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Γενικές Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι το δεύτερο και «νεότερο» Πανεπιστήμιο 
της πόλης της Θεσσαλονίκης, ειδικευμένο στις οικονομικές και κοινωνικές 

επιστήμες.  Ιδρύθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με το Προεδρικό Διάταγ-
μα 147/10-4-1990 και είναι η μετεξέλιξη της γνωστής Ανωτάτης Βιομηχα-

νικής 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.  

Ο χώρος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στον οποίο βρίσκονται οι σύγχρο-
νες εγκαταστάσεις του, εκτείνεται σήμερα σε έκταση 12 στρεμμάτων κοντά 

στο 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 σεμι-
ναρίων, τα γραφεία και τους υπόλοιπους χώρους όπου βρίσκεται η διοίκη-

ση και ασκούνται όλες οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, υπάρχει σύγ-
χρονη μηχανοργανωμένη Βιβλιοθήκη, Κέντρο και εργαστήρια Η/Υ, που ε-
πικουρούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος υπάρχει εστιατόριο, το ο-

ποίο λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, κλειστό γυ-
μναστήριο, βιβλιοπωλείο και φωτοαντιγραφικό κέντρο για την καλύτερη ε-

ξυπηρέτηση των φοιτητών /-τριών και των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο. 
 
 

 
Όργανα του Πανεπιστημίου  

 

Σύμφωνα με το Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις των νόμων 4076/2012 
και 4115/2013, τα όργανα του ιδρύματος είναι:  

α) το Συμβούλιο, 
β) ο Πρύτανης και 

γ) η Σύγκλητος. 

Το Συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη. Τα εννέα μέλη του δεκα-
πενταμελούς Συμβουλίου, είναι εσωτερικά μέλη του ιδρύματος και, ειδικό-

τερα, οκτώ είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές (τα 
οποία εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του οικείου ιδρύματος) και 
ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος (ο οποίος εκλέγε-

ται από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους 
διδάκτορες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση β' 

της παραγράφου 2 του άρθρου 49). Μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί εκπρό-
σωπος των φοιτητών. Τα υπόλοιπα έξι μέλη είναι εξωτερικά. Προσόντα για 
την εκλογή εξωτερικού μέλους είναι η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου 
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στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες και να διαθέτει αυξημένα τυπι-
κά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο ημεδαπού ή αναγνωρισμένου αλλοδα-
πού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά εξωτε-

ρικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα εσωτερικά 
μέλη. 

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του ιδρύματος μετέχει, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, ο Πρύτανης και ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού 
που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 (Διοικητικό Προσωπικό, Ε.Ε.Π., 

Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.), όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την οικεία κατη-
γορία προσωπικού.  

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν.4009/2011 όπως 

εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύ-
ματος (άρθρο 8 παρ. 10) 

Τα μέλη του Συμβουλίου είναι:  

Πρόεδρος 
Κωνσταντινίδης Γεώργιος-Μιχαήλ του Μιχαήλ, 
Καθηγητής στο Booth School of Business, University of 
Chicago, Chicago, Illinois, Η.Π.Α. 

Αναπληρωτής 

Πρόεδρος 

Γεωργίου Ανδρέας του Κωνσταντίνου, 
Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Ε-
πιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Εσωτερικά 
Μέλη 

Καραγιώργος Θεοφάνης του Αλκιβιάδη, 
Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Ε-
πιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Κατσούλη-Κάτου Ελένη του Φώτιου, 
Καθηγήτρια του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορι-
κής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Κωνσταντάτος Χρήστος του Παναγιώτη, 
Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, 
Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Παπαναστασίου Ιωάννης του Αναστασίου, 
Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Πάτρας Δημήτριος του Αρχοντή, 

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επι-
στήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Σιώκης Φώτιος του Μιχαήλ, 

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας 
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Εξωτερικά 
Μέλη 

Κατσαρού Ελένη του Σωτηρίου, 

Καθηγήτρια του Department of Curriculum and Instruction, 
School of Education, University of Illinois at Chicago, Chi-
cago, Illinois, Η.Π.Α. 

Λουφάκης Κυριάκος του Μιχαήλ, 
Δρ Χημείας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Λουφάκης 
Χημικά ΑΒΕΕ 

Περράκης Στυλιανός του Ευάγγελου, 
Καθηγητής του Department of Finance, The John Molson 
School of Business, Concordia University, Montreal, 

Καναδάς 

Ρεντζεπέρης Ιωάννης του Παναγιώτη, 
Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. 

Σαχινίδης Νικόλαος του Βασιλείου, 
Καθηγητής του Department of Chemical Engineering, Car-
negie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, Η.Π.Α. 

Ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής 
γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.  

Ο Πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης 

βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος ως αναπληρωτές πρύτα-
νη, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφα-

σή του που εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Με την απόφαση ορισμού των 
Αναπληρωτών Πρύτανη καθορίζεται η σειρά με την οποία αναπληρώνουν 
τον Πρύτανη αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο. Ο 

αριθμός των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύ-
ματος. 

Ο Πρύτανης έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

νόμου Ν.4009/2011, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του 
Πανεπιστημίου. 

 

Πρύτανης 

Ζαπράνης Αχιλλέας 
Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής του Πανεπιστημίου  

Μακεδονίας 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2488/18-9-2014 ορίζονται ως Αναπληρωτές Πρύτανη 
οι: α) Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής, β) Ευτύχιος Σαρτζε-
τάκης, Καθηγητής και γ) Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπληρωτής Καθη-

γητής, με σαφώς προσδιοριζόμενες αρμοδιότητες και σειρά αναπλήρωσης 
την παραπάνω αναφερόμενη.  

Η Σύγκλητος αποτελείται από:  

α) τον Πρύτανη, 

β) τους Κοσμήτορες, 
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γ) τους Προέδρους των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή, με διετή θητεία 
μη ανανεούμενη, με εναλλαγή των Σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το 
σύνολο των Τμημάτων της κάθε Σχολής.  Ο τρόπος καθορισμού της εκπρο-

σώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εκδίδε-
ται άπαξ. 

δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών 
φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, 
οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, 

ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρ-
θρα 28 και 29, με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που εκλέ-
γεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με καθολική ψηφοφορία των μελών της οικεί-

ας κατηγορίας προσωπικού και συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, όταν συ-
ζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προ-

σωπικού. 

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα 
ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμο-

γή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονι-
σμό του ιδρύματος, αντίστοιχα.  

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι 
αναπληρωτές του Πρύτανη και ο γραμματέας του ιδρύματος. 

Στη Σύγκλητο ανήκουν οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του νόμου Ν.4009/2011, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 

 
 

Σχολές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 129/5-6-2013, άρθρο 3, 1. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδο-

νίας ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές: 

α) Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, με έδρα τη Θεσσαλο-

νίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: 
 Οικονομικών Επιστημών και 
 Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. 

β) Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η 
οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: 
 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 

γ) Σχολή Επιστημών Πληροφορίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οποία 

εντάσσεται το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. 

δ) Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: 

 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 
 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 
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 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. 

Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυομένων Σχολών πραγ-
ματοποιείται από τα τμήματα που τις συγκροτούν.  

 
 

 
Όργανα του Τμήματος  

 

Τα όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση και ο Πρόεδρος.  Η Συνέλευση 
του Τμήματος απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών του Τμήματος, ένα 
μέλος Ε.ΔΙ.Π. και ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π.  Στις αρμοδιότητες του Προέδρου α-

νήκει η φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, η εκπροσώπη-
σή του, ο καθορισμός της Ημερήσιας Διάταξης της συνέλευσης, κ.λπ.  

 
 
 

Πληροφορίες για φοιτητικά θέματα  
 

 
Πρόγραμμα Σπουδών  

Τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου βασίζονται σε πιστωτικές μο-

νάδες (ECTS). Μια «τάξη» μπορεί να πάρει τη μορφή διάλεξης, εργαστηρίου, 
μαθήματος, σεμιναρίου, ή εξάσκησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συ-
γκεκριμένου προγράμματος ενός Τμήματος.  

Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος οδηγεί στη λήψη ενιαίου πτυχίου. 
Σε ορισμένα Τμήματα το ενιαίο πτυχίο μπορεί να περιλαμβάνει και κατευ-

θύνσεις ή ειδικεύσεις. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε 
Τμήματος κατατάσσονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε), ενώ επιτρέ-
πεται στους φοιτητές ενός Τμήματος να επιλέξουν μαθήματα που προσφέ-

ρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.  

Το πτυχίο απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός Προγράμματος 

Σπουδών που προσφέρεται από ένα Τμήμα. Για να αποφοιτήσει από το Πα-
νεπιστήμιο ένας φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς τον αριθμό πι-
στωτικών ωρών, όπως αυτές περιγράφονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του 

Τμήματος.  

Δήλωση Μαθημάτων Επιλογής: 
Στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου (χειμερινού ή εαρινού) οι φοιτητές 

υποχρεούνται να υποβάλλουν, σε προθεσμίες που ορίζονται από τα Τμήμα-
τα, δήλωση επιλογής μαθημάτων, η οποία περιλαμβάνει τα μαθήματα που 

συνθέτουν το εξαμηνιαίο πρόγραμμα σπουδών τους.  
Η υποβολή δηλώσεως επιλογής μαθημάτων αποτελεί βασική και απαραίτη-
τη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φοιτητή στις εξαμηνιαίες εξετάσεις 

των μαθημάτων που επέλεξε. 
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Προσφερόμενοι τίτλοι σπουδών  

Τα οκτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απονέμουν τίτλους 
σπουδών ισοδύναμους με τετραετή πτυχία στους αντίστοιχους τομείς τους. 

Για αποφοίτηση απαιτείται ένα ελάχιστο οκτώ εξαμήνων (τέσσερα έτη).  
Επιπλέον, υπάρχουν τρία Διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα που 

οδηγούν στους τίτλους ΜΑ, ΜΒΑ, και MIS αντίστοιχα. Η διάρκεια των 
σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα. (δύο έτη). Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων μπορούν να εγγραφούν σε αυτά τα 

προγράμματα μετά από εξετάσεις εισαγωγής. Γνώση των αγγλικών  σε επί-
πεδο Γ1 είναι ένα προαπαιτούμενο.  
Διδακτορικοί τίτλοι  σπουδών απονέμονται από κάθε Τμήμα μετά από ολο-

κλήρωση μιας διατριβής και επιτυχούς προφορικής εξέτασης. 
 

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 καταγράφε-

ται στον τίτλο απονομής σύμφωνα με το ακόλουθο σύστημα ταξινόμησης:  
«Άριστα» (8,5 – 10) , «Λίαν Καλώς» (6,5 – 8,49), «Καλώς» (5 – 6,49).   

 
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο  

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2015 

Από Τετάρτη 26/8/2015 έως και Σάββατο 26/9/2015 (τέσσερις εβδομάδες) 
Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016 
Από Τετάαρτη 30/9/2015 έως και Τρίτη 12/1/2016 (δεκατρείς εβδομάδες) 

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Τετάρτη 13/1/2016 έως και Σάββατο 
16/1/2016 

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2016 
Από Δευτέρα 18/1/2016 έως και Σάββατο 13/2/2016 (τέσσερις εβδομά-
δες) 

Εαρινό εξάμηνο 2015-2016 
Από Τρίτη 16/2/2016 έως και Δευτέρα 30/5/2016 (δεκατρείς εβδομάδες) 

(14/3 Καθαρά Δευτέρα) 
Αναπληρώσεις μαθημάτων από Τρίτη 31/5/2016 έως και Σάββατο 
4/6/2016 

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 
Από Δευτέρα 6/6/2016 έως και Πέμπτη 30/6/2016 (τέσσερις εβδομάδες) 

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 ε-

βδομάδες μαθημάτων και δύο εβδομάδες εξετάσεων.  Οι ακριβείς ημερομη-
νίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο.  Με απόφαση της Συγκλήτου επιτρέπε-
ται παράταση της διάρκειας του εξαμήνου μέχρι δύο το πολύ εβδομάδες 

προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομά-
δων διδασκαλίας. 
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Έναρξη μαθημάτων, εξεταστικές περίοδοι, διακοπές και αργίες: 

Οι θερινές διακοπές ορίζονται από την αρχή του Ιουλίου έως και τις 24 Αυ-
γούστου. Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών δεν διεξάγονται μαθήματα 

ή εξετάσεις.  Επίσης δεν γίνονται συνεδριάσεις των Τμημάτων. Με απόφαση 
πάντως της Συγκλήτου μπορούν να επιτραπούν οι συνεδριάσεις των οργά-

νων του Πανεπιστημίου, εφόσον υπάρχουν προς ρύθμιση επείγοντα θέματα.  

Στις διακοπές συγκαταλέγονται επίσης: α) Χριστούγεννα (Παρασκευή πριν 
τα Χριστούγεννα – Παρασκευή μετά τα Θεοφάνεια). β) Αποκριές (Παρα-

σκευή πριν τη Μεγάλη Αποκριά μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα), γ) Πάσχα 
(από τη Μ.Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά). 

Τα μαθήματα διακόπτονται: α) την ημέρα που διεξάγονται οι γενικές Φοιτη-

τικές Εκλογές β) την ημέρα που διεξάγονται οι Πρυτανικές εκλογές.  

Το Πανεπιστήμιο αργεί: α) του Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου), β) κατά 

την εθνική εορτή της 28ης  Οκτωβρίου, γ) κατά την επέτειο του Πολυτεχνεί-
ου (17 Νοεμβρίου), δ) των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου), ε) κατά την ε-
θνική επέτειο της 25ης  Μαρτίου, στ) την 1η Μαΐου και ζ) του Αγίου Πνεύμα-

τος.  

 

Υποτροφίες  

Ένα ποσοστό φοιτητών από κάθε Τμήμα με την υψηλότερη βαθμολογία στο 
τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους λαμβάνει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατι-

κών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)  

Επιπλέον, ένα ποσοστό φοιτητών από κάθε Τμήμα λαμβάνει υποτροφίες κι-
νητικότητας μέσω του προγράμματος ERASMUS + /Μαθησιακή Κινητικό-
τητα Ατόμων (http://afroditi.uom.gr/erasmus)  

Φοιτητές στους οποίους έχουν απονεμηθεί υποτροφίες ταξιδιών μέσα από το 

πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διμερή ανταλλαγή 
μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αντίστοιχα ιδρύματα σε άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον όρο ότι η Γενική Συνέλευση του 

Τμήματός τους έχει κατοχυρώσει την ισοτιμία μεταξύ του προγράμματος 
σπουδών στο αλλοδαπό ίδρυμα και του προγράμματος του Τμήματος στο 

οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Η διάρκεια αυτής της περιόδου σπουδών στην 
αλλοδαπή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος και υπό τους 
παραπάνω όρους θεωρείται για όλους τους σκοπούς ως χρόνος που αναλώ-

θηκε στο οικείο ίδρυμα του φοιτητή.  

Υποτροφίες δίδονται και από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του 
Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των 

Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (εξαιρούνται οι φοιτητές του προ-
γράμματος για Στελέχη Επιχειρήσεων) και στα Πληροφοριακά Συστήματα 

παρέχονται υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής από την καταβολή των δι-
δάκτρων (από 100% ως 25%), σε ποσοστό 15% επί των εισακτέων φοιτητών.  

Κριτήριο για την παροχή υποτροφίας είναι η σειρά κατάταξης κατά την ει-

σαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. και ως προϋπόθεση λαμβάνεται η οικονομική κατά-
σταση του φοιτητή. 

http://afroditi.uom.gr/erasmus
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Erasmus+ Προγράμμα κινητικότητας για σπουδές 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων 

(http://afroditi.uom.gr/erasmus/) παρέχει  στους φοιτητές /-τριες   του  
τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής υποτροφίες κινητικότη-

τας για σπουδές (http://afroditi.uom.gr/erasmus/?q=el/home). Οι υπο-
τροφίες κινητικότητας επιτρέπουν τους/στις φοιτητές/τριες, να πραγματο-
ποιήσουν μέρος των σπουδών τους -από 3 έως 12 μήνες- σε συνεργαζόμενο 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα.  

Οι φοιτητές /-τριες του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
που έχουν ολοκληρώσει το Α΄ έτος των σπουδών τους και πληρούν τις προ-

ϋποθέσεις που ορίζει το πρόγραμμα, μπορούν να συμμετάσχουν υποβάλλο-
ντας την αίτησή τους την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου κατόπιν σχετικής α-

νακοίνωσης στη διοικητική υπεύθυνη του Τμήματος (κ Κατερίνα Νοταρίδου, 
katnot@uom.gr). Σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη (κ. Λευκο-
θέα Καρτασίδου, lefka@uom.edu.gr) οι φοιτητές επιλέγουν το ίδρυμα υπο-

δοχής και συμπληρώνουν το learning agreement. Οι φοιτητές /-τριες δι-
καιούνται την υποτροφία εφόσον εξεταστούν με επιτυχία σε τουλάχιστον ένα 

μάθημα στο Ίδρυμα υποδοχής και συγκεντρώσουν 10 ECTS.  

Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχει διαθέσιμος σύνδεσμος στο compus  
http://compus.uom.gr/EDU180/index.php 

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:  

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=194&t

mima=7&categorymenu=2 αναφορικά με την κινητικότητα μπορείτε να απευθυνθείτε στην επι-

τροπή ERASMUS + του Τμήματος: 

Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη ERASMUS+ του Τμήμα-
τος και Σύμβουλος Σπουδών ERASMUS+ για την κατεύθυνση Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανά-
γκες, (γρ. 202, τηλ. 2310-891350, e-mail lefka@uom.edu.gr).  

Κατερίνα Νοταρίδου, ΕΤΕΠ, Διοικητική Υπεύθυνη ERASMUS+ του Τμήματος για τους εξερχόμενους 
φοιτητές, (γρ. 313, τηλ. 2310-891388, e-mail katnot@uom.gr).  

Θεοφανεία Τσαμπάζη, ΕΤΕΠ, Διοικητική Υπεύθυνη ERASMUS+ του Τμήματος για τους εισερχόμε-

νους φοιτητές, (γρ. 314, τηλ. 2310-891542, e-mail anita@uom.gr)  

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) KAI ΕΧΟΥΝ 
ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΟΒΑΡΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙA ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ 
ΕΤΗ. 

 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ Placement 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων 
(http://afroditi.uom.gr/erasmus/) παρέχει  στους φοιτητές /-τριες   του  

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής υποτροφίες για πρακτι-
κή άσκηση (http://compus.uom.gr/erasmusp/). Οι υποτροφίες πρακτι-

http://afroditi.uom.gr/erasmus/
http://afroditi.uom.gr/erasmus/?q=el/home
mailto:katnot@uom.gr
mailto:lefka@uom.edu.gr
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=194&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=194&tmima=7&categorymenu=2
http://afroditi.uom.gr/erasmus/
http://compus.uom.gr/erasmusp/
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κής άσκησης στο εξωτερικό επιτρέπουν τους/στις φοιτητές/-τριες να πραγ-
ματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχείρηση, οργανισμό ή φο-
ρέα εκπαίδευσης του εξωτερικού.Όσοι/-ες φοιτητές/-τριες έχουν δικαίωμα  

να  πραγματοποιήσουν  Πρακτική Άσκηση σε φορέα του εξωτερικού και να 
κάνουν αίτηση στο γραφείο Erasmus κατά το τέλος του 3ου ή του 4ου έτους 

σπουδών, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για την πρακτική άσκηση 
που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών τους.  Σε συνεργασία με την Ακαδημαϊ-
κά Υπεύθυνη (κ. Ιωάννα Παπαβασιλείου ipapav@uom.edu.gr ), την συντο-

νίστρια Erasmus+ (κ. Αναστασία Παμπούρη apamp@uom.edu.gr) και τους 
επόπτες της κάθε κατεύθυνσης, οι φοιτητές επιλέγουν τον φορέα υποδοχής 
και συμπληρώνουν το training agreement. Πληροφορίες στο site  του γρα-

φείου ERASMUS (http://afroditi.uom.gr/erasmusp/), στο compus 
(http://afroditi.uom.gr/erasmusp/?q=node/248) και στο site του Τμήμα-

τος 
(http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=ind
ex&stid=194&tmima=7&categorymenu=2)».  Οι παραπάνω φοιτητές/-τριες 

δικαιούνται εντατικά μαθήματα γλώσσας EILCs. 

Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση είναι από 

2 έως 12 μήνες. 

Ένας φοιτητής ο οποίος είχε μετακινηθεί για σπουδές διάρκειας 6 μηνών 
για σπουδές Erasmus+, μπορεί να μετακινηθεί για άλλους 6 μήνες στο 

πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση. 
 

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) KAI ΕΧΟΥΝ 

ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΟΒΑΡΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΤΗ. 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:ipapav@uom.edu.gr
mailto:apamp@uom.edu.gr
http://afroditi.uom.gr/erasmusp/
http://afroditi.uom.gr/erasmusp/?q=node/248
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=194&tmima=7&categorymenu=2)
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=194&tmima=7&categorymenu=2)
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  

 

Για πληροφορίες που αφορούν τη σίτιση, υγειονομική περίθαλψη και φοι-

τητική εστία, φοιτητικά εισητήρια και δωρεάν παροχή συγγραμμάτων οι 
φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν  στη 
Φοιτητική Μέριμνα 
(http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=18&c

ategorymenu=6) 

Προϊστάμενος τμήματος:  

Αρμουτσής Χρήστος 

τηλ: 2310891268 

 
Α. Σίτιση  

Με την παρακάτω διάταξη γίνεται καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και 
διαδικασίας για την παροχή σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.  

1. Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι:  

α. Οι ενεργοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, του πρώτου, δεύτερου και 
τρίτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 

195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορι-
κού τίτλου αντίστοιχα. 

β. i)Oι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, 

οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαι-
δευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α' 195). 

 ii)Oι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαί-

σιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορί-
ζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α 
195). 

γ. Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της 
ημεδαπής, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος προέλευσης, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (ε) του ν. 4009/2011 (Α' 195). 

δ. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημε-

δαπής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της επομένης παραγράφου, εξαι-
ρουμένων των περιπτώσεων (β)(ii) και (δ). 

2. Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων: 

(http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=345&t

mima=22&categorymenu=6) 

α) Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως 
προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δη-

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=18&categorymenu=6
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=18&categorymenu=6
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=345&tmima=22&categorymenu=6
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=345&tmima=22&categorymenu=6
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μόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, 
δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, προκειμένου για 
οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το 

παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε 
τέκνο πέραν του πρώτου.  

Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες 
(3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοι-
τητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί 

υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρείς 
χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς. 

β) Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύ-

πτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υ-

περβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προκειμένου για έντε-
κνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) 
ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. 

γ) Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, 
όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμό-

διας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού 
έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ. 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμε-

νο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμε-
νο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των 
ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, 

ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμε-
νο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμε-

νο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίων, του/της συζύγου του/της και των 
ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. 

Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δι-

καιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί 

κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου 
ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή 
ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας. 

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του/της, εφό-
σον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δή-
λωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη υποχρέω-

σης υποβολής δήλωσης. 

Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν 

επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών 
που έχουν τις προϋποθέσεις (όριο εισοδήματος), τότε η Επιτροπή Φοιτητι-
κής Μέριμνας χορηγεί την ειδική ταυτότητα (κάρτα) δωρεάν σίτισης στους 

έχοντες τα χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια και κατά προτεραιότητα σε 
όσους είναι: πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές με αδερφό/ή στον Α΄ κύκλο 

σπουδών, ορφανοί, φοιτητές τέκνα άγαμης μητέρας, φοιτητές που διαθέτουν 
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μέλος στην οικογένεια με σοβαρή πάθηση, Α.Μ.Ε.Α., φοιτητές που φέρουν 
την ιδιότητα τέκνου θύματος τρομοκρατίας. 

