθημα:  Η Δυναμική της Ομάδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: θεωρητικές και  
πρακτικές προσεγγίσεις 

Διδάσκων:  Ευθύμιος Βαλκάνος, Επίκουρος Καθηγητής 

Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη θεμάτων σχετικών με την ομαδική εκπαίδευση 
και ανάπτυξη σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. 
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει : 
Θεωρίες σχετικά με την Ομαδική Συμπεριφορά, Οι έρευνες σχετικά με τη Συμπεριφορά 
της Ομάδας, Θεωρίες και έρευνα σχετικά με τη διεργασία της Μάθησης, Η επικοινωνία 
μέσα στην Ομάδα, Στόχοι των Ομάδων Εκπαιδευομένων, Δομημένες Δραστηριότητες 
Μάθησης, Το Έργο του Εκπαιδευτή, Το Περιβάλλον των Ομάδων Εκπαιδευομένων, 
Αξιολόγηση Ομάδων, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη. 
 
Μάθημα:  Τα Μαθηματικά ως Αντικείμενο της δια Βίου Εκπαίδευσης 

Διδάσκων:  Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

A' Mέρος  
H Mαθηματική Παιδεία στην Mετασχολική Eκπαίδευση  
Eνήλικες και Mαθηματικά  
Eθνομαθηματικά και Mαθηματική Παιδεία  
Aνθρωπολογικές διαστάσεις των Mαθηματικών και της Mαθηματικής Παιδείας  
Γυναίκες, Mαθηματικά και Eργασία  
H Mαθηματική Παιδεία μεταξύ της Tεχνολογίας και των Eθνομαθηματικών. 
Β' Mέρος  
Mαθηματικά για Eνήλικες: Συγκεκριμένο Πραγματικό Πλαίσιο ή όχι;  
Aριθμητισμός, η Δομή της Aριθμητικής των Aκεραίων  
Aλγεβρα για Eνήλικους σπουδαστές  
Mελέτη Γραφημάτων.  
Eπίλυση - Δημιουργία Προβλήματος 
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Η΄ Εξάμηνο 
Μάθημα:  Πρακτική Άσκηση ΙΙ 

Διδάσκων:  Αδαμάντιος Παπασταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής  

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις εμπειρίες 
τους που απόκτησαν από το προηγούμενο εξάμηνο σε θέματα σχετικά με: α) την  εφαρ-
μογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ή επιμόρφωσης ενηλίκων από δημόσι-
ους και ιδιωτικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την προώθηση και την έρευνα της δια 
βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και β) τον σχεδιασμό, την υλοποίηση- ε-
φαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης ή επιμόρφωσης ενηλίκων. 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  Απασχόληση στους συνεργαζόμενους φορείς τουλάχιστον 
δύο εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και 
Μάιο- οργάνωση προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης σε ενηλίκους ή συμμετοχή 
στις διαδικασίες σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ενός αντίστοιχου προγράμμα-
τος του φορέα- εβδομαδιαίες ανατροφοδοτικές συναντήσεις- σύνθεση τελικής έκθεσης. 
 
 
Μάθημα:  Δια Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 

Διδάσκουσα:  Ιωάννα Παπαβασιλείου, Λέκτορας 

Σκοπός του ως άνω μαθήματος είναι να εφοδιάσει τις φοιτήτριες-τές με τις απαραίτητες 
γνώσεις, δεξιότητες & στάσεις/συμπεριφορές, οι οποίες είναι απαραίτητες για το προφίλ 
του επαγγελματικού συμβούλου, που απευθύνεται κυρίως σε ομάδες ενηλίκων συμβου-
λευόμενων. 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 
1. Γνώσεις 
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές /τριες: 
• το θεσμικό και μεθοδολογικό πλαίσιο του μοντέλου της διά βίου ΣΥ.Ε.Π., όπως αυτό 

ορίζεται στα έγγραφα της Ε.Έ. και του ΟΟΣΑ 
• τις δράσεις και τα προγράμματα διά βίου ΣΥ.Ε.Π. στο πλαίσιο της ΕΕ καθώς 
• τα προσόντα τις δεξιότητες και την συμπεριφορά του συμβούλου σταδιοδρομίας ενη-

λίκων 
• τους φορείς και τις υπηρεσίες ΣΥ.Ε.Π. ενηλίκων στην Ελλάδα 
2. Δεξιότητες 
Να είναι σε θέση οι φοιτήτριες /τές: 
• να θέτουν σε εφαρμογή τις βασικές αρχές και τα εργαλείο που προτείνει η ΕΕ για ένα 

μοντέλο διά βίου ΣΥΕΠ 
• να αναπτύξουν και να μπορούν να εφαρμόζουν προσομοιωτικά τις βασικές δεξιότη-

τες και συμπεριφορές ενός συμβούλου 
3 Στάσεις /συμπεριφορές 
• Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών ΣΥΕΠ σε διαφορετικές ο-