Πληροφορίες: 
Βούλγαρη Στέλλα (τηλ. 2310891309) 

Καλτσάτου Άννα (τηλ. 2310891319) 
Μπρατάνη Φωτεινή (τηλ. 2310891215) 

 

B. Υγειονομική περίθαλψη  

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες δι-

καιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία περι-
λαμβάνει : 1) Ιατρική εξέταση, 2) Νοσοκομειακή εξέταση, 3) Φαρμακευτική 
περίθαλψη, 4) Παρακλινικές εξετάσεις, 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 
εφοδιάζονται από το γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας με φοιτητικό βιβλιάριο 
περίθαλψης, ύστερα από αίτησή τους.  

Δεν δικαιούνται όσοι είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλι-
στικό φορέα, όσοι περάτωσαν τις σπουδές τους ή συμπλήρωσαν το μέγιστο 

χρόνο παροχών.  

Για την έκδοση νέου ή ανανέωση παλαιού φοιτητικού βιβλιαρίου περίθαλ-
ψης απαιτείται, αίτηση με συνημμένα κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαι-

ολογητικά:  

1. Για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές:  

 Μία φωτογραφία ( τύπου αστυνομικής ταυτότητας)  

 Βεβαίωση σπουδών  

 Υπεύθυνη Δήλωση αρθ.8 1599/86 ότι επιθυμούν φοιτητικό βιβλιάριο 

περίθαλψης και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.  

 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.  

2. Για τους παλαιούς φοιτητές:  

 Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο 

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 2310891309, 2310891319, 
2310891215 

Διακοπή χορήγησης φοιτητικού βιβλιαρίου γίνεται όταν ο δικαιούχος:  

α) ασφαλιστεί σε άλλο φορέα, β) πάρει το πτυχίο του, γ) στρατευθεί και για 
όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του, δ) χάσει την σπουδαστική του ιδιότητα 
για οποιοδήποτε λόγο, ε) συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της πα-

ροχής που σε μικρές περιπτώσεις φτάνουν τα (12) εξάμηνα, στ) αναστείλει 
τις σπουδές του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και για όσο χρόνο διαρ-

κεί η αναστολή σπουδών ζ)εξαιρούνται του δικαιώματος περίθαλψης οι φοι-
τητές /τριες που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου άλλης σχολής.  

Σχετικό έντυπο:  Υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=UpDownload&file=index&req=getit&lid=2556


 14 

Πληροφορίες: 
Βούλγαρη Στέλλα (τηλ. 2310891309) 
Καλτσάτου Άννα (τηλ. 2310891319) 
Μπρατάνη Φωτεινή (τηλ. 2310891215) 
 

Γ. Φοιτητικά εισιτήρια  

Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται έκπτωση 
στην τιμή εισιτηρίου των οδικών, σιδηροδρομικών και ακτοπλοϊκών μέσων 
μαζικής μεταφοράς όταν μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας. Η έκπτω-

ση παρέχεται για όλο το ακαδημαϊκό έτος με την επίδειξη του δελτίου ειδι-
κού εισιτηρίου (πάσο) που χορηγείται από την 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου.  

Δεν δικαιούνται ειδικό δελτίο (πάσο) για παροχή έκπτωσης στην τιμή εισιτη-

ρίου στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες οι φοιτητές που κατετάγη-
σαν ως πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ για την απόκτηση και άλλου πτυχίου, όσοι πε-
ράτωσαν τις σπουδές τους και όσοι συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο παρο-

χών. 
 

Δ. Φοιτητική εστία  

Φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξυπηρετούνται ως οικότροφοι 
από τη Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς που βρίσκεται στην οδό Λυκούδη 4-6, 

Καλαμαριά τηλ. 2310449447 και 2310441292, σύμφωνα με τον κανονισμό 
Φοιτητικής Εστίας (ΦΕΚ τεύχος Β, αρ. 3191 - 30/11/2012). 

Πληροφορίες:  
Αναστασιάδης Παναγιώτης (τηλ. 2310441258) 
Καραγιάννης Νικόλαος (τηλ. 2310441258) 
Μαλλίνης Σταύρος (τηλ. 2310441258) 
Σταυρακάκη Σοφία (τηλ. 2310441447) 

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: 
Βούλγαρη Στέλλα (τηλ. 2310891309) 
Καλτσάτου Άννα (τηλ. 2310891319) 
Μπρατάνη Φωτεινή (τηλ. 2310891215) 
 
Ε. Δωρεάν παροχή διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων  

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν προμήθειας και επιλογής α-
ριθμού διδακτικών συγγραμάτων ίσου με τον συνολικό αριθμό των υποχρε-
ωτικών 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 Πανεπι-

στημιακών συγγραμμάτων και παραδόσεων διενεργείται μέσω του προγράμ-
ματος ΕΥΔΟΞΟΣ  

Οι παροχές διακόπτονται όταν ο δικαιούχος στρατευθεί και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στράτευση του, αναστείλει τις σπουδές του, γίνει πτυχιούχος, χά-
σει την φοιτητική του ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο ή συμπληρώσει το 
ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής. 

Επισημαίνεται ότι ο μέγιστος αριθμός των συγγραμμάτων που δικαιούνται 
οι φοιτητές του Τμήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ανέρχεται στα 
πενήντα οκτώ (58), συμπεριλαμβανομένης και της ξένης γλώσσας.  

http://paso.minedu.gov.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  

Ιωάννης Αγαλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 

Μ Ε Λ Η   Δ . Ε . Π .   Τ Ο Υ   Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  

 Ονοματεπώ-

νυμο  &  
Βαθμίδα 

Γνωστικό Αντικείμενο Γρα- 

φείο 

Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση 

1. 

Βασίλειος 

Δαγδιλέλης, 

Καθηγητής 

Εφαρμογές της πληρο-

φορικής στην εκπαίδευ-

ση 

315 2310-891336 dagdil@uom.gr 

2. 

Κωνσταντίνος 

Παπαδόπου-

λος, Καθηγητής 

Εκπαίδευση ατόμων με  

προβλήματα όρασης 
305 2310-891403 

kpapa-

do@uom.edu.gr 

3. 
Γεώργιος 
Παυλίδης,  

Καθηγητής 

Μαθησιακές Δυσκολίες 301 2310-891333 pavlidis@uom.gr 

4. 

Λάζαρος 

Τριάρχου 

Καθηγητής 

Βασικές Νευροεπιστήμες 312 2310-891387 triarhou@uom.gr 

5. 

Anthony  

Montgomery  
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Ψυχολογία της Εργασίας 208 2310-891308 antmont@uom.gr 

6. 

Ιωάννης 

Αγαλιώτης 

Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Διδακτική μεθοδολογία  

για άτομα με ειδικές  

ανάγκες 

310 2310-891383 iagal@uom.gr 

7. 

Ευθύμιος  
Βαλκάνος 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Συνεχιζόμενη Επαγγελ-
ματική Εκπαίδευση και  

Κατάρτιση Στελεχών 

Επιχειρήσεων  
και Οργανισμών 

311 2310-891385 
eval-

kan@uom.edu.gr 

8. 

Ειρήνη 
Γουλετά 

Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 

Διαπολιτισμική Ειδική  
Αγωγή 

  
egouleta@uom.edu.
gr 

mailto:antmont@uom.gr


 16 

 

9. 

Βασιλική  
Καραβάκου  

Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 

Φιλοσοφία της  
εκπαίδευσης 

208 2310-891360 
vkaravkou@ 
yahoo.co.uk 

10. 

Λευκοθέα  
Καρτασίδου 

Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

Ειδική Αγωγή 202 2310-891350 lefka@uom.edu.gr 

11. 

Αρετή 

Οκαλίδου 

Αναπληρώτρια  

Καθηγήτρια 

Λογοπαθολογία και  

αγωγή λόγου 
303 2310-891358 okalidou@uom.edu.gr 

12. 

Μαρία 

Πλατσίδου 
Αναπληρώτρια  

Καθηγήτρια 

Ψυχολογία της Δια Βίου 
Ανάπτυξης 308 2310-891384 platsidou@uom.edu.gr 

13. 

Γρηγόριος  
Σίμος  

Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Ψυχοπαθολογία 306 2310-891361 gsimos@uom.edu.gr 

14. 

Αθηνά 
Σιπητάνου  

Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 

Παιδαγωγική και Εκπαί-
δευση Ενηλίκων 

302 2310-891393 asipi@uom.gr 

15. 

Βασιλική 
Γιαννούλη 

Επίκουρη  

Καθηγήτρια 

Σχολική Ψυχολογία   giannouli@uom.gr 

16. 

Ιωάννα   
Παπαβασιλείου 

Επίκουρη  
Καθηγήτρια 

Δια Βίου Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας και Ε-

παγγελματικός Προσανα-

τολισμόςς 

311 2310-891524 ipapav@uom.edu.gr 

17. 

Χαρίκλεια 

Πρώιου 
Επίκουρη  

Καθηγήτρια 

Νευρογνωστικές Διατα-
ραχές και Αποκατάσταση 

427 2310-891630 hproios@uom.gr 

18. 

Μιλτιάδης  
Σταμπουλής 

Επίκουρος  

Καθηγητής 

Οικονομία της Εργασίας 
και Πολιτικές  

Απασχόλησης 
427 2310-891621 staboulis@uom.edu.gr 

19. 

Χριστίνα 
Συριοπούλου 

Επίκουρη Κα-
θηγήτρια 

Εκπαίδευση ατόμων με 

διάχυτες αναπτυξιακές 
διαταραχές 

316 2310-891381 csyriop@uom.gr 

20. 

Νικόλαος  
Φαχαντίδης 

Επίκουρος  

Καθηγητής 

Πληροφορική και  
Συνεχιζόμενη  

Εκπαίδευση 
427 2310-891483 

nfachanti-
dis@uom.edu.gr  

mailto:ipapav@uom.gr
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Μ Ε Λ Η   Ε . Δ Ι . Π  

1. Αναστασία Παμπούρη (Συνεχιζόμενη 
Εκπαίδευση) 

2310-891386 apamp@uom.edu.gr 

2. Δόξα Παπακωνσταντίνου  klerip@uom.gr 

3. Αθανάσιος Τσιρίκας  tsirikas@uom.gr 

4. Παύλος  Χατζηγιαννάκογλου 2310-891355 pxatzi@uom.gr 

Μ Ε Λ Η   Ε . Τ . Ε . Π .  

1. Αικατερίνη  Νοταρίδου 2310-891388 katnot@uom.gr 

2. Θεοφανεία  Τσαμπάζη 2310-891542 anita@uom.gr 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  

1. Ευδοξία  
Παπανικολάου 

Γραμματέας 
Ημιώρο-
φος 

2310-891253 evipap@uom.gr 

2. Γεώργιος  
Βαλαβανίδης  

Διοικητικός 
Υπάλληλος 

Ημιώρο-
φος 

2310-891253 geoval@uom.gr 

3. Αικατερίνη Ευ-
σταθίου 

Διοικητικός  
Υπάλληλος 

Ημιώρο-
φος 

2310-891253 eustkat@uom.gr 

4. Αθανάσιος  
Παπαδόπουλος  

Διοικητικός 
Υπάλληλος 

Ημιώρο-
φος 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 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

μέσα από την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, 
αξιοποιώντας (επαρκώς / ανάλογα) τις Νέες Τεχνολογίες και σεβόμενο τις 

αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

2. Να συμβάλει στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση θεσμών 
και δομών εκπαιδευτικής πολιτικής.  

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

mailto:pxatzi@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 κατευθύν-

σεις:  α) Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης  β) Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Α-
τόμων με Ειδικές Ανάγκες. 

Οι εισαγόμενοι φοιτητές /-τριες επιλέγουν  Κατεύθυνση  στο  τέλος  του  Β΄ 

Εξαμήνου Σπουδών. 

Η πρώτη Κατεύθυνση στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών στα 
πεδία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια βίου Μάθησης.   Η δεύτερη Κα-

τεύθυνση 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, διάρκειας ενός και 
τριών ετών, αντίστοιχα. Ο πρώτος κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους 

/-τις φοιτητές /-τριες. 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 στατι-
στική. 

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα Κατεύθυνσης.    

Στην Κατεύθυνση της «Συνεχούς Εκπαίδευσης» διδάσκονται μαθήματα που 
αναφέρονται στην αναγκαιότητα και την εξέλιξη του πεδίου της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων και της Δια βίου Μάθησης στην Ελλάδα και διεθνώς, στους θεματι-
κούς άξονες και τους στόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, στο ρόλο των 

διεθνών οργανισμών καθώς και στη δομή και οργάνωση των φορέων της συνεχι-
ζόμενης εκπαίδευσης. Οι φοιτητές /-τριες εξειδικεύονται σε θέματα εκπαίδευ-
σης ενηλίκων, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης και επιμόρφωσης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ψυχολογίας 
ενηλίκων, δια βίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας κ.ά.  

Οι φοιτητές /-τριες 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 εκπαι-

δευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Οι φοιτητές /-τριες διδάσκονται μαθήματα 
που αναφέρονται στις κατηγορίες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες και αναπηρίες: ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, νοητική καθυστέρηση, 

προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, προβλήματα όρασης και ακοής, αυτι-
σμό/διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, προβλήματα συμπεριφοράς και συναι-

σθηματικές διαταραχές, αντιληπτικοκινητικές/ψυχοκινητικές διαταραχές), κ.ά.   

Στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών οι φοιτητές /-τριες και των δύο Κατευ-
θύνσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, το 

οποίο λαμβάνει χώρα είτε σε φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων είτε σε 
φορείς ειδικής αγωγής.  Τέλος, οι φοιτητές /-τριες έχουν τη δυνατότητα να α-

ναλάβουν, προαιρετικά, την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, η οποία μπορεί να 
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είναι είτε εμπειρική έρευνα είτε συνθετική μελέτη σε ένα από τα γνωστικά αντι-
κείμενα του Τμήματος. 
 

 
 

Επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του Τμήματος 
 

Α) Κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης»  

 1. Σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008) «Ειδική Αγω-
γή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»: 

Ο πτυχιούχος της Κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχει τα τυπικά προ-

σόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 72 (Εκ-
παιδευτικών Ενηλίκων).  «Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ 72 τοποθετούνται 

με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση στα ΕΕΕΕΚ και απασχολούνται στην υλο-
ποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων πολιτών με ή 
χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που σχεδιάζονται και εκ-

πονούνται από τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης ή από οποιονδήποτε 
άλλο επίσημο κρατικό φορέα έχει την ευθύνη σχεδιασμού και εκπόνησης ανά-

λογων προγραμμάτων». 

 2. Ο πτυχιούχος της Κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχει ως κύρια 
επαγγελματική ενασχόληση τη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη δόμηση, υλοποίηση 

και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Κατέ-
χει, επίσης, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες, στη 
διοίκηση φορέων εκπαίδευσης ενηλικων και στον επαγγελματικό προσανατολι-

σμό.  Με τα εξειδικευμένα επιστημονικά προσόντα του, μπορεί να απασχολη-
θεί – είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες – στον δημό-

σιο και ιδιωτικό τομέα ως α) υπεύθυνος εκπαίδευσης και κατάρτισης ή σύμ-
βουλος εκπαίδευσης.  

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 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
κ.ά.). 

 Σε οργανισμούς  και φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή μη Κυβερνητι-
κές Οργανώσεις, οι οποίοι ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολι-
σμό ή την απασχόληση και την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπα-

θών κοινωνικών ομάδων.  
 Σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 

 Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων για την 
επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων.  
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Β) Κατεύθυνση «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες».  

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της Κατεύθυνσης έχουν κατο-
χυρωθεί από 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) άρ-

θρο 56 παρ.1 & 2:  

«Ο πτυχιούχος της Κατεύθυνσης Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες έχει 
τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλά-

δου ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ).  Οι εκπαιδευ-
τικοί του κλάδου ΠΕ71 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση σε 
δημοτικά σχολεία ΕΑΕ, σε Τμήματα ένταξης δημοτικών σχολείων, σε προ-

γράμματα παράλληλης στήριξης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και με από-
σπαση  καλύπτουν  ανάγκες σε εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευ-

σης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).  Επίσης, όταν συμπληρώσουν τριετή εκπαιδευτι-
κή προϋπηρεσία σε αυτά, μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση 
σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ». 

Ο πτυχιούχος της Κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» με 
τα εξειδικευμένα επιστημονικά προσόντα του, μπορεί να απασχοληθεί α) ως 

ειδικός εκπαιδευτικός στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και β) ως ειδικός διά-
γνωσης και αξιολόγησης ΑΜΕΑ και γ) ως ειδικός στον σχεδιασμό εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων για την ενίσχυση των  ακαδημαϊκών, κοινωνικών, επικοι-

νωνιακών, κινητικών δεξιοτήτων. 

Γ) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ε-
ντάσσονται στον κλάδο ΠΕ10  Κοινωνιολόγων (Ν. 1566/1985, (ΦΕΚ 167 Α΄).  

 
 

 
Δομή του Προγράμματος Σπουδών  

 

1. Τα μαθήματα του κοινού Κορμού και των Κατευθύνσεων είναι είτε υποχρε-
ωτικά (Υ) είτε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΥΕ) είτε ελεύθερες επιλογές (Ε).  

2. Υποχρεωτικά (Υ) είναι τα μαθήματα τα οποία υποχρεούνται να παρακολου-
θήσουν και στα οποία υποχρεούνται να εξεταστούν όλοι οι φοιτητές /-τριες 
του Τμήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός υποχρεωτικού 

μαθήματος ο φοιτητής /-τρια δεν μπορεί να το αντικαταστήσει με κάποιο 
άλλο. 

3. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΥΕ) είναι τα προσφερόμενα μαθήματα, από τα 

οποία ο /-η φοιτητής /-τρια μπορεί να επιλέξει ορισμένα, αλλά η επιλογή 
αυτή γίνεται υποχρεωτικά από συγκεκριμένες κατηγορίες μαθημάτων. Σε 

περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μα-
θήματος (ΥΕ), ο /-η φοιτητής /-τρια μπορεί να το παρακολουθήσει ξανά σε 
επόμενο έτος εάν προσφέρεται, ή να το αντικαταστήσει με ένα άλλο ΥΕ μά-

θημα. 

4. Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (Ε) δίνουν στο /-στη φοιτητή /-τρια  τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσει αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στα 
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προσωπικά του ενδιαφέροντα και δεν εντάσσονται στις δύο προηγούμενες 
κατηγορίες μαθημάτων (Υ και ΥΕ).  
Ως ελεύθερη επιλογή ο /-η φοιτητής /-τρια μπορεί να επιλέξει από το 2ο έ-

τος φοίτησης και μετά, μαθήματα όπως: κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΥΕ) (α) 
από την άλλη Κατεύθυνση ή (β) από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακε-

δονίας (Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Οργάνωσης και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Σπουδών).  Τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) μαθήματα από την άλλη 

Κατεύθυνση ή από άλλο Τμήμα δηλώνονται αυτόματα ως ελεύθερης επιλο-
γής (Ε) μέσω του συστήματος μηχανογράφησης.  Σε περίπτωση αποτυχίας 

στις εξετάσεις σε ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής (Ε) ο/-η φοιτητής /-τρια 
μπορεί να το παρακολουθήσει ξανά σε επόμενο έτος ή να το αντικαταστήσει 
με ένα άλλο μάθημα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ  
ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2012 -13 

ΜΕ Α.Μ. /13  

Απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες   (ECTS) 

Κοινός κορμός  
(1ο έτος) 

60 ECTS 

(π.χ 12 μαθήματα Υ,ΥΕ Χ 5 ECTS) 

Δηλαδή 10 Y, 2 YΕ 

Κατεύθυνση Συνεχούς Εκ-
παίδευσης  
(2ο, 3ο και 4ο έτος) 

135 ECTS 

(π.χ. 27 μαθήματα Υ,ΥΕ Χ 5 ECTS) 

Δηλαδή για την κατεύθυνση Σ.Ε.: 15 Υ & 12 ΥΕ 

Κατεύθυνση ΑμεΑ 
(2ο, 3ο και 4ο έτος) 

135 ECTS 

(π.χ 27 μαθήματα Υ,ΥΕ Χ 5 ECTS) 

Δηλαδή για την κατεύθυνση ΑμεΑ: 16 Υ & 11 ΥΕ 

Πρακτική Ι & ΙΙ 24 ECTS 

(2 εξάμηνα Χ 12 ECTS) 

Ελεύθερης Επιλογής  15 ECTS 

Ξένη Γλώσσα  12 ECTS 

(4 εξάμηνα Χ 3 ECTS) 

ΣΥΝΟΛΙΚA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  

ECTS ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ   
246 
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Επίσης, οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2012-13 και 
όσοι θα εισάγονται στο εξής θα πρέπει να δηλώνουν ελεύθερης επιλογής μα-
θήματα ΜΟΝΟ από την άλλη κατεύθυνση ή/και από άλλο Τμήμα του Πανεπι-

στημίου (Δ.Ε.Σ., Β.Σ.Α.Σ, Μ.Ε.Τ, Ο.Δ.Ε). Δε θα δηλώνουν μαθήματα επιλογής 
από την ίδια κατεύθυνση.  

 
Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, οι φοιτητές που 
εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2013-2014 (με Α.Μ. /14)  και όσοι θα 

εισάγονται στο εξής θα λαμβάνουν το πτυχίο τους με βάση τις πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) που θα συγκεντρώνουν ως ακολούθως:  
 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  2 :   

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2013-14 ΚΑΙ ΜΕΤΑ  

Απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

Κοινός κορμός  

55 

(π.χ 11 μαθήματα Υ,ΥΕ Χ 5 ECTS) 

Δηλαδή 10 Y, 1 YΕ 

Κατεύθυνση Συνεχούς 
Εκπαίδευσης  

135 

(π.χ 27 μαθήματα Υ,ΥΕ Χ 5 ECTS) 

Δηλαδή για την κατεύθυνση Σ.Ε.: 15Υ & 12 ΥΕ 

Δηλαδή για την κατεύθυνση ΑμεΑ: 16Υ & 11ΥΕ Κατεύθυνση ΑμεΑ 

Πρακτική Ι & ΙΙ 
24 

(2 εξάμηνα Χ 12 ECTS) 

Ελεύθερης Επιλογής  
15  

(π.χ. 3 μαθήματα Χ 5 ECTS) 

Ξένη Γλώσσα 
12 

(4 εξάμηνα Χ 3 ECTS) 

ΣΥΝΟΛΙΚA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  
ECTS ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ  

241 

5. Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και πιστώνεται 15 ECTS σύμφωνα με 
το έτος εγγραφής.  Σε περίπτωση που ο/-η φοιτητής /-τρια δεν αναλάβει 

πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να φροντίσει να έχει δηλώσει μαθήματα κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικά (ΥΕ) Κατεύθυνσης, τα οποία θα καλύπτουν 15 ECTS 

έτσι ώστε να έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ECTS Κατεύθυνσης 
για τη λήψη πτυχίου.  
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6. Η Πρακτική Άσκηση I & II είναι υποχρεωτική και πιστώνεται με 24 ECTS 
συνολικά (Πρακτική Ι = 12 ECTS + Πρακτική ΙΙ=12 ECTS). 

 

 
 

Πρακτική Άσκηση 
 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οι φοιτητές /-τριες των  Ζ΄ 

και Η΄ εξαμήνων, και των δύο Κατευθύνσεων, δηλώνουν το μάθημα της Πρακτι-
κής Άσκησης, που προσφέρεται κατά το Χειμερινό (Πρακτική Άσκηση Ι) και το 
Εαρινό Εξάμηνο Σπουδών (Πρακτική Άσκηση ΙΙ) κάθε ακαδημαϊκού έτους, ως 

υποχρεωτικό μάθημα.  Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται σε όλη τη διάρκεια του 
εξαμήνου και πιστώνεται με 12 (δώδεκα) ECTS  ανά εξάμηνο.  

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς και μονάδες εκπαίδευσης ενη-
λίκων και ειδικής αγωγής. 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 Πέμπτη, ακολουθώντας το ωράριο του φο-
ρέα ή της σχολικής μονάδας. Ως ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος ΠΑ, για κάθε 

φοιτητή /-τρια, ορίζονται οι  130 ώρες  (26 επισκέψεις), ανά εξάμηνο (σε αντι-
στοίχιση με τις 13 εβδομάδες διδασκαλίας).  

Δικαίωμα δήλωσης Πρακτικής Άσκησης έχουν οι τεταρτοετείς ή επί πτυχίω φοι-

τητές /-τριες που έχουν τις προϋποθέσεις (προαπαιτούμενα μαθήματα και αριθ-
μό ECTS ανάλογα με το έτος εγγραφής τους).  Την εποπτεία και την αξιολόγηση 
των φοιτητών/-τριών της Πρακτικής Άσκησης  αναλαμβάνουν καθηγητές του 

Τμήματος.  
 

 
 

Πτυχιακή Εργασία 

 

Η πτυχιακή εργασία είναι εκτεταμένη φοιτητική εργασία σε θέμα που αναφέρε-

ται σε ένα γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος ή είναι σχετικό με τα μαθήματα 
που διδάσκονται σε αυτό και έχει σκοπό την ερευνητική προσέγγιση του θέμα-
τος, την εξαγωγή συμπερασμάτων ή την πρακτική εφαρμογή σε συγκεκριμένο 

επιστημονικό πεδίο.  Η εργασία μπορεί να είναι είτε συνθετική είτε εμπειρική 
μελέτη και εκπονείται ατομικά, υπό την εποπτεία κάποιου καθηγητή. 

Το θέμα της εργασίας ορίζεται κατόπιν συνεργασίας του φοιτητή με τον επόπτη 

και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.  Η ανάθεση της εργα-
σίας γίνεται στην αρχή του Ζ΄ εξαμήνου με την κατάθεση στη Γραμματεία α) της 

δήλωσης του θέματος και του επόπτη της πτυχιακής εργασίας και  β) της περί-
ληψης μέχρι 300 λέξεων το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου.  Ωστόσο, συνι-
στάται στους φοιτητές να συζητήσουν για το θέμα και τη μέθοδο της εργασίας 

τους με καθηγητές του Τμήματος από το τέλος του ΣΤ΄ εξαμήνου, δηλαδή πριν 
από τις καλοκαιρινές διακοπές. 

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 επι-
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θυμούν να αξιολογηθεί η εργασία τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 
πρέπει να την παραδώσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. 

Από την επίσημη ημερομηνία ανάθεσης (31 Οκτωβρίου) ο φοιτητής έχει 10 μή-

νες (έως τις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους) να εκπονήσει την εργασία (η 
πτυχιακή δηλώνεται ηλεκτρονικά και κατά το χειμερινό και κατά το εαρινό εξά-

μηνο). Αν δεν την έχει ολοκληρώσει ως τότε, θα πρέπει να την υποβάλει μέχρι τις 
15 Ιανουαρίου, προκειμένου να βαθμολογηθεί κατά την εξεταστική περίοδο Ια-
νουαρίου - Φεβρουαρίου. 

Η ολοκληρωμένη πτυχιακή εργασία κατατίθεται σε έντυπη μορφή στα δύο εξετά-
ζοντα καθηγητές (επόπτης και συνεξεταστής) και σε ηλεκτρονική μορφή στη 
Γραμματεία του Τμήματος. 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΑΣΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
 

Οι φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων, μετά από συνεννόηση με τον επόπτη, 
έχουν δικαίωμα να υλοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση είτε εντός του νο-
μού Θεσσαλονίκης, είτε εκτός.  Στη δεύτερη περίπτωση, οφείλουν να περάσουν 3 

επιπλέον μαθήματα (Υ ή ΥΕ). 
 

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές για υλοποίηση πρακτικής άσκησης 
σε άλλη χώρα μέσω AIESEC κατόπιν συνεννόησης με την Υπεύθυνη της Πρακτι-
κής Άσκησης. 

 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ» 

 
Για τους φοιτητές που εισήχθησαν 

το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 μέχρι και το 2011-12   
(ΑΜ /07 έως και  /12): 

Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία» 
απαιτούνται: 

 Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και 

ΥΕ (ΥΚ+ΕΚ+ΥΤ+ΕΤ)  87 διδακτικές μονάδες (όχι από μαθήματα Ελεύθε-
ρης Επιλογής και Ξένης Γλώσσας) 

 
 Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε 3 από τα 5 προα-

παιτούμενα μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση, που έχουν ως εξής: 

1. Μαθησιακές Δυσκολίες Ι (Β΄ εξάμηνο) 
2. Διάσπαση Προσοχής, Υπερκινητικότητα & Παρορμητικότητα (Α΄ εξά-

μηνο) 
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3. Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης των ΑμΕΑ (ΣΤ΄ εξάμηνο) 
4. Διαταραχές λόγου, Ομιλίας και επικοινωνίας (ΣΤ΄ εξάμηνο) 
5. Εκπαίδευση ατόμων με νοητική καθυστέρηση/αναπηρία (Ε΄εξάμηνο) 

 

Για τους φοιτητές που εισήχθησαν 
Από το  ακαδ. έτος 2012-2013   (με AM /13 , AM /14, ΑΜ/15, ΑΜ/16) 

 

Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία» 

απαιτούνται: 
 Ο φοιτητής να έχει συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 115 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕCTS (π.χ 23 μαθήματα των 5 ects) (όχι από 

μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και Ξένης Γλώσσας) 
 

 Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε 3 από τα 5 προα-
παιτούμενα μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση, που  έχουν ως εξής: 

1. Μαθησιακές Δυσκολίες Ι (Β΄ εξάμηνο) 

2. Διάσπαση Προσοχής, Υπερκινητικότητα & Παρορμητικότητα (Α΄ εξά-
μηνο) 

3. Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης των ΑμΕΑ (ΣΤ΄ εξάμηνο) 
4. Διαταραχές λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας (ΣΤ΄ εξάμηνο) 
5. Εκπαίδευση ατόμων με νοητική καθυστέρηση/αναπηρία (Ε΄ εξάμηνο) 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  
«ΣΥΝΕΧΟΥΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

 
Για τους φοιτητές που εισήχθησαν 

το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 και μέχρι 2010-2011  

(με ΑΜ/07, και μέχρι ΑΜ/11) 
 

Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία» 

απαιτούνται: 

 Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει 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 προα-

παιτούμενα μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση, που έχουν ως εξής: 
1. Οργάνωση και Διοίκηση φορέων Παροχής Δια βίου Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (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 ή το αντίστοιχο 

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης(Δ΄ εξάμηνο)  

5. Ψυχολογία ανάπτυξης ενηλίκων (Δ΄ εξάμηνο) 
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Για τους φοιτητές που εισήχθησαν 

 το ακαδημαϊκό έτος  2011-2012 (με ΑΜ/12) 

Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία» απαι-
τούνται: 

 Ο φοιτητής να μην οφείλει περισσότερα από (8) μαθήματα. Δηλαδή να έχουν 
συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 87 διδακτικές μονάδες (ό-
χι από μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και Ξένης Γλώσσας). 

Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε 3 από τα 4 προα-
παιτούμενα μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση, που έχουν ως εξής: 

1. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Δ΄ εξάμηνο) 

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

3. Διδακτική Μεθοδολογία της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Ε΄ εξάμηνο) 
4. Ψυχολογία ανάπτυξης ενηλίκων (Δ΄ εξάμηνο) 

 
 

Για τους φοιτητές που εισήχθησαν  

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (με ΑΜ/13, ΑΜ/14, ΑΜ/15, ΑΜ/16) 

Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία» απαι-
τούνται: 

 Ο φοιτητής να μην οφείλει περισσότερα από (8) μαθήματα. Δηλαδή να έχουν 
συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 115 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟ-
ΝΑΔΕΣ ΕCTS  (όχι από μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και Ξένης 

Γλώσσας) 
  Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε 3 από τα 4 προα-

παιτούμενα μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση, που έχουν ως εξής: 
1. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Δ΄ εξάμηνο) 
2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

(Δ΄ εξάμηνο) 
3. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Γ’ Εξάμηνο) 

4. Ψυχολογία ανάπτυξης ενηλίκων (Δ΄ εξάμηνο) 
 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ» 

&  «ΣΥΝΕΧΟΥΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 
 

Για τους φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων που εισήχθησαν  
πριν το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 

Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» ή «Πτυχιακή Εργασία» απαι-
τούνται: 
 Ο φοιτητής να μην οφείλει περισσότερα από (8) μαθήματα. Δηλαδή να έχουν 

συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 87 διδακτικές μονάδες (ό-
χι Ελεύθερης Επιλογής και Ξένης Γλώσσας). 

 Να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε (3) συγκεκριμένα μαθήματα, ανάλο-
γα με την κατεύθυνση, που έχουν ως εξής: 
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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΄ εξάμηνο) 
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) 
 

 

 
Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδών 

και Μεταβατικές Διατάξεις 
 

1. Ο/Η φοιτητής /-τρια έχει το δικαίωμα να επιλέξει μία μόνο κατεύθυνση του 
Τμήματος μετά το 1ο έτος φοίτησης.  Αν το επιθυμεί, μπορεί να αλλάξει την 

επιλογή του ακόμη και στο τελευταίο έτος σπουδών, με αίτησή του /της προς 
τη Γενική Συνέλευση. 

2. Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει από το μέσο όρο όλων των μαθημάτων στα 

οποία πέτυχε ο/η φοιτητής /-τρια.  Δεν υπάρχει συντελεστής σε κάποια μα-
θήματα ή στην πρακτική άσκηση ή στην πτυχιακή εργασία.  

3. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής /-τρια έχει συγκεντρώσει περισσότερες ECTS 

μονάδες  (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/Η φοιτητής /-τρια 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/Η φοιτητής /-τρια υποχρεούται να κάνει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων 

στην αρχή κάθε εξαμήνου, όπου θα δηλώνει όλα τα μαθήματα (Υ, ΥΕ, Ε, ξέ-
νης γλώσσας) τα οποία προτίθεται να παρακολουθήσει και στα οποία θα εξε-
ταστεί.  Αν δε δηλώσει κάποιο μάθημα, δεν είναι δυνατό να εξεταστεί στο εξά-

μηνο αυτό (ούτε βέβαια  στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου).   

6. Σε κάθε εξάμηνο, ο /η φοιτητής /-τρια μπορεί να δηλώσει δώδεκα (12) μα-
θήματα (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 ECTS  που απαιτούνται σε κάθε κατηγορία 

μαθημάτων (κορμός, κατεύθυνσης και Ε) για τη λήψη του πτυχίου, ο/η φοι-
τητής /-τρια δεν μπορεί να δηλώσει άλλα μαθήματα στην κατηγορία αυτή.  

8. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ενδεικτικό κι όχι υποχρεωτικό.  Αυτό σημαίνει 

ότι οι φοιτητές /-τριες μπορούν να επιλέξουν και από τα μαθήματα των μεγα-
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λύτερων εξαμήνων από αυτό στο οποίο φοιτούν, εξαιρουμένων των φοιτητών 
/-τριών του Α΄ έτους (π.χ. φοιτητής /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 /-στις φοιτητές /-τριες να συμβουλεύονται τον 

εκάστοτε Σύμβουλο Σπουδών.  Με απόφαση της Γ.Σ. το  ακαδ. έτος 2015-16 
έχουν οριστεί ως σύμβουλοι σπουδών η Λέκτορας κ. Χριστίνα Συριοπούλου 
για την κατεύθυνση Εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες και ο Αναπλη-

ρωτής Καθηγητής κ.Ευθύμιος Βαλκάνος για την κατεύθυνση Συνεχούς Εκ-
παίδευσης. 

 

 

Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων:  

 

 Οι επί πτυχίω φοιτητές /-τριες ή οι φοιτητές /-τριες που δεν επιθυμούν να 

εξεταστούν κατά το τρέχον εξάμηνο, οφείλουν να στείλουν κενή δήλωση, απλά 
για να γίνει η ανανέωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο.  

 Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός μαθημάτων στη δήλωση είναι δώδεκα (12). 

 Δηλώνονται όλα τα μαθήματα (και η πτυχιακή), στα οποία επιθυμούν οι φοι-
τητές /-τριες να εξεταστούν, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η συμμετοχή τους στις 

εξετάσεις και δεν καταχωρείται βαθμολογία.  

 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ε) μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές /-τριες 
μετά από το 2ο έτος φοίτησης.   

 Ως Ελεύθερη Επιλογή μπορεί να δηλωθεί μάθημα α) από την άλλη κατεύ-
θυνση, β) από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΔΕΣ, ΟΔΕ, ΒΣΑΣ, 

ΜΕΤ). 

 Δεν μπορεί να δηλωθεί ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής μάθημα κορμού 
(Α΄& Β΄ εξαμήνου). 

 Δεν μπορεί να δηλωθεί μάθημα με τον ίδιο τίτλο.  

 Μαθήματα επιλογής που είναι από την άλλη κατεύθυνση, δηλώνονται μόνο 

ηλεκτρονικά.  

 Μαθήματα επιλογής που είναι από την ίδια κατεύθυνση, πρέπει αφού επιλε-
γούν ηλεκτρονικά, να δηλωθούν εμπρόθεσμα  και εγγράφως στη Γραμματεία. 

(Ισχύει μόνο για τους φοιτητές που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2011-12 
(ΑΜ /12) και σε προηγούμενα έτη).  

Προσοχή!  Αν η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν επιτυχής, θα εμφανιστεί μή-
νυμα ότι η αποστολή της δήλωσης ολοκληρώθηκε.  Οι φοιτητές/-τριες  πρέπει στη 
συνέχεια να επιλέξουν το πεδίο  «η δήλωσή μου»  και να την εκτυπώσουν.  Σε περί-
πτωση λάθους, θα πρέπει να επαναλάβουν τη διαδικασία προσεκτικότερα.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥ ΔΩΝ  
2015 -2016  

 
Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ  
Φοιτητές με Α.Μ. /16  

 

Α ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  
A

/
A 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘ. 
ECTS 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜ. 

1. 
Πληροφορική Ι: Εισαγωγή στους 
Η/Υ 

Δαγδιλέλης Υ 5 ΚΕ0110 

2. 
Διάσπαση Προσοχής, 
Υπερκινητικότητα και 
Παρορμητικότητα  

Παυλίδης Υ 5 ΕΑ0516 

3. Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή & 
Εκπαίδευση 

Καρτασίδου Υ 5 ΚΕ0405-2 

4. 
Συμβουλευτική & Επαγγελματι-
κός Προσανατολισμός: Πεδίο, 
Θεωρία, Μεθοδολογία 

Παπαβασιλείου Υ 5 ΚΕ0317-2 

5. Φιλοσοφία της Παιδείας Καραβάκου Υ 5 ΚΕ0102-1 

6. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  Σιπητάνου Υ 5 ΚΕ0105-1 

7. Εκπαιδευτική Ψυχολογία  Γιαννούλη ΥE 5 ΚΕ0116-1 

8. Ξένη γλώσσα       Y 3  

 

Β ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  
Α
/
Α 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης 
και Μέθοδοι  Έρευνας 

Τριάρχου Υ 5 KE0203-3 

2. Μαθησιακές Δυσκολίες Ι –  
Learning Disabilities I 

Παυλίδης Υ 5 ΕΑ0501 

3. Στατιστική  Αναστασιάδου  Υ 5 ΚΕ0201-3 

4. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενη-
λίκων 

Σιπητάνου Υ 5 ΚΕ0404 

5. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
Κυρίτσης & Πα-
παοικονόμου 

ΥΕ 5 ΚΕ0206 

6. Πληροφορική ΙΙ: Βασικές Αρχές  
Πληροφορικής 

Φαχαντίδης ΥΕ 5 ΚΕ0215 

7. Ξένη γλώσσα   Υ 3  
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B' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Φοιτητές με ΑΜ /15 
 

Γ ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  
Α/
Α 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. Βασικές Νευροεπιστήμες Τριάρχου Υ 5 ΚΕ0308-1 

2. Αναπτυξιακή Ψυχολογία Πλατσίδου Υ 5 ΚΕ0207-2 

3. 
Εκπαίδευση ατόμων με πρό-
βλημα όρασης: τυπική και εξ 
αποστάσεως  

Παπαδόπουλος &  

Κουστριάβα 
Υ 5 ΕΑ0515-1 

4. 
Εισαγωγή στις Επιστήμες Λόγου 
και Ακοής  

Οκαλίδου Υ 5 ΚΕ0408 

5. 
Πληροφορική ΙΙΙ: Εφαρμογές 
Πληροφορικής στην  
Εκπαίδευση 

Δαγδιλέλης Υ 5 ΚΕ0316 

6. 
Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση 

Γουλετά ΥΕ 5 ΣΕ0507-3 

7. 
Εκπαίδευση ατόμων με προ-
βλήματα συμπεριφοράς 

Συριοπούλου ΥΕ 5 ΚΕ0418-2 

8. 
Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσ-
σας Ι 

Μάρτζος ΥΕ 5 ΕΑ0621-1 

9. Ξένη γλώσσα   Υ 3  

10. Ελεύθερη επιλογή  Ε   
 

Δ ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  
Α/
Α 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. Κοινωνική Ψυχολογία  
Φλωρά, Γρίβα & 
Ανδρούτσου  

Υ 5 ΚΕ0305-1 

2. 
Νους και νόηση:  Φιλοσοφικές 
προσεγγίσεις των γνωσιακών ε-
πιστημών 

Καραβάκου Υ 5 ΕΣ0401 

3. 
Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία  
(Το 2015-16 θα γίνει συνδιδασκαλία 

2ου & 3ου έτους) 
Σίμος Υ 5 ΚΕ0514 

4. 
Εκπαίδευση ατόμων με διάχυ-
τες αναπτυξιακές διαταραχές/ 
αυτισμό  

Συριοπούλου Υ 5 ΕΑ0703-1 

5. 
Εφαρμογές της Στατιστικής στις 
Κοινωνικές Επιστήμες 

Αναστασιάδου Υ 5 ΚΕ0312 

6. 
Διδασκαλία Ελληνικής ως 2ης 
ή ξένης γλώσσας 

Γουλετά ΥΕ  5 ΣΕ0416 

7. Σχολική Ψυχολογία Γιαννούλη ΥΕ 5 EA0403 

8. 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπη-
ρία με τη χρήση υποστηρικτι-
κής τεχνολογίας  

Κουστριάβα  ΥΕ  5 ΕΑ0401 
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9. 
Οργάνωση και Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης   

Βαλκάνος ΥΕ 5 ΚΕ0409 

10. 
Εργαστήριο Νοηματικής  

Γλώσσας ΙΙ  

Εξωτερικός  

συνεργάτης 
ΥΕ 5 ΕΑ0639 

11. 
Εκπαίδευση ατόμων με  

προβλήματα ακοής 
Οκαλίδου ΥΕ 5 ΕΑ0704-1 

12. Ξένη γλώσσα  Υ 3  

13. Ελεύθερη Επιλογή   Ε   
 

Ε ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  
Α/
Α 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. Μαθηματικά για ΑμεΑ Αγαλιώτης Υ 5 ΕΑ0608 

2. 
Εκπαίδευση ατόμων με νοητική 
καθυστέρηση/ νοητική 

αναπηρία1  

Καρτασίδου Υ 5 ΕΑ0601-3 

3. 
Εφαρμογές σχολικής ψυχολογί-
ας 

Γιαννούλη ΥΕ 5 ΕΑ0507 

4. Συμβουλευτική Ψυχολογία Σίμος ΥΕ 5 ΚΕ0419 

5. 

Πληροφορική Χ: Εκπαιδευτικές 
και κοινωνικές εφαρμογές ευ-
φυών τεχνολογιών και ρομποτι-
κής 

Φαχαντίδης ΥΕ 5 ΕΑ0517 

6. 
Δεξιότητες Δια βίου Συμβουλευ-
τικής και Διαχείρισης Σταδιο-
δρομίας 

Παπαβασιλείου ΥΕ 5 ΣΕ0514-1 

7. 
Σύγχρονα Διδακτικά Μοντέλα 
για άτομα με ΔΑΔ/Αυτισμό  

Συριοπούλου  ΥΕ 5 ΕΑ0506 

8. 
Εκπαίδευση ατόμων με κινητι-
κές και σωματικές αναπηρίες  

Βαρσάμης ΥΕ 5 ΕΑ0716-1 

9. 
Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσ-
σας ΙΙΙ 

Μάρτζος ΥΕ 5 ΕΑ0810 

10. Ελεύθερη επιλογή  Ε   

 

                                                 

1 Προαπαιτούμενα μαθήματα για τη δήλωση του μαθήματος «Εκπαίδευση ατόμων με νοητική κα-

θυστέρηση/ νοητική αναπηρία» είναι: (1) Εισαγωγή στην ειδική αγωγή & εκπαίδευση (2) Εισαγωγή 

στην Παιδαγωγική. Ισχύει  για τους εισαχθέντες 2012/2013 
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Σ Τ ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  
Α/
Α 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. 
Διδακτική  Μεθοδολογία για τα 
ΑμεΑ 

Αγαλιώτης Υ 5 ΕΑ0602-3 

2. 
Διαταραχές Λόγου, Ομιλίας & 
Επικοινωνίας  

Οκαλίδου Υ 5 ΕΑ0605-3 

3. Γραφή και ανάγνωση της Braille  
Κουστριάβα & 
Μπαρούτη 

Υ 5 ΕΑ0719-1 

4. Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα  Γιαννούλη ΥΕ 5 ΕΑ0604 

5. 
Πληροφορική IV: Ψηφιακές Τε-
χνολογίες  και  Μάθηση από 

Απόσταση  

Φαχαντίδης ΥΕ 5 ΚΕ0616-1 

6. 
Επίβλεψη και Οργάνωση Δομών 
Ειδικής Αγωγής και Αποκατά-
στασης 

Πρώιου ΥΕ 5 ΕΑ 0607 

7. Οντογένεση και Φυλογένεση Τριάρχου ΥΕ 5 ΕΑ0606-3 

8. Συμβουλευτική για ΑμΕΑ Συριοπούλου ΥΕ 5 ΕΑ0610 

9. 
Συναισθηματική και Ηθική α-
νάπτυξη 

Πλατσίδου  ΥΕ 5 ΚΕ0417 

10. 
Επαγγελματικός Προσανατολι-
σμός των ΑμεΑ 

Παπαβασιλείου ΥΕ 5 ΕΑ0816-5 

11. 
Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσ-
σας ΙV 

Εξωτ.Συνεργ. ΥΕ 5 ΕΑ0813 

12. 
Ηθική Φιλοσοφία: Θέματα εκ-
παιδευτικής, κοινωνικής ηθικής 
και βιοηθικής 

Καραβάκου ΥΕ 5 ΕΣ0501 

13. 
Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 
(Το 2015/2016 θα γίνει συνδιδασκαλία 

2ου και 3ου έτους) 

Σίμος Υ 5 ΚΕ0514 

14. Ελεύθερη επιλογή  Ε 5  

 
Ζ ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/
Α 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. Πρακτική Άσκηση Ι Μέλη ΔΕΠ Υ 12 ΕΑ0702 

2. Ψυχολογία Ανάγνωσης και 
Γραφής 

Παυλίδης Υ 5 ΕΑ0504 

3. 
Βιωματικό Εργαστήριο Αντιμε-
τώπισης Ειδικών Προβλημάτων 
Ομιλίας 

Πρώιου ΥΕ 5 ΕΑ 0711 

4. Εργαστήριο εκμάθησης της 
Braille  

Μπαρούτη ΥΕ 5 ΕΑ0710 

5. Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσ-
σας V  (δεν προσφέρεται) 

― ΥΕ 5 ΕΑ 0713 

6. Πτυχιακή Εργασία  ΥΕ 15 ΕΑ0707 

7. Ελεύθερη επιλογή  Ε   
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Η ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  
Α/
Α 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. Πρακτική Άσκηση ΙΙ Μέλη ΔΕΠ Υ 12 ΕΑ0803 

2. Νευροεπικοινωνιακές διαταρα-
χές και αποκατάσταση 

Πρώιου ΥΕ 5 ΣΕ0815 

3. 
Εκπαίδευση ατόμων με βαριές 

ή/ και πολλαπλές αναπηρίες2  
Καρτασίδου ΥΕ 5 ΕΑ0802-3 

4. 
Εργασιακές σχέσεις και υπο-
στήριξη ατόμων με αναπηρία 
στην αγορά εργασίας 

Παπακωνσταντί-
νου 

ΥΕ 5 ΕΑ0819 

5. Διαπολιτισμική Ειδική Αγωγή Γουλετά ΥΕ 5 ΕΑ0820 

6. Εργαστήριο Νοηματικής  
Γλώσσας VI 

Εξωτ.Συνεργ. ΥΕ 5 ΕΑ0814 

7. Πτυχιακή Εργασία  ΥΕ 15 ΕΑ0707 

8. Ελεύθερη επιλογή  Ε   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
2  Προαπαιτούμενα μαθήματα για τη δήλωση του μαθήματος «Εκπαίδευση ατόμων με βαριές ή/ και πολλαπλές αναπηρίες» είναι: (1) 

Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, (2) Εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές/ αυτισμό, (3) Εκπαίδευση 

ατόμων με πρόβλημα όρασης, (4) Εκπαίδευση ατόμων με νοητική καθυστέρηση/ νοητική αναπηρία Ισχύει  για τους εισαχθέντες 

2012/2013  
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Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΕΧΟΥΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Σ.Ε.)  