μάδες ενηλίκων (άνεργοι, εργαζόμενοι, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ΑμεΑ κ.ά.) 
• Να αποδέχονται τη διαφορετικότητα κάθε ομάδας-στόχου και να προσφέρουν, χωρίς 

προκαταλήψεις, τις υπηρεσίες τους 
Περιεχόμενο του μαθήματος: 
• Το θεωρητικό & Μεθοδολογικό Πλαίσιο  της ΣΥ.ΕΠ. στην Ευρώπη 
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• Διά βίου Συμβουλευτική & Προσανατολισμός (οριοθέτηση, αναγκαιότητα) 
• Διά Βίου ΣΥ.Ε.Π. στην Ε.Ε. 
• Δράσεις διά βίου ΣΥ.Ε.Π. στην Ε.Ε. (LLG Network & LLG expert group) 
• Ομάδες στόχοι & οι ανάγκες τους για υπηρεσίες ΣΥ.Ε.Π. 
• Οριοθέτηση του επαγγελματικού προφίλ του συμβούλου 
• Συμπεριφορά & Δεξιότητες του Συμβούλου 
• Μέθοδοι-τεχνικές στη συμβουλευτική συνάντηση 
• Δομές ΣΥ.Ε.Π. Ενηλίκων στην Ελλάδα: Μελέτες Περίπτωσης 
 

Μάθημα:   Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Διδάσκουσα:  Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια  
(συνδιδασκαλία με ΟΔΕ) 

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον καταλυτικό ρόλο της ποιό-
τητας στις επιχειρήσεις, όχι μόνον σαν μέσο αύξησης της ανταγωνιστικότητας αλλά και 
σαν μοναδικό μέσο επιβίωσής τους στο μέλλον. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να 
αποσαφηνίσουν την έννοια της ποιότητας μέσα από τους πολλούς και διαφορετικούς 
ορισμούς που της έχουν δοθεί και να γνωρίσουν τους τρόπους μέτρησης, ελέγχου και 
βελτίωσης της ποιότητας και του κόστους ποιότητας. Ακόμη, οι φοιτητές θα διδαχθούν 
τις θεωρίες των βασικών «γκουρού» της ποιότητας, το στατιστικό έλεγχο των 
διαδικασιών (SPC), τις απαιτήσεις των βασικών βραβείων ποιότητας όπως το Malcolm 
Baldrige National Quality Award και το European Quality Award. καθώς και όλα όσα 
αφορούν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000. Θα αναλυθεί πλήρως η 
φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, οι βασικές αρχές και οι στόχοι της, τα 
βασικά εργαλεία της, οι διαφορές της με την παραδοσιακή προσέγγιση διοίκησης, τα 
πλεονεκτήματα και οι μέθοδοι υλοποίησής της. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να 
κατανοήσουν καλύτερα τις παραπάνω έννοιες και να ενημερωθούν για τις «άριστες» 
πρακτικές, μέσα από την ανάλυση και παρουσίαση case-studies τόσο σε ελληνικές όσο 
και σε ξένες επιχειρήσεις. 
 

Μάθημα:  Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

Διδάσκων:  Ευθύμιος Βαλκάνος, Επίκουρος Καθηγητής 

Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη θεμάτων σχετικών με την σύγχρονη και 
αποτελεσματική διοίκηση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. 
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει : 
Διοίκηση ανθρωπίνων  πόρων και διοίκηση προσωπικού, 
Προγραμματισμός και στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, Πολιτικές επιλογής, εκπαί-
δευσης, αξιολόγησης και αμοιβής του προσωπικού, Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας 
στον εργασιακό χώρο,  Συνδικαλισμός και εργασιακές σχέσεις. 
 

Μάθημα:  Επιχειρήσεις 2.0 και η νέα επιχειρηματικότητα 

Διδάσκων:  Βασίλειος Δαγδιλέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής  
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Μάθημα:  Νευροεπικοινωνιακές διαταραχές και αποκατάσταση 

Διδάσκων:  Ειδικός Επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80 

Βασικές αρχές αποκατάστασης σε διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος. Διε-
πιστημονικές προσεγγίσεις θεραπείας ποικίλων κλινικών καταστάσεων, συμπεριλαμβα-
νομένης της μειωμένης ικανότητας του ατόμου να οργανώνει τη σκέψη, να συγκεντρώνε-
ται και να επεξεργάζεται ή να ανακαλεί πληροφορίες. Έλεγχος κατανόησης και έκφρασης 
(γλώσσα, λόγος, κινητική συμπεριφορά, εννοιολογική, οπτικοχωρική συμπεριφορά). 
Nευροεπικοινωνιακές διαταραχές, ζητήματα και διαχείριση. Νευρολογική και νευροσυ-
μπεριφορική ανάνηψη σε επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες, εκπαιδευτικά προγράμματα και 
παρεμβάσεις. Χρήση εξωγενών αντισταθμιστικών βοηθημάτων. Σχεδιασμός της κατάλ-
ληλης διαδικασίας για τη λειτουργική ανάνηψη. 


	Ειδικοί διδακτικοί στόχοι