Φοιτητές  με  Α.Μ. /15 

 

Γ ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  
Α/
Α 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. Βασικές Νευροεπιστήμες Τριάρχου Υ 5 ΚΕ0308-1 

2. Αναπτυξιακή Ψυχολογία Πλατσίδου Υ 5 ΚΕ0207-2 

3. Συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση   

Σταμπουλής Υ 5 ΣΕ0301 

4. 
Πληροφορική ΙΙΙ: Εφαρμογές 
Πληροφορικής στην Εκπαίδευ-
ση 

Δαγδιλέλης Υ 5 ΚΕ0316 

5. Η Ελληνική Γλώσσα και η Διδα-
κτική της 

Σελίμης & Κοψί-
δου 

ΥΕ 5 ΚΕ0410-1 

6. Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση 

Γουλετά Υ 5 ΣΕ0507-3 

7. Ξένη γλώσσα  Υ 3  

8. Ελεύθερη επιλογή  Ε   

 
 

Δ ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  
Α/
Α 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. Οργάνωση και Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης 

Βαλκάνος  Υ 5 ΚΕ0409 

2. Ψυχολογία Ανάπτυξης Ενηλίκων Πλατσίδου Υ 5 ΣΕ0504-3 

3. Κοινωνική Ψυχολογία  
Φλωρά, Γρίβα & 
Ανδρούτσου 

Υ 5 ΚΕ0305-1 

4. Εφαρμογές της Στατιστικής στις 
Κοινωνικές Επιστήμες 

Αναστασιάδου Υ 5 ΚΕ0312 

5. 
Νους και Νόηση:  Φιλοσοφικές 
Προσεγγίσεις των Γνωσιακών 
Επιστημών 

Καραβάκου Υ 5 ΕΣ0401 

6. 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη προ-
γραμμάτων συνεχιζόμενης εκ-
παίδευσης 

Σταμπουλής Υ 5 ΣΕ0503-1 

7. Διδασκαλία Ελληνικής ως 2ης ή 
ξένης γλώσσας Γουλετά ΥΕ 5 ΣΕ0416 

8. Ξένη Γλώσσα   Υ 3  

9. Ελεύθερη επιλογή  Ε   
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B΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΕΧΟΥΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Σ.Ε.)  

Φοιτητές με Α.Μ. /14 

 

Ε ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  
Α/
Α 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. 
Επαγγελματική κατάρτιση στε-
λεχών επιχειρήσεων και οργανι-
σμών 

Βαλκάνος Υ 5 ΣΕ0804 

2. 
Δεξιότητες Δια βίου Συμβουλευ-

τικής και Διαχείρισης Σταδιο-
δρομίας  

Παπαβασιλείου Υ 5 ΣΕ0514-1 

3. 
Στοιχεία Οργάνωσης και Διοί-
κησης  
Επιχειρήσεων  

Σταμπουλής ΥΕ 5 ΣΕ0512 

4. 

Πληροφορική Χ: Εκπαιδευτικές 
και κοινωνικές εφαρμογές ευ-
φυών τεχνολογιών και ρομποτι-
κής 

Φαχαντίδης ΥΕ 5 ΕΑ0517 

5. Αναλφαβητισμός και Αλφαβητι-
σμός 

Σιπητάνου ΥΕ 5 ΣΕ0610-1 

6. Συμβουλευτική Ψυχολογία Σίμος ΥΕ 5 ΚΕ0419 

7. Ελεύθερη επιλογή  Ε   

Σ Τ ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  
Α/
Α 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. 
Πληροφορική IV: Ψηφιακές Τε-
χνολογίες και Μάθηση από Α-
πόσταση  

Φαχαντίδης Υ 5 ΚΕ0616-1 

2. Οικονομική της Εργασίας και 
της Εκπαίδευσης 

Σταμπουλής Υ 5 ΣΕ0606 

3. Κοινωνική πολιτική και Δια βί-

ου Μάθηση  
Μπουτσιούκη ΥΕ 5 ΣΕ0501 

4. Συναισθηματική και Ηθική α-
νάπτυξη 

Πλατσίδου ΥΕ 5 ΚΕ0417 

5. Ψυχολογία της Εργασίας- Psy-
chology of Work 

Φλωρά ΥΕ 5 ΣΕ0607 

6. Διδακτική Μεθοδολογία της Συ-
νεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

Τσιρίκας ΥΕ 5 ΣΕ0701 

7. Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων Σίμος ΥΕ 5 ΣΕ0519 

8. 
Ηθική Φιλοσοφία: Θέματα εκ-
παιδευτικής, κοινωνικής ηθικής 
και βιοηθικής 

Καραβάκου ΥΕ 5 ΕΣ0501 

9. Ελεύθερη επιλογή  Ε   
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Β΄  ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΕΧΟΥΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Σ.Ε. ) 

 Φοιτητές  με  Α.Μ. /13  

 

 

Ζ ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ 
/ ΔΙΔΑ-
ΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. Πρακτική 
Άσκηση Ι 

Μέλη ΔΕΠ  Υ 12 ΣΕ0703 

2. 

Θετική Ψυ-
χολογία - Po-
sitive Psycho-
logy 

Montgomery ΥΕ 5 ΣΕ0714 

3. 

Εκπαίδευση 
Ενηλίκων για 
ευπαθείς κοι-
νωνικά ομά-
δες 

Παπακων-
σταντίνου &  
Συτζιούκη 

ΥΕ 5 ΣΕ0804-3 

4. 
Διεθνής Συ-
γκριτική Εκ-
παίδευση 

Γουλετά ΥΕ 5 ΣΕ0720 

5. Πτυχιακή Ερ-
γασία  

 ΥΕ 15 ΣΕ0706 

6. Ελεύθερη 
επιλογή 

 Ε   

 
 

Η ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  
Α/
Α 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. Πρακτική Άσκηση ΙΙ Μέλη ΔΕΠ  Υ 12 ΣΕ0803 

2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Γκοτζαμάνη – 
(Συνδιδασκαλία με 

ΟΔΕ 
ΥΕ 5 ΣΕ0809 

3. 
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμι-
κού σε Οργανισμούς και  
Επιχειρήσεις 

Βαλκάνος ΥΕ 5 ΣΕ0805 

4. 
Πληροφορική ΙΧ: Επιχειρήσεις 
2.0 και η νέα επιχειρηματικό-
τητα  

Δαγδιλέλης  ΥΕ 5 ΣΕ0819  

5. Πτυχιακή Εργασία  ΥΕ 15 ΣΕ0706 

6. Ελεύθερη επιλογή  Ε   
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Α Γ Γ Λ Ι Κ Η  Γ Λ Ω Σ Σ Α  

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι Κατανόηση ακαδημαϊκών κειμένων Academic Reading and Vocabulary  

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ Ακαδημαϊκός Γραπτός  λόγος Academic writing  

ΑΓΓΛΙΚΑ  ΙΙΙ Αγγλικά για Επαγγελματικούς 
Σκοπούς 

English in the workplace 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV  Τεχνικές Προφορικής Παρουσίασης  Oral Presentation  

 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α   Σ Ε   Ξ Ε Ν Η   Γ Λ Ω Σ Σ Α  

COURSE NAME Name of  
Instructor 

Course Type ECTS Language TERM 

Positive Psychology Montgomery Optional 5 English Fall 

Psychology of Work Montgomery Optional 5 English Spring 

Learning  
Disabilities I 

Pavlidis Must 5 English Spring 

Σημείωση:  Τα συγκεκριμένα μαθήματα παρέχονται ειδικά για τους εισερχόμενους 
φοιτητές του Erasmus+ Mobility for Studies, παρ’όλα αυτά οι φοιτήτριες /φοιτητές του 

Τμήματος μπορούν να τα δηλώσουν και να τα παρακολουθήσουν στην ξένη γλώσσα.  
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Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  

 

 

 

Α ΄  Κ Υ Κ Λ Ο Σ  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν  

 
 
 

Α ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  
 
 

 
Μάθημα:  Πληροφορική Ι:  Εισαγωγή στους Η/Υ 

Διδάσκων:  Βασίλειος Δαγδιλέλης, Καθηγητής 

 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος προσδιορίζονται ως εξής:  

 Γνωριμία κι εξοικείωση με τις νέες Τεχνολογίες και κατανόηση των βασι-
κών αρχών λειτουργίας και χρήσεων των H/Y και γενικότερα των πληρο-
φορικών συστημάτων. Επιπτώσεις των ΤΠΕ και των ψηφιακών συστημά-

των στην προσωπική και κοινωνική ζωή των πολιτών. 

 Στοιχεία αρχιτεκτονικής των ΗΥ: βασικά στοιχεία της δομής ενός Η.Υ. 

και κυκλοφορία της πληροφορίας.  

 Η κωδικοποίηση των πληροφοριών, η επεξεργασία, αποθήκευση και με-
ταφορά τους.  

 Εργασία σε παραθυρικό περιβάλλον, στοιχειώδεις ρυθμίσεις περιβάλλο-
ντος. Εναλλακτικά παραθυρικά περιβάλλοντα εργασίας 

 Εγκατάσταση λογισμικού και προστασία λογισμικού. Στοιχεία από την 

συμπίεση πληροφοριών και την κωδικοποίηση πληροφοριών. 

 Επεξεργασία κειμένου, παρουσιάσεις και ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα. 

Συνεργατικά περιβάλλοντα (όπως τα Google Docs), περιβάλλοντα 
Ανοιχτού Λογισμικού.  

 Ηλεκτρονική αναζήτηση ντοκουμέντων σε βιβλιοθήκες, στοιχειώδεις 

χρήσεις του Internet (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χρήση φυλλομετρητών): 
θέματα που συνδέονται με το Διαδίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρονται: στρα-

τηγικές αναζήτησης, έλεγχος αξιοπιστίας πληροφοριών, ασφαλής πλοή-
γηση, θέματα ιδιωτικότητας, και δεοντολογίας. Εισαγωγή στα 
περιβάλλοντα web 2.0 

 Εισαγωγή στον ψηφιακό/πληροφορικό Γραμματισμό: το νόημα του για 
την Ειδική Αγωγή και την Δια Βίου Μάθηση. Πληροφορικός 
Γραμματισμός και Εκπαίδευση Ενηλίκων 
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Μάθημα:   Διάσπαση Προσοχής, Υπερκινητικότητα  

 και Παρορμητικότητα 

Διδάσκων: Γεώργιος Παυλίδης, Καθηγητής 
 

Ο σκοπός του μαθήματος, πέρα από τη μετάδοση της συγκεκριμένης γνώ-
σης, είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών μας.  

Οι παρουσιάσεις θα συνοδεύονται από γόνιμες συζητήσεις με τους /-τις 
φοιτητές/τριες, με πρακτικά-κλινικά παραδείγματα από την καθημερινή 
ζωή και από το σχολικό περιβάλλον. 

Όλες οι διαλέξεις – μαθήματα  θα πραγματοποιούνται με ευρεία χρήση πο-
λυμέσων, που διευκολύνουν την καλύτερη κατανόηση. 

Θα συζητηθούν με Κριτικό Πνεύμα τα κάτωθι θέματα:  

 Ιστορική Αναδρομή  

 Ορισμοί   

 Αίτια  

 Συμπτώματα  

 Κληρονομικότητα  

 Συχνότητα Διεθνώς 

 Πρωτογενής και Δευτερογενής ΔΕΠΥ- ADHD:  Ομοιότητες - Διαφορές 

 Ο ρόλος του ADHD στη Μάθηση και στη Συμπεριφορά 

 Σχέση ADHD, Μαθησιακών Δυσκολιών & Δυσλεξίας 

 Σχέση  ADHD  &  ASPERGER  

 ADHD και Παραβατική Συμπεριφορά 

 Διαγνωστικά Κριτήρια του ADHD & ASPERGER (DSM-IV & ICD-10) 

 Συγκριτικές Έρευνες της Αξιοπιστίας των Διαγνωστικών Κριτηρίων DSM-
IV & ICD-10 

 Πώς πραγματοποιείται η Διάγνωση του  ADHD & ASPERGER διεθνώς, 

με ψυχο-κοινωνικού περιεχομένου ερωτηματολόγια (DSM-IV  &  ICD-
10):  Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα  

 Εγκέφαλος και ΔΕΠΥ 

 Η Βιολογική-Λειτουργική Σημαντικότητα της Οφθαλμοκίνησης 

 Συγκριτική Παρουσίαση της Σχέσης Εγκεφαλικών Λειτουργιών, Οφθαλ-

μοκίνησης και  ADHD  

 Διάγνωση ADHD:  Από την  Υποκειμενική  Διάγνωση  στην  Αντικειμενι-
κή - Βιολογική:  ΤΕΣΤ  ΠΑΥΛΙΔΗ 

 Πλεονεκτήματα της Έγκαιρης Διάγνωσης του ADHD από την Προσχολι-
κή Ηλικία, με έμφαση στο Βιολογικό Τεστ Οφθαλμοκίνησης (γνωστό ως  

PAVLIDIS TEST)  

  Ψυχο-Κοινωνικο-Εκπαιδευτικές Επιπτώσεις του ADHD  

 Ψυχο-φαρμακολογική Αντιμετώπιση 
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 ADHD - Επαγγελματική & Προσωπική Εξέλιξη 

 Σκέψεις και Προβληματισμοί 

 

 
Μάθημα:    Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση 

Διδάσκουσα:  Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
 

Η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες βασίζεται σε 

ένα κοινωνικοπολιτικό σύστημα που εκφράζει τις αξίες και τις προκαταλή-
ψεις στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.  Για την κατανόηση του ρόλου της 
εκπαίδευσης και αγωγής των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες βα-

σικό στοιχείο είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας του Άλλου αλλά και η 
λειτουργικότητα του κρατικού μηχανισμού ο οποίος ως επί το πλείστον α-

ντανακλά τη σύσταση της κοινωνίας που εκπροσωπεί.  Ιδιαίτερη σημασία θα 
δοθεί στην εικόνα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες όπως αυτή 
σκιαγραφείται στη σημερινή ελληνική κοινωνία (π.χ. ΜΜΕ, κινηματογρά-

φος, λογοτεχνία) καθώς αυτή αποτελεί τον τελικό αποδέκτη της συμπερίλη-
ψής τους.   

Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση του χώρου της ειδικής αγωγής 
και εκπαίδευσης από την κοινωνική, νομοθετική και εκπαιδευτική σκοπιά 
τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο.  Μελετώνται όροι και ορισμοί 

της ειδικής αγωγής, όπως αναπηρία, και γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση 
της στάσης της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες και ανα-
πηρίες.  Ακολουθεί παρουσίαση των διαφόρων κατηγοριών ατόμων με ειδι-

κές ανάγκες και αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση/ αναπηρία, προβλήματα 
ακοής, προβλήματα όρασης, κινητικές αναπηρίες κ.λπ.) και των ψυχοπαι-

δαγωγικών μοντέλων που ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση και αποκατά-
στασή τους. Επίσης δίνεται η δυνατότητα για γνωριμία με φορείς ειδικής 
αγωγής και συλλόγους γονέων με παιδιά με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες.  

Βασικές ενότητες του μαθήματος: 

 Ιστορική ανασκόπηση της ειδικής αγωγής 

 Η ιατρική, ψυχολογική, εκπαιδευτική και κοινωνική διάσταση της ανα-
πηρίας 

 Κοινωνικό και νομοθετικό πλαίσιο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

 Διάγνωση και Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή 

 Δομή και λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης της Α/θμιας Εκπαίδευσης και Β/θμιας Εκπαίδευσης  

 Οικογένειες ατόμων με ειδικές ανάγκες: συστήματα υποστήριξης και 
συμβουλευτική 

 Βασικές αρχές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

 Εισαγωγή στην εκπαίδευση ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες, νοητι-
κή καθυστέρηση, κινητικές αναπηρίες κ.λπ. 
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Μάθημα:    Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός:  

Πεδίο, Θεωρία, Μεθοδολογία 

Διδάσκουσα:  Ιωάννα Παπαβασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

  

Σκοπός του ως άνω μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτήτριες-τές το πε-
δίο και το αντι-κείμενο της Συμβουλευτικής & του Επαγγελματικού Προσα-

νατολισμού (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 παρέμβα-

ση  
 το προφίλ του συμβούλου σταδιοδρομίας  

2. Δεξιότητες  
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 ανα-
γκαιότητα του θεσμού ΣΥ.Ε.Π. τόσο για την εκπαίδευση & κατάρτιση 
όσο και για την απασχόληση. Να διάκεινται θετικά και να ενισχύουν κά-

θε 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 & Επιλο-
γής, (β) Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις ΣΥ.Ε.Π.  

 Άξονες δράσης της ΣΥ.Ε.Π.: Αυτογνωσία, Πληροφόρηση, Λήψη Απόφα-
σης, Μετά-βαση  

 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις (Ατομική ΣΥ.Ε.Π., Ομαδική ΣΥ.Ε.Π., ΣΥ.Ε.Π. 
& Νέες Τεχνολογίες)  

 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  
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 Το Προφίλ του Λειτουργού ΣΥ.ΕΠ. (Γνώσεις, Δεξιότητες, Στάσεις, Αρμο-
διότητες, Εκπαίδευση).  

Διδακτικές Μέθοδοι & Μέσα/ Αξιολόγηση 

 Εμπλουτισμένη Εισήγηση, εργασία σε ομάδες, παίξιμο ρόλων, μελέτες 
περίπτωσης 

 Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας μαρκαδόρου, φωτοτυπημένο υλικό, 
προβολή βίντεο 

 Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται: 

 Με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 

 Με την παρουσία και συμμετοχή τους στο μάθημα 

 Με την εκπόνηση και παρουσίαση μικρών εργασιών (προαιρετικά) 

 

 
Μάθημα:  Φιλοσοφία της Παιδείας 

Διδάσκουσα: Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια 

 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη Φιλοσοφία της παιδείας με σκοπό την 

κατανόηση των θεμελιακών εννοιών, των προϋποθέσεων και των προβλημά-
των τα οποία αφορούν σε ζητήματα παιδείας και εκπαίδευσης.  
Ειδικοί διδακτικοί στόχοι: 

Να αποκτήσουν οι φοιτητές /-τριες ικανότητες πλήρους κατανόησης, διά-
κρισης, κριτικής εκτίμησης και αξιολόγησης σε θέματα από τους παρακάτω 

τομείς: 
 Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων. 
 Κατανόηση και εξοικείωση με βασικές φιλοσοφικο-εκπαιδευτικές θεωρί-

ες. Γνωριμία με βασικά κείμενα. 
 Εξοικείωση και χρήση επιχειρηματολογικών στρατηγικών και φιλοσοφι-

κής ερευνητικής μεθοδολογίας σε θέματα εκπαιδευτικής θεωρίας, πράξης και έρευ-

νας. 

 Εξοικείωση με βασικά σύγχρονα εκπαιδευτικά και κοινωνικά ζητήματα 
που  επιτρέπουν ή/και επιβάλλουν τη χρήση της φιλοσοφικής προοπτι-

κής.  

Περιεχόμενα του μαθήματος: 
Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες.  

α) Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει:  
 Το εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η Φιλοσοφία της παι-

δείας ως δευτερογενής φιλοσοφικός κλάδος. Φιλοσοφικός προσδιορι-
σμός βασικών όρων (φιλοσοφία, παιδεία, εκπαίδευση, αγωγή, κοινω-
νικοποίηση), εννοιών (ανθρώπινη φύση, σκέψη, κρίση, γνώση, αλή-

θεια, γλώσσα, ορθός λόγος, ηθική αυτονομία, σκοπός, αξιολογία) και 
αντιλήψεων (δογματισμός, σχετικισμός, σκεπτικισμός, εμπειρισμός, 

ορθολογισμός, κριτική εκπαίδευση, εκπαιδευτικός προοδευτισμός 
και πραγματισμός, φαινομενολογία, ρεαλισμός, ιδεαλισμός, ερμηνευ-
τική).  

 Η ιστορία και η συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου στη σύγχρονη 
εποχή.  
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 Η σχέση της Φιλοσοφίας της παιδείας με τη Φιλοσοφία, την Παιδαγω-
γική και άλλες συγγενικές επιστήμες του ανθρώπου και της κοινωνίας 
(Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία).  

β) Η δεύτερη ενότητα εστιάζει σε ζητήματα όπως:  
 Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών προβλημάτων.  

 Φιλοσοφικές μέθοδοι στην υπηρεσία της εκπαίδευσης.  
 Η χρησιμότητα της φιλοσοφικής ανάλυσης στην αντιμετώπιση εκπαι-

δευτικών ζητημάτων.  

 Η ανταπόκριση και η παρεμβατικότητα της φιλοσοφίας της παιδείας 
στις σύγχρονες προκλήσεις της παιδείας, της εκπαίδευσης και του 

πολιτισμού 
γ) Η τρίτη ενότητα προσφέρει μια ιστορική προσέγγιση της εξέλιξης της φι-

λοσοφικής σκέψης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με έμφαση σε ε-

κείνους τους φιλοσόφους που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση του εννοιο-
λογικού ορίζοντα της Φιλοσοφίας της παιδείας.  

δ) Στην τελευταία ενότητα εξετάζεται η φιλοσοφική διάσταση ενός αριθμού 
σύγχρονων εκπαιδευτικών και κοινωνικών ζητημάτων, αναδεικνύοντας 
έτσι την παρεμβατικότητα της Φιλοσοφίας της παιδείας σε ζητήματα ό-

πως:  
 η δια βίου μαθησιακή διάσταση της παιδείας,  

 η σχέση της παιδείας με την ανοικτή κοινωνία,  
 ο πολιτισμικός πλουραλισμός,  
 ο εκπαιδευτικός σχετικισμός,  

 ζητήματα παγκοσμιοποίησης και πολυ-πολιτισμικότητας,  
 η διδασκαλία της ηθικής συνείδησης και της κριτικής σκέψης  

 η διαμόρφωση της πολιτικής συνείδησης στις συνθήκες της σύγχρο-
νης  δημοκρατίας,  

 η σχέση εκπαίδευσης και πολιτικής,  

 ο σύγχρονος επαγγελματισμός, η σχετικοποίηση και η απαξίωση της 
γνώσης,  

 Η σημασία και ο ρόλος των αξιών, των ιδεωδών και των προτύπων στη 

σύγχρονη εκπαίδευση 
 

 
Μάθημα:  Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 

Διδάσκουσα:  Αθηνά Σιπητάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τους παρακάτω θε-

ματικούς άξονες που αφορούν την εκπαιδευτική πραγματικότητα: 
 Σταθμοί στην ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
 Το ζήτημα του εγγραμματισμού στη σύγχρονη εποχή 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού τον 21ο αιώνα  
 Βασικές αρχές και έννοιες της παιδαγωγικής επιστήμης 

 Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι  
 Σχολική Παιδαγωγική  
 Διοίκηση και μοντέλα ηγεσίας στην εκπαίδευση 

 Η Διαπολιτισμική Επικοινωνία σε πολυπολιτισμικές τάξεις 
 Το εκπαιδευτικό έργο και οι δείκτες ποιότητάς του  
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 Ο ρόλος της αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης 
 

 

Μάθημα: Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

Διδάσκουσα: Γιαννούλη Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

Είναι ένας επιστημονικός κλάδος που γεφυρώνει δύο τομείς την εκπαίδευση 
και την ψυχολογία. Ενδιαφέρεται κυρίως για την εφαρμογή των 

ψυχολογικών μεθόδων στη μελέτη και στην πρακτική της διδασκαλίας και 
της μάθησης.  

Οι ειδικοί διδακτικοί στόχοι είναι : 
 Ορισμός της Εκπαιδευτικής Ψ και όροι κλειδιά 
 Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Εκπαιδευτικοί για τα σημαντικά θέματα στη 

Σύγχρονη Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

Περιεχόμενα μαθήματος 
 Θέματα στην Οργάνωση και το χτίσιμο της γνώσης της Εκπαιδευτικής Ψ 

 Η έννοια της γνωστικής, γλωσσικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην 
βρεφική, πρώτη και μέση παιδική ηλικία (με έμφαση στα προγράμματα 

που υπάρχουν στην εκπαίδευση) 
 Διαφορές μαθητών (πως επηρεάζει η κουλτούρα τη διδασκαλία και τη 

μάθηση, πως επηρεάζει το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, η εθνότητα, η 

φυλή, οι εμπειρίες, η διγλωσσία  την επίδοση των μαθητών 
 Συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης (ποια η συμβολή αυτών στην 

κατανόηση της διαδικασίας της μάθησης 

 Θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών και γνωστικές θεωρίες μάθησης 
 Ποιο θεωρείται αποτελεσματικό μάθημα 

 Μαθητοκεντρικές και νοοκατασκευαστικές προσεγγίσεις της 
διδασκαλίας 

 Προσαρμογή της διδασκαλίας ώστε να προσαρμόζεται στις ατομικές 

ανάγκες 
 Κίνητρα μάθησης και πώς διαμορφώνεται ένα αποτελεσματικό 

μαθησιακό περιβάλλον 
 Αξιολόγηση της μάθησης με εισαγωγή στις τυπικές και άτυπες 

διαδικασίες και πώς αυτές χρησιμοποιούνται. 

 
 
Μάθημα: Αγγλικά Ι: Κατανόηση ακαδημαϊκών κειμένων 

Διδάσκουσα:  Πολυξένη Στεφάνου – Δηματάτη,  Ε.Ε.Π. Αγγλικής  
 

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο 
της Αγγλικής καθώς και με τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης ακα-
δημαϊκών κειμένων. Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται είναι γενικού ενδια-

φέροντος καθώς και από το χώρο της εκπαίδευσης/ ειδικής αγωγής. Επίσης 
γίνεται εξάσκηση κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων, όπως οι περιλήψεις 

άρθρων. Ιδιαίτερη επίσης έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών με 
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το λεξιλόγιο του άμεσου περιβάλλοντός τους στην Αγγλική, δηλαδή με λεξι-
λόγιο που σχετίζεται με το ακαδημαϊκό τους περιβάλλον καθώς και με την 
οικονομία / ιστορία της Ελλάδας. 

Στα πλαίσια του μαθήματος χρησιμοποιείται το βιβλίο English for Academic 
Purposes: Reading & Vocabulary, Kantaridou Z. (UOM, 2011). Η παιδα-

γωγική μέθοδος βασίζεται και σε μικρές εργασίες –projects- που διεκπε-
ραιώνουν οι φοιτητές και το επίπεδο γνώσεων της Αγγλικής που απαιτείται 

είναι περίπου Β2. 

Oι στόχοι του μαθήματος εστιάζουν στην : 
Ανάπτυξη ακαδημαϊκού & εξειδικευμένου λεξιλογίου 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων (κύρια σημεία, 
γρήγορο διάβασμα) 
Ικανότητα αξιολόγησης πηγών του διαδικτύου 

Πιο αναλυτικά, στόχοι του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές άνε-
ση όταν χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα για να μιλήσουν για τις σπου-

δές τους, το πανεπιστήμιό τους ή τη χώρα τους και να αναπτύξουν χρήσιμες 
δεξιότητες που θα τους ενισχύσουν στην εκμάθηση λεξιλογίου και στην 
καλλιέργεια του γραπτού και προφορικού λόγου. Τέλος το μάθημα στοχεύει 

και στην ανάπτυξη στρατηγικών μελέτης, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν οι 
φοιτητές κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών τους σπουδών. 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών 
εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.  

Η διδασκαλία του μαθήματος είναι 3ωρη. Διεξάγεται επίσης ενισχυτική δι-

δασκαλία  2 ώρες εβδομαδιαίως για τα εξάμηνα Α΄ και Β΄ από την κ. Ίρις 
Παπαδοπούλου, ΕΕΠ Αγγλικής.  
 

 

Μάθημα:  Γαλλικά Ι 

Διδάσκουσα:  Donati – Κάμου Μαντλέν,  Ε.Ε.Π. Γαλλικής 
 

Περιγραφή του μαθήματος: 

Για το μάθημα αυτό, η διδάσκουσα έχει επεξεργαστεί ένα ευέλικτο 
διδακτικό υλικό δομημένο σε θεματικές ενότητες . Το διδακτικό αυτό υλικό 

είναι γραπτό (corpus écrit)  και προφορικό (corpus oral) και είναι 
προσαρμοσμένο στις γενικές ανάγκες του /της φοιτητή /-τριας. Το μάθημα 
οργανώνεται σε δυο πεδία: κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου και 

κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου. 

Μαθησιακοί στόχοι: 
Στο τέλος του εξάμηνου μετά από την συστηματική παρακολούθηση του 

μαθήματος θα έχει επιτευχθεί σύγκλιση των επιπέδων του ετερογενούς 
κοινού και οι φοιτητές/ τριες: 
 Θα έχουν αφομοιώσει τη βασική δομή της γαλλικής γραμματικής 

(ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, χρόνοι κλπ.) (γραμματικοί στόχοι). 
 Θα μπορούν να αντιδρούν γραπτά και προφορικά σε βασικές 

περιστάσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής. Θα ξέρουν να 
συστήνονται, να ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό, να κατανοούν ένα 
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δρομολόγιο, αγγελίες, να συμπληρώνουν διάφορα έντυπα (εγγραφή, 
δήλωση κλοπής κλπ.)( επικοινωνιακοί στόχοι). 

 Θα έχουν ενισχύσει την αυτονομία τους κάνοντας, μεταξύ άλλων, 

διαδραστικές ασκήσεις στο διαδίκτυο (στόχοι αυτονόμησης).      

Ώρες διδασκαλίας: 3/εβδομάδα. 
Ώρες φροντιστηριακού μαθήματος: 2/εβδομάδα. 
 
 
Μάθημα:  Γερμανικά  Ι 

Διδάσκων:  Λυμπεράκης Παναγιώτης,  Πανεπιστημιακός Υπότροφος 
 

Τα Γερμανικά Ι είναι ένα τετράωρο εβδομαδιαίο μάθημα στο χειμερινό εξά-

μηνο και επικεντρώνεται στην εκμάθηση των γερμανικών σε επίπεδο αρχα-
ρίων  (Α1.1) . Οι φοιτητές έρχονται σε πρώτη επαφή με την γερμανική 
γλώσσα και τον πολιτισμό. Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ανα-

φοράς για τις Γλώσσες (GeRfS) στόχος του μαθήματος είναι  η γνώση βασι-
κών γλωσσικών στοιχείων για μια ικανοποιητική καθημερινή επικοινωνία 

τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο σε διάφορα απλά θέματα 
της καθημερινότητας. Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για το μάθημα 
υπάρχουν στο Compus. 

 
 

 

 
Β ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

 
 
 

Μάθημα:   Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας 

Διδάσκων: Λάζαρος Τριάρχου, Καθηγητής   

 

Tο μάθημα αυτό εξετάζει την επιστήμη ως την ύστατη κατάκτηση της αν-
θρώπινης νόησης και καλύπτει βασικές αρχές επιστημονικού λόγου. Πρωτο-

τυπία, αντίληψη και αντικειμενικότητα. Παραλλαγή στη φύση. Αποδείξιμα 
και απορρίψιμα επιστημονικά ερωτήματα. Παρατήρηση φαινομένων, δοκι-

μασία υπόθεσης, σχεδιασμός πειραμάτων, διατύπωση θεωρίας. Ανακάλυψη 
και ερμηνεία στις επιστήμης της ζωής. Επιστημονικά μοντέλα και ετυμηγο-
ρία γεγονότων. Επιστήμη, οριακή επιστήμη, ψευδοεπιστήμη και σύγχρονες 

αντιφάσεις. Μηχανές αναζήτησης βιβλιογραφίας και συγγραφή επιστημονι-
κών εργασιών. Σύγκλιση των θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Διεπι-

στημονικότητα και αμοιβαίος εμπλουτισμός γνωστικών πεδίων.   
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Μάθημα: Μαθησιακές Δυσκολίες Ι - Learning Disabilities I 

Διδάσκων: Γεώργιος Παυλίδης, Καθηγητής 
 

Το μάθημα είναι εισαγωγικό και αποσκοπεί στη μετάδοση των καταλλήλων 
γνώσεων αλλά και την έμπρακτη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτη-
τών/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 Ε-

φαρμογές. 
 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 κα-
λυφθούν εκτενώς από τα αντίστοιχα μαθήματα άλλων συναδέλφων). 

 Σχέση Ευφυΐας, Μαθησιακών Δυσκολιών και Μαθησιακής Καθυστέρη-

σης. 
 Συγκριτική παρουσίαση: Ομοιότητες και Διαφορές μεταξύ Δυσλεξίας, 

Μαθησιακών Δυσκολιών, Διάσπασης Προσοχής και Γενικής Μαθησιακής 
Καθυστέρησης. 

 Συγκριτική παρουσίαση της Σχέσης Εγκεφαλικών Λειτουργιών, Οφθαλ-

μοκίνησης και Μαθησιακών Δυσκολιών - Δυσλεξίας. 
 Αναπτυξιακή και Επίκτητη Δυσλεξία: Ομοιότητες και Διαφορές. 

 Πλεονεκτήματα της Πρόγνωσης και της Έγκαιρης Διάγνωσης των Μαθη-
σιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας, με έμφαση και στο Τεστ Οφθαλμοκί-
νησης (γνωστού ως ΤΕΣΤ ΠΑΥΛΙΔΗ). 

 Ψυχο-Κοινωνικο-Εκπαιδευτικές Επιπτώσεις των Μαθησιακών Δυσκο-
λιών. " Σκέψεις και Προβληματισμοί. 

Οπτικο-ακουστικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν ευρέως κατά την διάρκεια των 

μαθημάτων ― συζητήσεων. 
 

 
Μάθημα:  Στατιστική  

Διδάσκων: Σοφία Αναστασιάδου, Αν.Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Μακεδονίας 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες εμπειρικής πο-
σοτικής ανάλυσης και στις μεθόδους παρουσίασης, ανάλυσης και ερμηνείας 
δεδομένων που έχουν συλλεχθεί με τη χρήση ερωτηματολογίων ή αφορούν 
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ολόκληρο τον υπό μελέτη πληθυσμό. Οι μέθοδοι ταξινόμησης, πινακοποίη-
σης και γραφικής αναπαράστασης ποσοτικών δεδομένων μιας ή δύο μετα-
βλητών αποτελούν αντικείμενο της Περιγραφικής Στατιστικής. Το μάθημα 

ολοκληρώνεται με την εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και παρουσίαση 
επιλεγμένων θεωρητικών κατανομών τυχαίων μεταβλητών. Το μάθημα συζη-

τά τα εξής θέματα: Πληθυσμός και Δείγμα, Στατιστικές μονάδες, Χαρακτηρι-
στικά, Οικονομικές και Πολιτικές Μεταβλητές και η Μέτρησή τους, Ταξινό-
μηση και Παρουσίαση Ποιοτικών Δεδομένων (Πίνακας Συχνοτήτων και Ακι-

δωτό Διάγραμμα), Ταξινόμηση και Παρουσίαση Ποσοτικών Δεδομένων. Διά-
γραμμα Μίσχου και Φύλλου (Steam and Leaf), Πίνακας Συχνοτήτων και Ι-
στόγραμμα, Παράμετροι Κεντρικής Τάσης και Θέσης. Σχέση Μέσου, Τιμής 

Μέγιστης Συχνότητας και Διαμέσου. Καμπύλη Ανισοκατανομής (Lorenz cur-
ve) – Συντελεστής Gini, Παράμετροι Διασποράς, Παράμετροι Ασυμμετρίας 

και Κύρτωσης, Μέτρηση Μεταβλητών και Κατάλληλα Στατιστικά – Συντελε-
στής Μεταβλητικότητας, Περιγραφή και Παρουσίαση ως προς Δύο Χαρακτη-
ριστικά, Πίνακες Διπλής Εισόδου, Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και 

Θεωρητικές κατανομές τυχαίων μεταβλητών. 
 

 

Μάθημα:  Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Διδάσκουσα:  Αθηνά Σιπητάνου, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου και της θέσης της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία.  

Περιεχόμενα του μαθήματος:  

 Εννοιολογικές προσεγγίσεις  

 Ιστορική αναδρομή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων  

 Αναγκαιότητα και στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων  

 Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στην εξέλιξη της Δια βίου μάθησης  

 Φορείς συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα  

 Ευρωπαϊκά προγράμματα για τη Δια βίου Μάθηση 

 Διδασκαλία, κίνητρα και μάθηση  

 O εκπαιδευτής ενηλίκων : χαρακτηριστικά, επιμόρφωση, πιστοποίηση 

 
 

Μάθημα:  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης   

Διδάσκων:   Κυρίτσης Δημήτριος & Παπαοικονόμου Αντώνιος, Εξωτε-

ρικοί Συνεργάτες 

  

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και 

σκοπό έχει να καταστήσει γνωστές στους /-στις φοιτητές /-τριες τις θεμε-
λιώδεις αρχές, τις έννοιες που συγκροτούν το πεδίο και τα εκπαιδευτικά 
προβλήματα που αυτό θεραπεύει.    

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι: 



 49 

 Η κατανόηση του εννοιολογικού πεδίου και του αντικειμένου της Κοινω-
νιολογίας της Εκπαίδευσης ως ειδικού γνωστικού τομέα των επιστημών 
της εκπαίδευσης. 

 Η εξοικείωση των φοιτητών /-τριών με το θεωρητικό πλαίσιο και τη με-
θοδολογία του. 

 Η συνειδητοποίηση της σημασίας του πεδίου τόσο στην καθημερινή 
σχολική πρακτική όσο και στην ανάλυση της ευρύτερης εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας. 

Περιεχόμενα του μαθήματος: 
Το μάθημα περιλαμβάνει επτά θεματικές ενότητες: 
 Η ιστορική πορεία της κοινωνιολογικής μελέτης της εκπαίδευσης και οι 

συνθήκες που οδήγησαν στη συγκρότηση του κλάδου της Κοινωνιολογί-
ας της Εκπαίδευσης. 

 Το αντικείμενο και οι βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευ-
σης. 

 Οι κοινωνιολογικές θεωρίες (Δομικός Λειτουργισμός, Συμβολική Διαντί-

δραση, Μαρξισμός, Νέα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης) που άσκησαν 
μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση και την εξέλιξη της Kοινωνιολογίας της 

εκπαίδευσης.  
 Οι δομές και οι λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος. 
 Οι λειτουργίες της ενσωμάτωσης, της μετάδοσης προσόντων και της επι-

λογής για κοινωνικές θέσεις. 
 Οι εκπαιδευτικές ανισότητες και η κοινωνική αναπαραγωγή.  
 Οι κοινωνιολογικές θεωρίες για τη γνώση και οι επιπτώσεις τους στο ανα-

λυτικό πρόγραμμα. 

 

 
Μάθημα: Πληροφορική ΙΙ: Βασικές Αρχές Πληροφορικής 

Διδάσκων: Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος 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 προ-

γραμματισμού Η/Υ. Εφαρμογές των εννοιών αυτών σε διάφορα περιβάλ-
λοντα με προσανατολισμό την εκπαιδευτική τους χρήση.  

 Δίκτυα και οι χρήσεις τους που σχετίζονται με την Εκπαίδευση. Βασικές 

υπηρεσίες διαδικτύου και ενσωμάτωση των λειτουργιών αυτών στην έ-
ρευνα και την επαγγελματική απασχόληση (προσωπική χρήση κι εγγρα-

φή σε καταλόγους συζητήσεων, διακίνηση αρχείων, χρήση φυλλομετρη-
τών για συλλογή πληροφοριών και βιβλιογραφική έρευνα).  

 Εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές εφαρμογές των βασικών περιβαλλόντων 

εργασίας: επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων, λογιστικών φύλλων 
αλλά και περιβαλλόντων γενικότερης χρήσης όπως οι εννοιολογικοί χάρ-

τες, το Google Earth κ.ά. 
 Γενικές επιπτώσεις της ανάπτυξης της Πληροφορικής (ιδιαίτερα στην ερ-

γασία και την Εκπαίδευση/επιμόρφωση/κατάρτιση). 
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Μάθημα:  Αγγλικά ΙΙ: Ακαδημαϊκός γραπτός λόγος 

Διδάσκουσα:  Πολυξένη Στεφάνου – Δηματάτη, Ε.Ε.Π. Αγγλικής  
 

Η διδασκαλία γραπτού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς είναι μάθημα 

που στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με ένα εύρος ακαδημαϊκών κει-
μένων, βάσει των οποίων θα μπορέσουν οι τελευταίοι να παράξουν διάφορα 
είδη γραπτού λόγου. Τα είδη γραπτού λόγου, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημα-

ντικά για το ακαδημαϊκό περιβάλλον, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την πε-
ρίληψη, την ερμηνεία και διατύπωση συμπερασμάτων σε σχέση με γραφή-

ματα, τη συμπλήρωση γραφικών αναπαραστάσεων και παραγωγή κειμένων 
που βασίζονται στο περιεχόμενό τους, την παράφραση, ανασκόπηση και α-
ξιολόγηση επιχειρημάτων. Στο μάθημα δίνεται έμφαση όχι μόνο στο τελικό 

έργο αλλά επίσης στη διαδικασία παραγωγής του. Για τη διευκόλυνση αυτής 
της διαδικασίας διδάσκονται στρατηγικές κατάλληλες για τα συγκεκριμένα 
έργα καθώς και στρατηγικές κριτικής σκέψης. Επίσης οι φοιτητές καθοδη-

γούνται στο να ανιχνεύσουν τις δικές τους στρατηγικές καθώς και να ανα-
πτύξουν άλλες που θα τους επιτρέψουν να παρακολουθήσουν και να αξιο-

λογήσουν μόνοι τους τη μάθησή τους. Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γί-
νεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολό-
γησης προόδου. 

 
 

Μάθημα:  Γαλλικά ΙΙ 

Διδάσκουσα:  Donati – Κάμου Μαντλέν, Ε.Ε.Π.  Γαλλικής 
 

Περιγραφή του μαθήματος: 
Για το μάθημα αυτό, η διδάσκουσα έχει επεξεργαστεί ένα ευέλικτο 
διδακτικό υλικό  προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες του /της φοιτητή /-

τριας. Το υλικό αυτό είναι γραπτό (corpus écrit)  και προφορικό (cor-
pus oral), δομημένο σε θεματικές ενότητες (επεξεργασία διάφορων κειμένων 

στα γαλλικά για ειδικούς σκοπούς ). Το μάθημα οργανώνεται σε δυο πεδία: 
κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου και  κατανόηση και παραγωγή 
προφορικού λόγου. 

Μαθησιακοί στόχοι: 
Στο τέλος του εξάμηνου μετά από τη συστηματική παρακολούθηση του 

μαθήματος οι φοιτητές/ τρίες: 
 Θα έχoυν επεκτείνει τις γνώσεις τους στη γραμματική της γαλλικής 

γλώσσας (γραμματικοί στόχοι). 

 Θα έχουν εμπλουτίσει το λεξιλόγιο τους με ειδική ορολογία ανάλογα με 
το αντικείμενο της επιστήμης τους (γλωσσικοί στόχοι). 

 Θα μπορούν να εντοπίζουν, να κατανοούν και να παράγουν γραπτές η 

προφορικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της επιστήμης τους 
(ακαδημαϊκοί στόχοι). 
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 Θα έχουν ενισχύσει την αυτονομία τους κάνοντας προφορικές και 
γραπτές διαδραστικές ασκήσεις και αναζητώντας περαιτέρω 
πληροφορίες στο διαδίκτυο (στόχοι αυτονόμησης).  

Ώρες διδασκαλίας: 3/εβδομάδα. 
Ώρες φροντιστηριακού μαθήματος: 2/εβδομάδα. 

 
 
Μάθημα:    Γερμανικά  ΙΙ 

Διδάσκων:  Παναγιώτης Λυμπεράκης,  Πανεπιστημιακός Υπότροφος 

 

Τα Γερμανικά ΙΙ είναι ένα τετράωρο εβδομαδιαίο μάθημα στο εαρινό εξάμη-

νο και επικεντρώνεται στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο 
αρχαρίων  (Α1.2) . Έως το τέλος του εξαμήνου μετά από την συστηματική 
παρακολούθηση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν καλύψει 

πλήρως τις απαιτήσεις του επιπέδου Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Αναφοράς για τις Γλώσσες (GeRfS). Οι φοιτητές θα είναι στη θέση να περι-
γράφουν με απλές φράσεις το άμεσο περιβάλλον και τις άμεσες ανάγκες 

τους. Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για το μάθημα υπάρχουν στο 
Compus. 
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Β ΄  Κ Υ Κ Λ Ο Σ  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν  

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

Μ Ε  Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Α Ν Α Γ Κ Ε Σ  

 

 

 
Γ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

 
 
 
Μάθημα:   Βασικές Νευροεπιστήμες 

Διδάσκων:  Λάζαρος Τριάρχου, Καθηγητής 
 

Παρουσιάζονται τα σύγχρονα ευρήματα της έρευνας του εγκεφάλου σε συ-

νάφεια 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 κυκλοφο-
ρία. Ηλεκτροχημική αγωγή νευρικών σημάτων. Συναπτική νευροδιαβίβαση, 

συστήματα νευροδιαβιβαστών και υποδοχέων. Οργάνωση νευρώνων σε νευ-
ρωνικά 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 και της 
ψυχοκοινωνικής συμπεριφοράς στην παιδική και εφηβική ηλικία. 

Ειδικότερα, διδάσκονται οι εξής ενότητες: Η γνωστικό-εξελικτική θεωρία του 
J. Piaget για την ανάπτυξη της νόησης, η προσέγγιση της επεξεργασίας 

πληροφοριών για τη γνωστική ανάπτυξη,  η θεωρία για τη ψυχοσεξουαλική 
ανάπτυξη του S. Freud, και η θεωρία για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του 
Ε. Εrikson. Οι περιοχές της ανάπτυξης στις οποίες δίνεται η έμφαση είναι: 

 γνωστική ανάπτυξη: πώς αναπτύσσεται η σκέψη του παιδιού και του 
εφήβου, καθώς και οι ειδικές ικανότητες (π.χ., λεκτική, αριθμητική) και 
οι γνωστικές λειτουργίες (π.χ., μνήμη, προσοχή, νοημοσύνη). Θα 
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συζητηθούν επίσης τα γνωστικά επιτεύγματα και οι περιορισμοί που 
παρατηρούνται στη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου τυπικής ανάπτυξης, 
σε κάθε ηλικία, έτσι ώστε να κατανοηθεί η υστέρηση που σημειώνουν 

ορισμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες αντίστοιχης ηλικίας. 

 ανάπτυξη της προσωπικής και σεξουαλικής ταυτότητας και 
ψυχοκοινωνικών εννοιών όπως ο αυτό-έλεγχος, η εικόνα του εαυτού και 
η αυτοεκτίμηση, στην παιδική και εφηβική ηλικία. 

 

 

Μάθημα: Εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης: Τυπική  

και εξ αποστάσεως 

Διδάσκοντες:  Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής   

 &  Ελένη Κουστριάβα, Εξωτερική  συνεργάτης 

 

Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση τόσο των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών 

αναγκών των ατόμων με πρόβλημα όρασης, όσο και των μεθόδων και μέσων 
εκπαίδευσής τους. Το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται σε τρεις γε-
νικές θεματικές ενότητες που αφορούν: α) την παρουσίαση των βασικών χα-

ρακτηριστικών των ατόμων με πρόβλημα όρασης, β) τις βασικές αρχές που 
διέπουν την εκπαίδευσής τους και γ) τα βασικά εκπαιδευτικά μέσα.  
Στην πρώτη ενότητα αναλύονται η λειτουργία της όρασης, οι ασθένειες των 

ματιών και οι εκπαιδευτικές τους συνέπειες και τα αρνητικά αποτελέσματα 
της απώλειας όρασης στην εξέλιξη/ ανάπτυξη των ατόμων. Στη δεύτερη ενό-

τητα διδάσκονται τα γενικά χαρακτηριστικά και αρχές της εκπαίδευσης των 
ατόμων με πρόβλημα όρασης, ιστορικά στοιχεία αναφορικά με την εκπαί-
δευση των ατόμων με τύφλωση και τα απαιτούμενα προσόντα (γνώσεις, δε-

ξιότητες, ικανότητες) των ειδικών δασκάλων, προγράμματα εκπαίδευσης α-
τόμων με πρόβλημα όρασης και μέθοδοι αξιολόγησης. Στην τελευταία ενό-
τητα παρουσιάζονται η γραφή μπράιγ, οι απτικές εικόνες και η υποστηρι-

κτική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση των ατόμων με 
πρόβλημα όρασης. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή στην εξ αποστάσεως εκπαί-

δευση και παρουσιάζονται μέθοδοι και τεχνολογικά μέσα που δύνανται να 
πλαισιώσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των ατόμων με πρόβλημα όρα-
σης. Οι θεματικές περιοχές του μαθήματος επικεντρώνονται τόσο στη θεω-

ρητική όσο και στην πρακτική διάσταση του γνωστικού αντικειμένου της 
εκπαίδευσης των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Για το λόγο αυτό οι φοιτη-

τές αναλαμβάνουν να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν σχετικές βιβλιο-
γραφικές ή ερευνητικές εργασίες. 
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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 θέματα του λόγου και της ακοής, οι οποίες θα επιτρέψουν τη βαθύ-
τερη κατανόηση των διαδικασιών της ανθρώπινης επικοινωνίας στα μαθή-

ματα της κατεύθυνσης που ακολουθούν. Ο λόγος, τόσο στον τομέα της α-
κρόασης 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 χαρακτηριστικά του εκφερόμενου λόγου αποτελούν χρήσιμη γνώση 
για την κατάρτιση και εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι θεματικές 
ενότητες που εξετάζονται αφορούν σε στοιχεία γλωσσολογίας, ακουστικής 

και φωνητικής, ανατομίας και φυσιολογίας των περιφερειακών συστημάτων 
λόγου και ακοής (οργάνωση του λόγου στον εγκέφαλο, πρόσληψη/αντίληψη 

του λόγου, ψυχοακουστική, μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας) και ανάπτυ-
ξης γλώσσας και ομιλίας. 
 

 
Μάθημα: Πληροφορική ΙΙΙ: Εφαρμογές Πληροφορικής  

στην Εκπαίδευση 

Διδάσκων:  Βασίλειος Δαγδιλέλης, Καθηγητής 
 

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τις σημαντικότερες 

θεωρίες και τη γενικότερη προβληματική που χαρακτηρίζει τη χρήση των 
Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στην Εκπαίδευση. Ε-
πίσης θα γνωρίσουν τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους καθώς και τους βασικούς τρόπους χρήσης 
των εκπαιδευτικών λογισμικών στην Εκπαίδευση (διοίκηση και διδασκαλία), 

τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει το ενδιάμεσο (interface) στη χρήση του εκπαι-
δευτικού λογισμικού και τις βασικές αρχές και τις φάσεις σχεδίασης ενός 
εκπαιδευτικού λογισμικού και ειδικότερα των πολυμεσικών εφαρμογών. Θα 

είναι σε θέση να οργανώσουν την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμι-
κού. Θα είναι σε θέση τέλος να εντάξουν ένα λογισμικό (ή ένα τμήμα λογι-

σμικού) σε συγκεκριμένη κατηγορία.  

Εξάλλου, οι σπουδαστές θα έλθουν σε επαφή με προγράμματα κατασκευής 
πολυμεσικών εφαρμογών και θα δημιουργήσουν μια στοιχειώδη εφαρμογή 

του είδους αυτού. 
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Μάθημα:  Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Διδάσκουσα: Ειρήνη Γουλετά, Επίκουρη Καθηγήτρια 
 

Το μάθημα εξετάζει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση εστιάζοντας στις ιστορι-
κές, κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές βάσεις της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στο ρόλο της εθνικότητας, της γλώσσας, και της κοινωνικής 

τάξης και στον αντίκτυπό τους στις ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους 
τους μαθητές και την κοινωνική δικαιοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Συμπεριλαμβάνει μια επισκόπηση των διαπολιτισμικών / διαγλωσσικὠν 

αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών δύνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δια-
πολιτισμικές / διαγλωσσικές μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης. 

 

 
Μάθημα:  Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Συμπεριφοράς 

Διδάσκουσα:  Χριστίνα Συριοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να ενημερωθούν σε θέματα σχετικά 

με προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών ώστε να μπορούν ως εκπαιδευ-
τικοί να αξιολογούν την συμπεριφορά των παιδιών και να προάγουν τις κοι-
νωνικές σχέσεις μεταξύ τους καθώς και τη συναισθηματική και γνωστική 

τους ανάπτυξη. Επίσης σκοπός είναι οι φοιτητές να μυηθούν σε τεχνικές 
διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενό-
τητες: 
 Εισαγωγή στα προβλήματα συμπεριφοράς 

 Κριτήρια καθορισμού της προβληματικής συμπεριφοράς 
 Κοινωνικό-γνωστική ανάπτυξη των παιδιών 

 Oι κοινωνικές σχέσεις και οι φιλίες των παιδιών 
 Αξιολόγηση, διαγνωστικά εργαλεία 
 Επιθετικότητα 

 Σχολικός εκφοβισμός 
 Ανυπακοή, μη συμόρφωση προς τους κανόνες 
 Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς 

 Διαταραχή ελλειματικής προσοχής, υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)  και προ-
βλήματα συμπεριφοράς 

 Βία και ΜΜΕ 
 Κοινωνική και Συναισθηματική αγωγή 
 Διαχείριση συγκρούσεων 

 Συνεργασία σχολείου, οικογένειας 
 Θεωρητικές προσεγγίσεις 

 Προγράμματα και τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς 
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Μάθημα:   Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας Ι  

Διδάσκων:  Θεόδωρος Μάρτζος, Εξωτερικός συνεργάτης 

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτηθούν οι βασικές δεξιότητες χρή-

σης της ΕΝΓ. Θα διδαχθούν  απλές έννοιες, ρήματα, χαιρετισμοί, ερωτημα-
τικός και καταφατικός τύπος πρότασης. 
 

 

Μάθημα:  Αγγλικά ΙΙΙ: Αγγλικά για Επαγγελματικούς Σκοπούς 

Διδάσκουσα:  Μερσίνη Καραγκεβρέκη, Ε.Ε.Π.  Αγγλικής 

 

Η διδακτική ύλη του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας Γ’ Εξαμήνου είναι 
ειδικά διαμορφωμένη για τους /-τις φοιτητές /-τριες του τμήματος ΕΚΠ στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε μορφή πανεπιστημιακών παραδόσεων που 
υπάρχουν ηλεκτρονικά και στο http://compus.uom.gr. Παράλληλα γίνεται 
χρήση και κάποιων διδακτικών ενοτήτων από εξειδικευμένο βιβλίο Αγγλικής 

γλώσσας. Η Αγγλική γλώσσα είναι μία από τις ξένες γλώσσες που οι φοιτητές 
/-τριες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των 

σπουδών τους. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό (τρίωρη διδασκαλία κάθε ε-
βδομάδα) και η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος των μαθη-
μάτων. 

Επειδή η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε πανεπιστημιακό επίπεδο ε-
στιάζεται στην γλωσσολογική ανάλυση κειμένων που σχετίζονται άμεσα με το 

αντικείμενο σπουδών των φοιτητών /-τριών τα κείμενα που χρησιμοποιού-
νται είναι αυθεντικά και προέρχονται από ευρεία γκάμα πηγών (περιοδικά, 
εφημερίδες, άρθρα, το διαδίκτυο, κλπ.). Σε κάθε διδακτική ενότητα (έξι συ-

νολικά και μία εισαγωγική) υπάρχει λεπτομερής ανάλυση κειμένων που συ-
νοδεύεται από ποικιλία ασκήσεων που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους 
/τις φοιτητές /-τριες να προσεγγίσουν θέματα που άπτονται των ειδικευμέ-

νων σπουδών τους με κριτική διάθεση. Ορισμένα από τα θέματα που αναλύ-
ονται στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας του Γ’ Εξαμήνου σχετίζονται με την 

δυσλεξία και τις μαθησιακές δυσκολίες, το φεμινιστικό κίνημα, με το σύ-
στημα Montessori, κτλ.  
 

 
Μάθημα: Γαλλικά ΙΙΙ 

Διδάσκουσα:  Μυρσίνη Τζαναβάρη, Ε.Ε.Π. Γαλλικής 
 

Το μάθημα της Γαλλικής αποσκοπεί στην εκμάθηση, βελτίωση και τελειο-

ποίηση της γλώσσας. Γι αυτό το λόγο, η διδασκαλία της γλώσσας είναι προ-
σαρμοσμένη στις ανάγκες των φοιτητών /-τριών του Τμήματος. 
Στο τρίτο εξάμηνο η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

σε βασικά είδη γραπτού λόγου σχετικά με την επιστήμη των φοιτητών /-
τριών. Το μάθημα παρέχει στους /στις φοιτητές /-τριες εξοικείωση με το 
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ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμέ-
νων. Αναπτύσσει δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού 
λόγου. Επίσης, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση των βασικών κανόνων γραμ-

ματικής (δομή της γλώσσας).   

Η διδασκαλία της γλώσσας αποσκοπεί στην ανάπτυξη των εξής ικανοτήτων: 

επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου,  κατανόη-
ση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη παραγωγής γραπτού λόγου. 
 

 
Μάθημα:    Γερμανικά  ΙΙΙ 

Διδάσκων:  Παναγιώτης Λυμπεράκης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος 

 

Τα Γερμανικά ΙΙΙ είναι τετράωρο εβδομαδιαίο μάθημα. Στόχος του μαθήμα-
τος στο χειμερινό εξάμηνο είναι να επεκταθούν οι γνώσεις των φοιτητών σε 

επίπεδο Α2.1 του Ενιαίου Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες 
(GeRfS). Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για το μάθημα υπάρχουν στο 
Compus. 

 
 

 
Δ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο :  

 
 

 
Μάθημα:  Κοινωνική Ψυχολογία  

Διδάσκοντες: Φλωρά Αικατερίνη, Γρίβα Άρτεμις – Μαργαρίτα, Ανδρού-

τσου Δέσποινα,  εξωτερικοί συνεργάτες 
 

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Στόχος τους 

μαθήματος είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών με βασικές έννοιες της Κοι-

νωνικής Ψυχολογίας, όπως η κοινωνική νόηση, η κοινωνική απόδοση, οι 

στάσεις, η κοινωνική επιρροή, οι κοινωνικές ομάδες (επίδοση, ηγεσία και 

λήψη αποφάσεων), η προκατάληψη και οι διομαδικές σχέσεις, οι συγκρού-

σεις, η επιθετικότητα, η θετική κοινωνική συμπεριφορά και οι διαπροσωπι-

κές σχέσεις. Οι φοιτητές καλούνται να προβληματιστούν γύρω από τη ση-

μαντικότητα των παραπάνω φαινομένων, τον τρόπο με το οποίο βιώνονται 

στην καθημερινότητα καθώς και την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική 

πράξη. 
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Μάθημα:  Νους και Νόηση:  Φιλοσοφικές Προσεγγίσεις των  

 Γνωσιακών Επιστημών. 

Διδάσκουσα:  Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 

Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στη Φιλοσοφία του νου και εστιάζει στη 
θεωρία και την έρευνα γύρω από τα θέματα που αφορούν στη φύση του νου 

και τις λειτουργίες της νόησης, έτσι όπως αυτά μελετώνται στο σύγχρονο 
πλαίσιο των γνωσιακών επιστημών (cognitive studies), εκείνων δηλαδή των 

διεπιστημονικών σχέσεων και συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα 
στη Φιλοσοφία, τις Νευροεπιστήμες, τη Γνωστική Ψυχολογία, την Πληροφο-
ρική και την Τεχνητή Νοημοσύνη ως προς τη μελέτη του νου και των νοητι-

κών φαινομένων. Το μάθημα ενδιαφέρεται για τη διερεύνηση και την εξαγω-
γή συμπερασμάτων σχετικά με τη φύση του νου, των λειτουργιών της νόη-
σης και των σημαντικών νοητικών φαινομένων. Στόχος του μαθήματος είναι 

να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη κατανόηση των εννοιών, των επιχειρημά-
των, των θεωριών αλλά και των προβλημάτων που ανακύπτουν σε αυτό το 

σύγχρονο διεπιστημονικό πεδίο.  

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι:  
Να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη κατανόηση και ικανότητες αναγνώρισης, 

διάκρισης, χρήσης και κριτικής απόφανσης στα παρακάτω θέματα:  
 Το εννοιολογικό πεδίο της Φιλοσοφίας του νου. 

 Το σύγχρονο εννοιολογικό και ερευνητικό πεδίο  των γνωσιακών επιστη-
μών και των σχέσεων και συνεργασιών που αναπτύσσονται ανάμεσα σε 
αυτές και τη Φιλοσοφία του νου. 

 Τις βασικές – παραδοσιακές αλλά τις και τις σύγχρονες θεωρίες για το 
νου και τη νόηση. 

 Το πρόβλημα της κατανόησης του αισθήματος υποκειμενικότητας και 

της συνείδησης του εαυτού.  
 Τις βασικές φιλοσοφικές θεωρίες γύρω από την προσωπική ταυτότητα. 

 Τη σχέση συνείδησης και υποκειμενικότητας. 
 Το πρόβλημα κατανόησης της σχέσης νου-σώματος. 
 Το πρόβλημα κατανόησης της νου, εγκεφάλου, συνείδησης και τεχνητής 

νοημοσύνης. 
 Το πρόβλημα κατανόησης της τεχνητής νοημοσύνης, των προκλήσεων, 

των άλυτων προβλημάτων και των φιλοσοφικών επιφυλάξεων. 
 Το πρόβλημα κατανόησης και αναγνώρισης εκείνων των εκπαιδευτικών 

προβλημάτων που άπτονται του επιστημονικού ενδιαφέροντος και των 

λύσεων/απαντήσεων που προκύπτουν από τη διεπιστημονική συνεργα-
σία των γνωσιακών επιστημών. 

Περιεχόμενα του μαθήματος: 

Το μάθημα αποτελείται από οκτώ θεματικές ενότητες:  

 Γνωσιακές  Επιστήμες και Φιλοσοφία  



 59 

1. Εννοιολογικές  οριοθετήσεις και αποσαφηνίσεις. 2. Ιστορία, βασικοί 
σταθμοί και σημαντικές εξελίξεις. 3. Η διεπιστημονική σχέση της Φιλο-
σοφίας του Νου με επιστημονικά πεδία όπως η Φιλοσοφία της Γλώσσας, 

η Γνωσιολογία, η Γνωστική Ψυχολογία, οι Νευροεπιστήμες, η Βιολογία, 
η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Πληροφορική.  

 Η Φιλοσοφία του νου – Βασικά θέματα 
1. Η φύση και οι λειτουργίες της ανθρώπινης νόησης. 2. Γνώση και Νό-
ηση. 3. Αίσθηση, αντίληψη, εμπειρία και ορθολογική σκέψη. 4.Νόηση, 

μετα-γνώση και συνείδηση. 5.Συνείδηση και Υποκειμενικότητα.  

 Παραδοσιακές και σύγχρονες αντιλήψεις γύρω από τη νόηση 
1.  Η αρχιτεκτονική και η εξέλιξη του νου. 2. Παραδοσιακές και σύγχρο-

νες θεωρίες. 3. Λάθη, παραλείψεις και μύθοι. 

 Φιλοσοφικά ζητήματα της Γνωσιακής Επιστήμης Ι: Αναζητώντας το Υπο-
κείμενο 
1. Υποκειμενικότητα και προσωπική ταυτότητα: Εννοιολογικές  αποσα-
φηνίσεις και βασικοί σταθμοί. 2. Ταυτότητα, μνήμη και εμπειρία. 3. Τα 

Qualia. 4. Συνείδηση και προθετικότητα. 5. Συνείδηση του εαυτού - Πα-
ραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις. 6. Ανάπτυξη συνείδησης του 

εαυτού και δι-υποκειμενικότητα.  

 Φιλοσοφικά ζητήματα της Γνωσιακής Επιστήμης ΙΙ: Αναζητώντας τη Συνεί-
δηση 
1. Νους, ψυχή και εγκέφαλος. 2. Εγκέφαλος και συνείδηση - Παραδο-
σιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις. 3. Αντίληψη και συνείδηση. 4. Ε-
γκέφαλος και συνειδητή εμπειρία.  

 Το πρόβλημα νου-σώματος  
1. Παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις. 2. Από το δυϊσμό στη 

φαινομενολογία.  

 Νόηση, συνείδηση και τεχνητή νοημοσύνη 
1. Άνθρωπος, νους και μηχανή. 2.Η χρήση των υπολογιστών στις γνω-

σιακές επιστήμες. 3. Μηχανή και νοημοσύνη. 4. Υπολογισμός, συμβολι-
κή αναπαράσταση και νοημοσύνη. 5. Σκέψη, γλώσσα και μηχανή. 6. 

Συνείδηση και τεχνητή νοημοσύνη: προβλήματα, προκλήσεις και προο-
πτικές. 7. Ενσώματη νοημοσύνη. 8. Τα άλυτα προβλήματα και οι φιλο-
σοφικές επιφυλάξεις.  

 Νους, νόηση και εκπαίδευση 
1. Η σημασία των Γνωσιακών Επιστημών για την εκπαίδευση. 2. Εκπαι-
δευτικές παρεμβάσεις και θεραπευτικές προσεγγίσεις. 

Διδακτικές Μέθοδοι & Μέσα/ Αξιολόγηση: 
 Εμπλουτισμένη Εισήγηση, εργασία σε ομάδες, μελέτες περίπτωσης. 

 Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας μαρκαδόρου, φωτοτυπημένο υλικό, 
προβολή ταινιών. 

 Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται με: 1) γραπτή εξέταση στο τέλος του εξα-

μήνου, 2) την παρουσία και συμμετοχή τους στο μάθημα και 3) την εκ-
πόνηση και παρουσίαση προαιρετικής απαλλακτικής (μεγάλης σε έκτα-

ση) εργασίας. 
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Μάθημα:  Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία  

Διδάσκων:   Γρηγόριος Σίμος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

(Συνδιδασκαλία 2ου και 3ου έτους):  Παρουσιάζονται όσες από τις ψυχικές 
διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας δεν περιγράφονται κατ' 

αποκλειστικότητα ως αντικείμενα σε άλλα μαθήματα. Σε καθεμιά από 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 ψυχολογική), η διαφοροποίησή τους από παρόμοιες διαταραχές και 
τέλος, οι επικρατέστερες θεραπευτικές προσεγγίσεις. 
 

 
Μάθημα:  Εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές  

 διαταραχές/ αυτισμό  

Διδάσκουσα: Χριστίνα Συριοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά 
των παιδιών με ΔΑΔ/αυτισμό, να μάθουν τρόπους αξιολόγησης των παιδιών 

στη σχολική τάξη, να εκπαιδευτούν σε τεχνικές επικοινωνίας, προγράμματα 
και συστήματα εκπαίδευσης, τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων συμπερι-

φοράς, να ενημερωθούν σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και 
τη διδακτική μεθοδολογία, για τις δυνατότητες εκπαιδευτικής, επαγγελμα-
τικής και κοινωνικής ένταξης των παιδιών με ΔΑΔ καθώς και για θέματα 

Συμβουλευτικής των γονέων τους. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία: 
 Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ), σύνδρομα, επιδημιολογία,  

 Χαρακτηριστικά των ατόμων με ΔΑΔ 
 Αιτίες των ΔΑΔ 

 Αξιολόγηση των ΔΑΔ, διαγνωστικά κριτήρια (DSM-IV) 
 Διαγνωστικά εργαλεία και μέσα (τεστ, κλίμακες κ.α.) 
 Τεχνικές επικοινωνίας 

 Τεχνικές, προγράμματα, συστήματα εκπαίδευσης  
 Προγράμματα διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς 

 Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, διδακτική μεθοδολογία 
 Εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με ΔΑΔ 
 Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης και πρώιμης παρέμβασης  

 Συμβουλευτική γονέων 
 Προγράμματα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ατόμων με αυτι-

σμό 
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Μάθημα:   Εφαρμογές της Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες 

Διδάσκουσα: Σοφία Αναστασιάδου,  εξωτερική συνεργάτης 

 

Το μάθημα αυτό είναι κεντρικής σημασίας και εστιάζει στην εφαρμογή της 

επιστήμης της Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες. Στόχος είναι να με-
λετηθούν πρακτικές στατιστικές τεχνικές, να κατανοηθούν οι βασικές αρχές 
πίσω από κάθε ανάλυση και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη χρήση προ-

γραμμάτων ανάλυσης δεδομένων. Στο μάθημα θα καλυφθούν τα παρακάτω  
θέματα: 

 Η ιστορία πίσω από την στατιστική επιστήμη 

 Οργάνωση και περιγραφή ποσοτικών και κατηγορικών δεδομένων 

 Υπολογισμός και ερμηνεία στοιχείων όπως: ο μέσος όρος, η διάμεσος, 

επικρατούσα τιμή, δείγμα, πληθυσμός και τυπική απόκλιση 

 Διερεύνηση των δεδομένων με τη χρήση γραφημάτων, ιστογραμμάτων, 
box plot κλπ. 

 Μελέτη κατανομών και κατανόηση των ιδιοτήτων τους 

 Έλεγχος υποθέσεων 

 t τεστ και ANOVA 

 Έλεγχος χ2 

 Συσχετίσεις 

 Παλινδρόμηση 

 Λογιστική Παλινδρόμηση 

 Διάστημα εμπιστοσύνης 

 Ανάλυση διαμεσολάβησης (mediation analysis) 

 Ανάλυση ρύθμισης (moderation analysis) 

 Ανάλυση παραγόντων 
 

 

Μάθημα:  Η διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης ή ξένης γλώσσας 

Διδάσκουσα:  Ειρήνη Γουλετά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές/τριες τη γνώση για τις διαδικασίες εκ-

μάθησης της πρώτης και της δεύτερης γλώσσας , συμπεριλαμβανομένης της 

αλληλεπίδρασης των δύο γλωσςὠν –μητρικής και δεύτερης-και τις συνέπειές 
αυτής στη σχολική τάξη. Οι φοιτητές/τριες θα εξετάσουν ερευνητικές μελε-

τες για τα γνωστικά και γλωσσικές επιτεύγματα των δίγλωσσων παιδιών και 
θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις συνέπειες της διγλωσσίας για τη γνω-
στική τους ανάπτυξη, τη σχολική τους επίδοση, και τη γλωσσική τους επε-

ξεργασία. 
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Μάθημα:    Σχολική Ψυχολογία 

Διδάσκουσα:  Βασιλική Γιαννούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια 
 

Η σχολική ψυχολογία είναι κλάδος της επιστήμης της ψυχολογίας που τις 
τελευταίες δεκαετίες σημειώνει ιδιαίτερη ανάπτυξη σε πολλές χώρες του 

κόσμου. Αποτελεί κλάδο εφαρμοσμένης ψυχολογίας και είναι συνδεδεμένη 
με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Αφορά την παροχή υπηρεσιών 
σε όλα τα μέλη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, δηλ. τους μαθητές όλων 

των ηλικιών, τις οικογένειες τους, τους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους 
φορείς και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Ο ειδικός διδακτικός στόχος είναι: η κατανόηση ότι ο σχολικός ψυχολόγος 

καλείται να αντιμετωπίσει δυσκολίες μάθησης, ανάπτυξης και 
ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στο σχολείο και στην οικογένεια, με την 

πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ανθεκτικότητας του 
μαθητικού πληθυσμού και του συνόλου της σχολικής κοινότητας, καθώς 
και με την προαγωγή της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας. 

Περιεχόμενα μαθήματος 
 Καθορισμός του ρόλου και της ειδικότητας της σχολικής ψυχολογίας 

 Εκπαίδευση και κατάρτιση 
 Νομοθετικό πλαίσιο 
 Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων 

 Ψυχολογική και διαλεκτική υποστήριξη στο σχολείο 
 Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον 
 Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά και εφήβους 

 Παρεμβάσεις μαθησιακής υποστήριξης 
 Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον 

 Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και φροντίδας παιδιών και εφήβων 
(οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών ψυχικής υγείας με ανασκόπηση της 
διεθνής πραγματικότητας –δομές παροχής σχολικών ψυχολογικών 
υπηρεσιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα) 

 

 
Μάθημα:  Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία με τη χρήση  

υποστηρικτικής τεχνολογίας 

Διδάσκουσα: Ελένη Κουστριάβα, Εξωτερική συνεργάτης 

  

(Δεν διατίθεται περιγραφή) 
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Μάθημα:  Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 

Διδάσκων:  Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 

Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να 
κατανοήσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, να γνωρίσουν τρόπους α-
ποτελεσματικότερης οργάνωσης και διεύθυνσής του, ώστε να επιφέρουν δη-

μιουργικές, οργανωτικές αλλαγές στο εργασιακό τους περιβάλλον στο μέλ-
λον. 

Περιεχόμενο του μαθήματος:  Οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού εκ-
παιδευτικού συστήματος ―  Το πορτραίτο του ηγετικού στελέχους της εκ-
παίδευσης ― Ο σχολικός σύμβουλος ― Ο προϊστάμενος εκπαίδευσης ― Ο 

διευθυντής του σχολείου ― Το διδακτικό προσωπικό των σχολείων ― Σχέσεις 
σχολείου και κοινότητας ― Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ενηλί-
κων ― Λύση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων ―Οργάνωση και διοίκηση 

της ειδικής αγωγής ― Αξιολόγηση της ηγεσίας ― Διασφάλιση ποιότητας στην 
εκπαίδευση ― Συντονισμός συνεδριάσεων. 

 

 
Μάθημα:  Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας ΙΙ 

Διδάσκων:  Θεόδωρος Μάρτζος, Εξωτερικός συνεργάτης 

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτηθούν οι βασικές δεξιότητες χρή-

σης της ΕΝΓ για τη διεκπεραίωση μιας απλής συνομιλίας. Θα διδαχθούν οι 
τρόποι έναρξης συνομιλίας και διακοπής αλλά και χρονικές έννοιες, τοπι-
κές έννοιες και έννοιες συναισθημάτων. 

 
 
Μάθημα:  Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα ακοής 

Διδάσκουσα:  Αρετή Οκαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτηθούν οι βασικές θεωρητικές και 
πρακτικές γνώσεις γύρω από το πολύπλευρο ζήτημα της εκπαίδευσης των 

παιδιών με προβλήματα ακοής. Οι αρχικές ενότητες του μαθήματος αφο-
ρούν στην περιγραφή της φύσης των προβλημάτων ακοής, στην αιτιολογία 

τους καθώς και στην ακοολογική εκτίμηση και την ερμηνεία των ακοο-
γραμμάτων. Στη συνέχεια παρέχονται γνώσεις για την γνωστική, γλωσσική 
και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με προβλήματα ακοής 

και για τους τρόπους μάθησης. Κατόπιν, περιγράφονται οι μέθοδοι εκπαί-
δευσης των παιδιών με προβλήματα ακοής και οι τρόποι διδασκαλίας και 
συμπερίληψης, με αναφορά στη χρήση της ΕΝΓ και του προφορικού λόγου. 

Γίνεται περιγραφή των συστημάτων υποστηρικτικής τεχνολογίας, αναλύο-
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νται οι διαταραχές λόγου και ομιλίας και προτείνονται  οι τρόποι αντιμετώ-
πισης των προβλημάτων προφορικού και γραπτού λόγου. Τέλος, γίνεται 
μνεία σε εκπαιδευτικά και ψυχο-κοινωνικά ζητήματα αναφορικά με την 

Κουλτούρα των Κωφών, την οικογένεια των παιδιών με προβλήματα ακοής 
και τις ανάγκες για παιδοκεντρική προσέγγιση. 

 
 
Μάθημα:  Αγγλικά IV:  Τεχνικές Προφορικής Παρουσίασης 

Διδάσκουσα:  Μερσίνη Καραγκεβρέκη,  Ε.Ε.Π. Αγγλικής  
 

Εξειδικευμένα Αγγλικά για Ειδική Αγωγή και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Η 

διδακτική ύλη του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας Δ' Εξαμήνου είναι ει-
δικά διαμορφωμένη για τους /τις φοιτητές /-τριες του τμήματος ΕΚΠ στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Αγγλική γλώσσα είναι μία από τις ξένες γλώσ-
σες που οι φοιτητές /-τριες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν στα τέσσερα 
πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό (τρίωρη 

διδασκαλία κάθε εβδομάδα) και η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση στο 
τέλος των μαθημάτων.  Επειδή η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε πα-

νεπιστημιακό επίπεδο εστιάζεται στην γλωσσολογική ανάλυση κειμένων που 
σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών /-τριών τα κεί-
μενα που χρησιμοποιούνται είναι αυθεντικά και προέρχονται από ευρεία 

γκάμα πηγών (περιοδικά, εφημερίδες, άρθρα, το διαδίκτυο, κλπ.). Σε κάθε 
διδακτική ενότητα (έξι συνολικά και μία εισαγωγική) υπάρχει λεπτομερής 
ανάλυση κειμένων που συνοδεύεται από ποικιλία ασκήσεων που αποσκο-

πούν στο να βοηθήσουν τους /τις φοιτητές /-τριες να προσεγγίσουν θέματα 
που άπτονται των ειδικευμένων σπουδών τους με κριτική διάθεση. Ορισμένα 

από τα θέματα που αναλύονται  

Στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας του Δ' Εξαμήνου σχετίζονται με την συ-
νεχιζόμενη εκπαίδευση και τα σχολεία, τον αυτισμό, διεθνή εκπαιδευτικά 

συστήματα, τις θεωρίες του Piaget και Vygotsky, κτλ. Το μάθημα υπάρχει 
και σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση  http://compus.uom.gr 

 
 
Μάθημα: Γαλλικά  IV 

Διδάσκουσα:  Μυρσίνη Τζαναβάρη,  Ε.Ε.Π. Γαλλικής  
 

Το μάθημα της Γαλλικής αποσκοπεί στην εκμάθηση, βελτίωση και τελειο-

ποίηση της γλώσσας. Γι αυτό το λόγο, η διδασκαλία της γλώσσας είναι προ-
σαρμοσμένη στις ανάγκες των φοιτητών /-τριών του  Τμήματος. 

Στο τέταρτο εξάμηνο αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή 
γραπτού και προφορικού λόγου αναγκαία για το ακαδημαϊκό περιβάλλον. 
Το μάθημα δίνει έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών /-τριών με το λεξι-

λόγιο του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Καλούνται οι φοιτητές /-τριες να 
παράγουν συγκεκριμένα είδη γραπτού λόγου που βασίζονται στα συγκεκρι-

μένα κείμενα. Η διδασκαλία προφορικού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς 
είναι μάθημα που αναπτύσσει τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για 

http://compus.uom.gr/
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την παραγωγή προφορικού λόγου. Επίσης, τελειοποιεί την εκμάθηση των 
κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).   

Η διδασκαλία της γλώσσας αποσκοπεί στην ανάπτυξη των εξής ικανοτήτων: 

επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου,  κατανόη-
ση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή προφορι-

κού λόγου.  
 
 

Μάθημα:  Γερμανικά  ΙV 

Διδάσκων:  Παναγιώτης Λυμπεράκης,  Πανεπιστημιακός Υπότροφος 
 

Το μάθημα Γερμανικά IV είναι τετράωρο. Στο τέλος του εαρινού εξαμήνου 
αναμένεται οι φοιτητές μετά από την συστηματική παρακολούθηση του μα-
θήματος να έχουν καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις του επιπέδου Α2. Περισ-

σότερες πληροφορίες και υλικό για το μάθημα υπάρχουν στο Compus. 

 

 

 
Ε ΄  Ε ξ ά μ η ν ο :  

 
 

 
Μάθημα:   Μαθηματικά για ΑμεΑ 

Διδάσκων:  Ιωάννης Αγαλιώτης, Αναπληρωτής  Καθηγητής 

 

Σκοποί του μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους /τις φοιτητές /-τριες  ικα-

νούς /ές να: 

 προσδιορίζουν τα δομικά στοιχεία των Μαθηματικών που περιλαμβάνο-

νται στις μαθηματικές δραστηριότητες που κάθε φορά αναθέτουν στους 
μαθητές τους 

 συγκεκριμενοποιούν τον τρόπο με τον οποίο τα ατομικά γνωστικά χαρα-

κτηριστικά και οι μαθησιακές προτιμήσεις των μαθητών επιδρούν σε ει-
δικά μαθηματικά έργα  

 επισημαίνουν τη σημασία των περιβαλλοντικών παραγόντων στη μάθηση 
των Μαθηματικών 

 αξιολογούν τις δυσκολίες μάθησης στα Μαθηματικά 

 σχεδιάζουν και υλοποιούν μαθηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Περιεχόμενα του μαθήματος  
Τα σημαντικότερα από τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι: 

 Δομικά στοιχεία και γνωστικές απαιτήσεις στη μάθηση των μαθηματικών 
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 Εγγενή χαρακτηριστικά των μαθηματικών που μπορούν να αποτελέσουν 
πηγή δυσκολιών μάθησης 

 Νευροψυχολογικές προσεγγίσεις της μάθησης 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 / νοητική  

αναπηρία 

Διδάσκουσα:  Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 

Στο μάθημα αυτό θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση των ιδιαίτερων χαρα-

κτηριστικών των ατόμων με νοητική καθυστέρηση/ αναπηρία με απώτερο 
σκοπό το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης για την καλύτερη σχολική 
και κοινωνική τους συμπερίληψη. Θα διερευνηθούν οι όροι: νοημοσύνη, 

νοητική ηλικία, μάθηση, ανάπτυξη (γνωστική, γλωσσική, κινητική κ. λπ.), 
λειτουργικότητα, λειτουργικές δεξιότητες. Ο ορισμός της νοητικής καθυστέ-

ρησης θα δοθεί μέσα από μια ιστορική αναδρομή της στάσης της κοινωνίας 
απέναντι στα άτομα αυτά και μέσα από μια συγκριτική παρουσίαση όρων 
και ορισμών στη διεθνή βιβλιογραφία που σχετίζονται με την νοητική καθυ-

στέρηση/ αναπηρία. Αναλόγως έπεται αναφορά στα επίπεδα της νοητικής 
καθυστέρησης/ αναπηρίας (ελαφρά, μέτρια, βαριά νοητική καθυστέρηση) 
με σχετική παρουσίαση διαφόρων συνδρόμων (Down, Williams κ.α.) με έμ-

φαση στα συμπεριφορικά και γνωστικά χαρακτηριστικά. Αναμφίβολα η 
προσέγγιση αυτή θα γίνει στο πλαίσιο του ιατρικού, ψυχολογικού και παι-

δαγωγικού μοντέλου που επηρέασε και διαμόρφωσε την εκπαίδευση αυτών 
των ατόμων προκειμένου να ακολουθήσει επεξεργασία των σύγχρονων τάσε-
ων και εκπαιδευτικών αρχών που διέπουν την εκπαίδευση τους π.χ. η θεω-

ρία του αυτοπροσδιορισμού. Θα γίνει αναφορά σε εκπαιδευτικά και θερα-
πευτικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (ΕΕΕΕΚ). Ένας από τους επιμέρους στόχους είναι να εξοικειω-
θούν οι φοιτητές με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση προ-
γραμμάτων διδασκαλίας μέσα από μελέτες περίπτωσης.  

Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:  

 Διερεύνηση των όρων και ορισμών της νοητικής καθυστέρησης και νοη-
τικής αναπηρίας 

 Μαθησιακό προφίλ και χαρακτηριστικά των ατόμων με ΝΚ/ΝΑ 



 67 

 Σύνδρομα της ΝΚ/ΝΑ: σωματικός. γνωστικός και συμπεριφορικός φαι-
νότυπος 

 Βασικές αρχές εκπαίδευσης ατόμων με ΝΚ/ΝΑ 

 Αναλυτικά προγράμματα και Νοητική καθυστέρηση 

 Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης 

παιδιών και εφήβων με ΝΚ/ΝΑ 

 Κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες ατόμων με ΝΚ/ΝΑ 

 Αυτοπροσδιορισμός ατόμων με ΝΚ/ΝΑ 

 Δεξιότητες ζωής και ανεξαρτησίας ατόμων με ΝΚ/ΝΑ 

 Μετάβαση στην ενήλικη ζωή 
 

 
Μάθημα:  Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας 

Διδάσκουσα:  Βασιλική Γιαννούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια    
 

Στην μάθημα ‘Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας’ επιδιώκεται μια καλύτερη 

κατανόηση – κατάρτιση μέσω κλινικών εμπειριών των θεμάτων που 
διαπραγματεύεται η σχολική ψυχολογία μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα-

σχολείο. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν καλύτερα τους βασικούς  εκείνους 
παράγοντες για τους οποίους ένας σχολικός ψυχολόγος μπορεί να φανεί 
χρήσιμος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται 

καθημερινά εντός του σχολείου. 

Θεματικές ενότητες  
 Εκπαίδευση –Σχολική επίδοση –Οικογένεια 

 Σχολική Ψυχολογία ρόλοι και αρμοδιότητες στα πλαίσια σύγχρονων 
εκπαιδευτικών συστημάτων –αναφορά στα μοντέλα παροχής υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας και φροντίδας παιδιών και εφήβων – σύνθεση θεωρίας 
έρευνας εκπαίδευσης και παρέμβασης στην σχολική κοινότητα 

 Ψυχοκοινωνική προσαρμογή – Αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων των παιδιών –ψυχοκοινωνική παρέμβαση 
 Προβολικές τεχνικές – η χρήση τους στα πλαίσια της σχολικής 

κοινότητας – παραδείγματα χρήσης αυτών στην αξιολόγηση 
συναισθηματικής κατάστασης των παιδιών 

 Εφαρμογές της ορθολογικής –συναισθηματικής θεωρίας στο χώρο του 

σχολείου –παραδείγματα αντιμετώπισης περίπτωσης σχολικής φοβίας 
 Συμβουλευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά που πενθούν 
 Κακοποίηση –παρέμβαση παιδιών στο οικογενειακό περιβάλλον –ο 

ρόλος του σχολείου και του σχολικού ψυχολόγου 
 Κοινωνική – συναισθηματική μάθηση – πρόληψη αντιμετώπιση 

συναισθηματικών συμπεριφορικών δυσκολιών μαθητών στο σχολείο 
 Παρεμβατικά προγράμματα και δράσεις στην σχολική κοινότητα 
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Μάθημα:  Συμβουλευτική Ψυχολογία. 

Διδάσκων:   Γρηγόριος Σίμος, Αναπληρωτής 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  προσέγγι-
ση,  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  συμβουλευ-
τική  διαδικασία,  καθώς  και  στις ηθικές αρχές,  τις αξίες  και τη δεοντολο-
γία  η  οποία  διέπει  την πρακτική  της συμβουλευτικής.   Αν  και  οι  φοι-

τητές /-τριες του Τμήματος  δεν  θα  ασκήσουν την  Συμβουλευτική  ως  ε-
πάγγελμα,  θα κληθούν  συχνά  να  παράσχουν  τη  γνώμη  τους,  αλλά  και  

την  συμβουλευτική /υποστηρικτική  τους παρέμβαση σε ποικίλα πλαίσια 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. 

 

 
Μάθημα:  Πληροφορική Χ:  Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές  

 Εφαρμογές ευφυών τεχνολογιών και ρομποτικής 

Διδάσκων:   Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής 

 

(Δεν διατίθεται περιγραφή) 

 
 

Μάθημα:  Δεξιότητες Δια βίου Συμβουλευτικής και Διαχείρισης  

Σταδιοδρομίας 

Διδάσκουσα: Ιωάννα Παπαβασιλείου,  Επίκουρη Καθηγήτρια 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι: (α) να προσεγγίσουν οι μαθητές το πλαίσιο 

και την αναγκαιότητα της Δια βίου ΣΥ.Ε.Π. και να εξοικειωθούν με το προ-
φίλ  του Συμβούλου Σταδιοδρομίας και ειδικότερα με τις δεξιότητες συμ-
βουλευτικής που πρέπει να κατέχει & (β) να προσεγγίσουν τις έννοιες δεξιό-
τητες, δεξιότητες-κλειδιά και δεξιότητες Σταδιοδρομίας και να κατανοήσουν 

τη σημασία τους στις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. 

Ειδικοί Διδακτικοί Στόχοι: 

(i) Γνώσεις 
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτήτριες-ές: 
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 το περίγραμμα, τους σκοπούς, τις αρχές και τους φορείς παροχής υπη-

ρεσιών της διά βίου ΣΥ.Ε.Π., όπως αυτά οριοθετούνται στα επίσημα ευ-

ρωπαϊκά έγγραφα  

 τα σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα της διά βίου ΣΥ.Ε.Π.: Κοινωνιογνωστικό 

μοντέλο, και θεωρίες του τυχαίου και του χάους 

 τις δεξιότητες συμβουλευτικής: ενεργητική/προσεκτική ακρόα-

ση/παρακολούθηση, ενσυναίσθηση, εστίαση, αντανάκλαση συναισθήμα-

τος, αυτοαποκάλυψη 

 τις δεξιότητες-κλειδιά, τις κατηγοριοποιήσεις τους και τη σύνδεσή τους 
με τη σταδιοδρομία 

(ii) Δεξιότητες 
Να είναι ικανοί-ές οι φοιτήτριες-ές να : 
 διακρίνουν τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την παροχή υπηρεσιών 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας διά βίου 

 διακρίνουν και να εφαρμόζουν τις διάφορες δεξιότητες συμβουλευτικής 

σε ασκήσεις προσομοίωσης και παιχνίδια ρόλων 

 αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τις δεξιότητες σταδιοδρομίας στις κατη-

γορίες τους (προσωπικές και κοινωνικές) 

 καταλαβαίνουν ποιες από τις δεξιότητες αυτές κατέχουν ικανοποιητικά 
και ποιες όχι 

(iii) Στάσεις και Συμπεριφορές 
Οι φοιτήτριες-ές να: 

 αποδέχονται την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π., διά βίου 

 σέβονται τη διαφορετικότητα διαφορετικών ομάδων-στόχων της διά βίου 

Συ.Ε.Π. 

 είναι ανοιχτές-οί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων σταδιοδρο-

μίας 

Περιεχόμενα - Θεματικές Ενότητες: 
 Διά βίου Συ.Ε.Π. στην Ευρώπη: Οριοθέτηση, στόχοι, αρχές,  

 Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στη συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: 

Το Κοινωνιο-γνωστικό μοντέλο, και οι Θεωρίες του τυχαίου και του χάους 

 Το προφίλ του Συμβούλου Συ.Ε.Π.: Εκπαίδευση, προσοντολόγιο, πλαί-

σιο δραστηριοτήτων 

 Δεξιότητες Συμβουλευτικής- Δεξιότητες Συμβούλου  

 Δεξιότητες, δεξιότητες-κλειδιά, εγκάρσιες δεξιότητες 

 Συναισθηματική Νοημοσύνη και Δεξιότητες Σταδιοδρομίας 

 Προσωπικές και Κοινωνικές Δεξιότητες 

Διδακτικές Μέθοδοι & Μέσα/ Αξιολόγηση φοιτητών-τριών 

1. Εμπλουτισμένη εισήγηση, εργασία σε ομάδες, παίξιμο ρόλων, μελέτες 

περίπτωσης 

2. Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας μαρκαδόρου, φωτοτυπημένο υλικό, 

προβολή σύντομων βίντεο  



 70 

3. Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται: 

i.Με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου  

ii. Με την παρουσία και συμμετοχή τους στο μάθημα (10% στον βαθμό 

γραπτής εξέτασης) 

iii. Με την εκπόνηση και παρουσίαση μικρών εργασιών, με τη μέθοδο 

της μικροδιδασκαλίας ή μικροσυμβουλευτικής 
 
 
Μάθημα: Σύγχρονα Διδακτικά Μοντέλα για άτομα με ΔΑΔ / Αυτισμό   

Διδάσκουσα:  Χριστίνα Συριοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια  
 

Σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων σε θέματα διδακτι-
κής μεθοδολογίας ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ). Οι 
φοιτητές  ενημερώνονται και εκπαιδεύονται στη μεθοδολογία συγκρότησης 

ατομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διαφορετικά γνωστικά αντικεί-
μενα (γλώσσα, μαθηματικά, κοινωνικές δεξιότητες, αυτοεξυπηρέτηση κ.α.). 
Επίσης εκπαιδεύονται σε σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα συγκριτικής παι-

δαγωγικής και εκπαίδευσης από άλλες χώρες. 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες 

 Αναλυτικά προγράμματα (στην Ελλάδα, ΗΠΑ, Ευρώπη) 

 Διδακτική μεθοδολογία 

 Γνωστικά αντικείμενα: θεματικές ενότητες, διδακτικοί στόχοι 

 Ατομικά εκπαιδευτικά προγράμματα για διαφορετικά γνωστικά αντικεί-
μενα, δομή, οργάνωση και υλικό (π.χ. γλώσσα, μαθηματικά, κοινωνικές 

δεξιότητες, αυτοεξυπηρέτηση κ.α.) 

 Ατομικά εκπαιδευτικά προγράμματα και διαθεματικότητα 

 Διδακτικά μοντέλα και εκπαιδευτική ένταξη. Ο ρόλος της ευέλικτης ζώ-

νης στην εκπαιδευτική ένταξη παιδιών με αυτισμό. 

 Διδακτικά μοντέλα και κοινωνική ένταξη. 

 Συνεργασία σχολείου και οικογένειας 

 

 
Μάθημα:  Εκπαίδευση ατόμων με κινητικές και σωματικές αναπηρίες   

Διδάσκων:  Παναγιώτης Βαρσάμης, Εξωτερικός συνεργάτης 
 

Ο τίτλος του μαθήματος παραπέμπει σε ένα ευρύ φάσμα συγγενών κινητι-

κών διαταραχών και χρόνιων παθήσεων. Συνεπώς, ένας από τους εκπαιδευ-
τικούς στόχους είναι η κατανόηση της μεγάλης ετερογένειας και η εξακρί-

βωση των διαμορφωτικών παραγόντων που συμβάλουν σε αυτήν. Βέβαια, ο 
κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν οι συχνότερες κινη-
τικές / σωματικές αναπηρίες της παιδικής ηλικίας και να προσδιοριστούν 

οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Έτσι, παρέχονται εμπεριστατωμένα στοιχεία 
για την ανάπτυξη, αξιολόγηση και παρέμβαση στο ειδικό θέμα της κάθε ε-
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νότητας. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στους τρόπους προαγωγής ψυχοκινη-
τικών, γνωστικών, μαθησιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με κι-
νητικές / σωματικές αναπηρίες. Μεταξύ άλλων, οι παρεμβάσεις περιλαμβά-

νουν τη χρήση υποβοηθητικού εξοπλισμού και υποστηρικτικής τεχνολογί-
ας. Οι κινητικές / σωματικές αναπηρίες διακρίνονται για την ταυτόχρονη 

αξιοποίηση πολλαπλών μοντέλων παρέμβασης. Εντούτοις, τα περιεχόμενα 
του μαθήματος είναι σχεδιασμένα για εκπαιδευτικούς και επομένως εντάσ-
σονται στη διεπιστημονική κοινότητα του σχολείου. Επίκαιρες ανακοινώσεις 

και υποστηρικτικά υλικά είναι διαθέσιμα στο CoMPUs του πανεπιστημίου. 
 

 

Μάθημα:  Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας ΙΙΙ  

Διδάσκων:   Θεόδωρος Μάρτζος, Εξωτερικός συνεργάτης 
 

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει τις βασικές 
δεξιότητες των ταξινομητών της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και να χρη-
σιμοποιεί τις εκφράσεις του προσώπου. Με τη χρήση πολυμέσων, ο φοιτη-

τής καλείται να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του για να πει μια ιστορία ή ένα 
γεγονός. 

 

 

 
Σ Τ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

 
 

 
Μάθημα: Διδακτική  Μεθοδολογία για τα ΑμεΑ 

Διδάσκων:   Ιωάννης Αγαλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

Σκοποί του μαθήματος 

Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους /τις φοιτητές /-τριες  ικα-
νούς /-ές 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 προγραμμά-

των, με βάση την καταλληλότητα της κάθε μιας σε σχέση με τους στό-
χους που έχουν θέσει 

 υλοποιούν το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υλοποίη-

σης 

 αξιολογούν το αποτέλεσμα της διδασκαλίας 
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Περιεχόμενα του μαθήματος:   
Τα σημαντικότερα από τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι: 

 Είδη διαδικασιών και εργαλείων αξιολόγησης ειδικών αναγκών  

 Αρχές και διαδικασίες οργάνωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων στις μο-
νάδες ειδικής εκπαίδευσης  

 Κριτήρια επιλογής διδακτικών μεθόδων / πλεονεκτήματα και μειονεκτή-
ματα των διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων  

 Διαδικασίες διδακτικής διαχείρισης και περιβαλλοντικές παράμετροι της 

διδασκαλίας σε μονάδες ειδικής εκπαίδευσης  

 Διαδικασίες αποτίμησης της διδασκαλίας. 
 

 
Μάθημα:   Διαταραχές Λόγου, Ομιλίας και  Επικοινωνίας 

Διδάσκουσα:  Αρετή Οκαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
 

Να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις γύρω από τα επικοινωνιακά προφίλ 

των παιδιών με αναπτυξιακές και νευρολογικές διαταραχές του λόγου και 
να κατανοηθεί η φύση καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προβλη-

μάτων ομιλίας, λόγου και επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν. Οι επιμέρους 
ενότητες αναφέρονται στα επικοινωνιακά προφίλ των παιδιών με Ειδική 
Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ), Φωνολογική Διαταραχή (Speech Sound Disor-

ders, SSD), Διαταραχές Κεντρικής Ακουστικής Δυσλειτουργίας (CAPD), 
Nοητική Καθυστέρηση, Αυτισμό και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Αι-
σθητηριακές Αναπηρίες, Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες, Επιλεκτική Βωβό-

τητα, Δυσαρθρία, Απραξία, Τραυλισμό, Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση και Ε-
πίκτηση Παιδική Αφασία, κα.  Μέσα από εργασίες μελετώνται επιστημονικά 

άρθρα και μελέτες περιπτώσεων παιδιών με προβλήματα λόγου, ομιλίας και 
επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής), έτσι ώστε να οικοδομούνται γνώ-
σεις και δεξιότητες σχετικά με τις αρχές και τις μεθόδους παρέμβασης κα-

θώς και τις στρατηγικές αντιμετώπισης των παιδιών στο εκπαιδευτικό περι-
βάλλον ή σε προγράμματα αποκατάστασης. Οι αποκτηθείσες γνώσεις θα 

αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό α) για την ανίχνευση των προβλημάτων λόγου, 
ομιλίας και επικοινωνίας σε παιδιά με ειδικές ανάγκες από ειδικούς που 
συνεργάζονται με λογοπεδικούς στα πλαίσια της ειδικής αγωγής ή αποκα-

τάστασης παιδιών με αναπτυξιακές ή επίκτητες διαταραχές, β) για την απο-
τίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών και την αντιμετώπισή τους και γ) για 
την αποτελεσματική  συνεργασία με τον λογοπεδικό μέσα στα πλαίσια των 

διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, προ-
σχολικής και σχολικής αγωγής ή κέντρα αποκατάστασης. 
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Μάθημα:   Γραφή και ανάγνωση της Braille 

Διδάσκουσες:  Ελένη Κουστριάβα & Μπαρούτη Μαριαλένα, Εξωτερικές 
συνεργάτιδες  

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών θεμάτων που διέ-
πουν την εκμάθηση του κώδικα Braille και τη διδασκαλία του σε μαθητές 
με πρόβλημα όρασης. Οι επιμέρους θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν 

είναι: 

 Έννοιες της απτικής αντίληψης. 

 Ζητήματα αναδυόμενου αλφαβητισμού και προ-μπράιγ προγραμμάτων 
παρέμβασης. 

 Ο αγγλικός και ελληνικός κώδικας Braille και οι άλλοι κώδικες που 

χρησιμοποιούνται διεθνώς. 

 Μέθοδοι γραφής και παραγωγής έντυπου και ψηφιακού υλικού σε κώδι-
κα  Braille. 

 Θεωρίες ανάγνωσης και προσδιορισμού λέξης και μελέτη των συγκεκρι-
μένων θεωριών και μεθόδων υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων εκπαιδευτι-

κών αναγκών στην ανάγνωση των ατόμων με τύφλωση. 

 Βασικές πτυχές της αναγνωστικής συμπεριφοράς του μαθητή που χρη-
σιμοποιεί των κώδικα Braille για την αποκωδικοποίηση και κατανόηση 

κειμένου σε κώδικα Braille, καθώς και στρατηγικές βελτίωσης αναγνω-
στικής επίδοσης. 

 

 
Μάθημα:  Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα  

Διδάσκουσα:  Βασιλική Γιαννούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

Τα τελευταία χρόνια οι δραστηριότητες-συνεργασία των ψυχολόγων και 

εκπαιδευτικών έχουν διευρυνθεί ενώ η χορήγηση των τεστ και από τις δύο 
ειδικότητες αποτελεί μόνο ένα σκέλος της διαδικασίας που αποκαλείται 
αξιολόγηση. Η συνολική διαδικασία αξιολόγησης σήμερα περιλαμβάνει 

τεχνικές : όπως η κλινική συνέντευξη (τρόπος συλλογής πληροφοριών για το 
άτομο για τον τρόπο λειτουργίας του σε διάφορα επίπεδα όπως ιατρικό, 
κοινωνικό, εκπαιδευτικό, εργασιακό, οικογενειακό), η ψυχοεκπαιδευτική 
αξιολόγηση (περιλαμβάνει χορήγηση ατομικών υπο-δοκιμασιών που 
εκτιμούν/μετρούν την γνωστική ικανότητα και την ακαδημαϊκή επίδοση, 
συγκρίσεις μεταξύ δεξιότητας/ικανότητας και επίτευξης για καθορισμό του 
βαθμού που το άτομο έχει κατακτήσει τη μέγιστη δυνατή ακαδημαϊκή 
επίδοση, και ερμηνεία των βαθμολογιών για την καλύτερη κατανόηση των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζει το άτομο στην κατάκτηση συγκεκριμένων 
εμπειριών μάθησης), η χορήγηση και η αξιολόγηση συμπεριφοράς, ενώ 

συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς όπως η αξιολόγηση διαταραχών της 
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προσωπικότητας (αξιολογείται η μέτρηση μη νοητικών παραγόντων όπως 
συναισθηματική προσαρμογή, λειτουργία σε επίπεδο ενδοπροσωπικών 
σχέσεων, κίνητρα, ενδιαφέροντα, απόψεις τρόπος λειτουργίας), η αξιολόγηση 
αλληλεπιδράσεων του συστήματος της οικογένειας, η αντιμετώπιση της 
ψυχικής υγείας, η προσαρμογή σε νέες πολιτιστικές αξίες, καθώς και η 

σχέση του ατόμου με το περιβάλλον του, με τις γνωστικές του διαδικασίες 
και τον αυτοέλεγχο.  

Επομένως οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν εδώ είναι :  
 Τι είναι η ψυχομετρία –ψυχοδιαγνωστικά τεστ (σταθμισμένες τεχνικές 

μέτρησης της ποικιλίας της συμπεριφοράς που συνεισφέρουν στη διάγνωση 
των  ψυχολογικών, νοητικών μαθησιακών προβλημάτων –ο σκοπός της 
διάγνωσης είναι να βοηθήσει στον εντοπισμό της καταλληλότερης 
παρέμβασης, δεν εξηγεί την προβληματική συμπεριφορά την αναγνωρίζει 
και της δίνει όνομα) 

 Αξιολόγηση και χρήσεις των τεστ 

 Στάθμιση και κατασκευή ενός τεστ, μέτρηση αξιοπιστίας και 
εγκυρότητας των τεστ (η αξιοπιστία των ψυχοδιαγνωστικών τεστ, 
μεταβλητότητα σφάλματος, συντελεστής αξιοπιστίας, φαινομενική 
εγκυρότητα, εγκυρότητα περιεχομένου) 

 Ανάλυση ερωτημάτων 

 Ψυχολογική αξιολόγηση με αναφορά στα τεστ νοημοσύνης 
 Τεστ δεξιοτήτων -&- τεστ επίτευξης 
 Τεστ για βρέφη και παιδιά στην προσχολική ηλικία 

 Αξιολόγηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες –
ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση  

 Τεστ σχολικής ετοιμότητας 
 Αναφορά στην Νευροψυχολογική αξιολόγηση και στα ερωτηματολόγια 
 Σύγχρονες Εξελίξεις στον τομέα της ψυχολογικής αξιολόγησης. 

 
 

Μάθημα:  Πληροφορική IV: Ψηφιακές Τεχνολογίες και Μάθηση  

από Απόσταση 

Διδάσκων:   Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής 

  

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση με τη 

χρήση νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση, 
και γενικότερα στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση καθώς και η εμπεριστατωμέ-

νη γνώση των αρχών στις οποίες στηρίζονται τα σχετικά συστήματα. 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος προσδιορίζονται ως εξής: 

 Προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου και χρήση τους για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. 

 Σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία από Απόσταση. Το Μεικτό μοντέ-

λο: τεχνικές, θεσμικές, οικονομικές, παιδαγωγικές και διδακτικές δια-
στάσεις τους. 

 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: κατηγορίες και χαρα-
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κτηριστικά των χρησιμοποιούμενων συστημάτων, κριτήρια επιλογής συ-
στήματος. 

 Ανάλυση, σχεδίαση, κατασκευή και αξιολόγηση ολοκληρωμένων συστη-

μάτων για εξ αποστάσεως διδασκαλία και επιμόρφωση-κατάρτιση. 
 

 

Μάθημα:   Επίβλεψη και Οργάνωση Δομών Ειδικής Αγωγής και  

Αποκατάστασης 

Διδάσκουσα:  Χαρίκλεια Πρώιου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

  

Το μάθημα αυτό αφορά φοιτητές στην κατεύθυνση της Ειδικής Αγωγής που 
ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τους ρόλους και τη δυαδική αλληλεπίδραση 
σε σχολεία, ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης, κέντρα αποκατάστασης, κ.ά. 

Ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση και επίβλεψη προγραμμάτων και στην αλ-
ληλεπίδραση επιβλέποντος-ασκούμενου, διευθυντή-εκπαιδευτικού, εκπαι-
δευτικού-γονέα (π.χ. πώς να χειρίζεται κανείς την επικοινωνία με γονείς, 

διευθυντές και δασκάλους για θέματα που αφορούν ΑΜΕΑ) για την αποτε-
λεσματικότητα των στόχων της ειδικής αγωγής. Η επίβλεψη αποσκοπεί στο 

να προετοιμάσει ασκούμενους φοιτητές ώστε να γίνουν ανεξάρτητοι επαγ-
γελματίες στην Ειδική Αγωγή. Το μάθημα θα καλύψει θέματα όπως οργά-
νωση και επίβλεψη προσωπικού και κλινική πρακτική, έρευνα στην επί-

βλεψη, κατανόηση ρόλων και προσδοκιών, αυτοεπίβλεψη και άλλα θέματα. 
 

 

Μάθημα: Οντογένεση και Φυλογένεση 

Διδάσκων:   Λάζαρος Τριάρχου, Καθηγητής     

  

Συγκριτική μελέτη της νοημοσύνης μέσα από το σύναλμα της φυλογενετι-
κής καταγωγής των ειδών και τις επιστήμες του εγκεφάλου. Η προέλευση 

της ζωής και οι μηχανισμοί της εξέλιξης. Φυλογενετική ανάλυση. Συγκριτι-
κή κυτταροαρχιτεκτονική του φλοιού του εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Aνά-
πτυξη του νευρικού συστήματος (οντογένεση) και περιπτώσεις από την ανα-

πτυξιακή νευροπαθολογία. Eξέλιξη νευρικών συστημάτων και νοημοσύνης. 
Η παράλληλη εξέλιξη της δομής του εγκεφάλου με τις καταβολές της γλώσ-
σας. Η μάθηση ως προϊόν εξέλιξης που εφοδιάζει τους οργανισμούς με την 

ικανότητα να αντιμετωπίζουν προβλέψιμες παραλλαγές στο περιβάλλον 
τους. Σχέση γονιδίων και πολιτισμού. Η εξελικτική προσέγγιση στις γνωστι-

κές επιστήμες. Ευρύτερες συνέπειες του Δαρβινισμού στην αυτεπίγνωση του 
ανθρώπου ως ηθικού όντος.  
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Μάθημα:  Συμβουλευτική για ΑμεΑ 

Διδάσκουσα:  Χριστίνα Συριοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια  
 

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδακτούν οι φοιτητές την έννοια, το περιε-

χόμενο και τους σκοπούς της Συμβουλευτικής. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται 
σε θεωρίες συμβουλευτικής, στο ρόλο του συμβούλου και πως μπορούν οι 
θεωρίες να βοηθήσουν στην ειδική αγωγή πρακτικά. Τα μαθήματα συνει-

σφέρουν στην αναβάθμιση του ρόλου των φοιτητών κατά την ένταξή τους 
στην παραγωγική διαδικασία ως εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, στην εκπαι-

δυτική διαδικασία και τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας καθώς και 
την εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ειδι-
κές ανάγκες. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενό-
τητες: 

 Η έννοια της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας 

 Ο ρόλος του συμβούλου και η συμβουλευτική σχέση 

 Σκοπός και περιεχόμενο της συμβουλευτικής στην ειδική αγωγή 

 Ο συμβουλευόμενος με ειδικές ανάγκες 

 Παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν στην ανάπτυξη της Συμβουλευτικής 

 Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Ειδική Αγωγή  

 Θεωρίες και τεχνικές της Συμβουλευτικής  

 Τεχνικά μέσα για τη διευκόλυνση της Συμβουλευτικής σχέσης με τα ά-

τομα με ειδικές ανάγκες 

 Διαμόρφωση της ταυτότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η Συμ-
βουλευτική Ψυχολογία 

 Συμβουλευτική Ψυχολογία στην προσχολική ηλικία, προγράμματα 
συμβουλευτικής και αγωγής για παιδιά προσχολικής ηλικίας 

 

 
Μάθημα:  Συναισθηματική και Ηθική Ανάπτυξη 

Διδάσκουσα:  Μαρία Πλατσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
 
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη της συναισθηματικής και της η-

θικής ανάπτυξης στις διάφορες φάσεις της ζωής. Αναπτύσσονται οι θεωρίες 
που προτάθηκαν για να ερμηνεύσουν αυτήν την ανάπτυξη και περιγράφο-

νται οι παράγοντες (ατομικοί, κοινωνικοί, πολιτισμικοί, κτλ.) που ασκούν 
σημαντική επίδραση σε αυτή. Συγκεκριμένα, τα θέματα που συζητιούνται 
σε κάθε περιοχή είναι τα εξής: 

 Συναισθηματική ανάπτυξη: η φύση, η γένεση και η ανάπτυξη των συναι-
σθημάτων, βασικά και σύνθετα συναισθήματα (π.χ., τα συναισθήματα της 
χαράς, του άγχους και του φόβου), πώς τα συναισθήματα αλληλεπιδρούν 
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με άλλες ψυχολογικές διαστάσεις, όπως η σκέψη, η προσωπικότητα, η 
συμπεριφορά. 

 Συναισθηματική νοημοσύνη (ΣN): κριτική επισκόπηση των 

σημαντικότερων θεωρητικών μοντέλων για την ερμηνεία της ΣΝ, τρόποι 
και εργαλεία μέτρησης της ΣΝ, εφαρμογές διαφόρων διαστάσεων της ΣΝ 

στην εκπαίδευση και την εργασία, προγράμματα ανάπτυξης της ΣΝ.   
 Ηθική ανάπτυξη: παρουσιάζονται οι θεωρίες του Piaget και του Kohlberg 

για τα στάδια που ακολουθεί η ηθική ανάπτυξη του ατόμου, τρόποι εξέ-

τασης της ηθικής ανάπτυξης, η θεωρία της ενσυναίσθησης του Ηοffman, 
η ανάπτυξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς. 

Επίσης, συζητιούνται θέματα που αφορούν στη συναισθηματική, κοινωνική 

και ηθική ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Τέλος, παρουσιάζονται προγράμματα προαγωγής 

συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν 
στα πλαίσια της γενικής και της ειδικής αγωγής με στόχο την αύξηση της 
ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών. 

 
 

Μάθημα:  Επαγγελματικός Προσανατολισμός των ΑμεΑ 

Διδάσκουσα:  Ιωάννα Παπαβασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
 

Σκοπός: 
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 Αμεα  
 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 & επαγγελματικό 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 και την εργασία 
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Περιεχόμενα του μαθήματος  
 Θεσμικό Πλαίσιο για την επαγγελματική Εκπαίδευση-κατάρτιση & 

την Απασχόληση των ΑμεΑ 

 Εκπαιδευτικές Μεταβάσεις ΑμεΑ (Βαθμίδες Εκπαίδευσης), 
Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση ΑμεΑ (Φορείς & Δομές) και 

Μοντέλα Απασχόλησης ΑμεΑ 
(α) Προστατευτική & 
(β) Υποστηρικτική Απασχόληση 

 Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός ΑμεΑ  
 Επαγγελματική Ένταξη Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, 

Επαγγελματική Ένταξη Ατόμων με Προβλήματα Όρασης, 

Εκπαιδευτική και Επαγγελματική Ένταξη Ατόμων με Προβλήματα 
Ακοής  

 Ένταξη Φοιτητών με Αναπηρία στην ακαδημαϊκή κοινότητα  

 Συμβουλευτική Γονέων ατόμων με Αναπηρία 

Διδακτικές Μέθοδοι & Μέσα/ Αξιολόγηση: 

1. Εμπλουτισμένη Εισήγηση, εργασία σε ομάδες, παίξιμο ρόλων, μελέτες 
περίπτωσης 

2. Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας μαρκαδόρου, φωτοτυπημένο υλικό, 
προβολή ταινιών 

3. Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται: 

i) Με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 
ii) Με την παρουσία και συμμετοχή τους στο μάθημα 
iii) Με την εκπόνηση και παρουσίαση μικρών εργασιών (προαιρετικά) 

 
 

Μάθημα:   Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας IV 

Διδάσκων:  Εξωτερικός συνεργάτης 
 

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι ο φοιτητής, μέσα από εικόνες και ι-
στορίες, να κατανοήσει επαρκώς την έννοια των ταξινομητών της ελληνικής 

νοηματικής γλώσσας και να τους χρησιμοποιήσει σε διαλόγους και κείμενα. 
 
 

Μάθημα:   Ηθική Φιλοσοφία: θέματα εκπαιδευτικής, κοινωνικής  

ηθικής και βιοηθικής 

Διδάσκουσα:  Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια 
 

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους /τις φοιτητές /-τριες στις βα-
σικές εννοιολογικές κατηγορίες της ηθικής φιλοσοφίας, να καταστήσει σε 
αυτούς γνωστό το περιεχόμενο, τις διαφορές και τις συγγένειες των βασικών 

φιλοσοφικών θεωριών περί ηθικής και να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη 
αυτών ως προς τα πιο βασικά ηθικά ζητήματα που μας απασχολούν στη 

σύγχρονη εποχή.   
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Περιεχόμενα του μαθήματος 
Το μάθημα αποτελείται από πέντε ενότητες:  

Α) Η πρώτη ενότητα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ηθικής φι-

λοσοφίας, έννοιες όπως τα ηθικά δικαιώματα και οι ηθικές υποχρεώσεις, η 
ηθική απόφαση, επιλογή και πράξη, η ηθική κρίση, η ηθική αρετή και ο 

εθισμός, το ηθικό καθήκον και το ηθικό κριτήριο, το ηθικό κίνητρο, χρησι-
μότητα/ωφέλεια και ηθικές συνέπειες, η έννοια του προσώπου, της ανθρω-
πότητας και της κοινωνικής ηθικής, της ηθικής αυτονομίας και ετερονομί-

ας, οι ηθικές αξίες και το κοινό καλό, η καθολικότητα των ηθικών κρίσεων 
και των αξιών, ηθική απολυτοκρατία και ηθικός σχετικισμός, η δικαιοσύνη 
και η ισότητα ευκαιριών. 

Β) Η δεύτερη ενότητα θέτει το ζήτημα της διδασκαλίας της ηθικής και εξετά-
ζει διάφορες κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις. Η διδασκαλία της ηθι-

κής ανταπόκρισης σε καταστάσεις με ηθική βαρύτητα και σημασία. Πώς 
οδηγούμαστε στην ηθική ανταπόκριση και πώς την καλλιεργούμε; Τα ερω-
τήματα προσεγγίζονται μέσα από ένα συνδυασμό των βασικών ηθικών θεω-

ριών (αρεταϊκές/τελεολογικές, δεοντολογικές και ωφελιμιστικές). 

Γ) Η τρίτη ενότητα εξετάζει θέματα γύρω από την έννοια της ετερότητας και 

την ανάγκη αναγνώρισης και σεβασμού αυτής ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερό-
τητες που ενδέχεται να τη χαρακτηρίζουν (π.χ. πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, 
μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες, κοινωνικο-οικονομικά κριτή-

ρια, κ.ά.). 

Δ) Η τέταρτη ενότητα εξετάζει θεωρίες κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνικής 
ηθικής και εκπαιδευτικής ηθικής. Η συμβολή στην ανάπτυξη ενός προβλη-

ματισμού γύρω από έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό εκπαιδευτικών και 
κοινωνικών ζητημάτων όπως: η ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών, η 

σχέση αξιολογίας και αξιοκρατίας, η σχέση της εκπαιδευτικής ηθικής με 
την εκπαιδευτική πολιτική, η επιστημονική δεοντολογία, η εργασιακή ηθι-
κή, κ.ά. 

Ε) Η τελευταία ενότητα στοχεύει στο να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός (εκ) 
παιδευτικού προβληματισμού γύρω από έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό 

βιοηθικών ζητημάτων, όπως αυτά της ευθανασίας, της ανθρώπινης κλωνο-
ποίησης, των βιοτεχνολογικών εφαρμογών, των ορίων της γενετικής έρευνας 
καθώς και ζητημάτων που προκύπτουν στη σύγχρονη εποχή μέσα από τη 

ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας (π.χ. ζητήματα από 
την περιοχή της περιβαλλοντικής ηθικής, της νευροηθικής και της τεχνητής 
νοημοσύνης).  
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Μάθημα:   Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 

Διδάσκων:  Γρηγόριος Σίμος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 

(Συνδιδασκαλία 2ου και 3ου έτους): Παρουσιάζονται όσες από τις ψυχικές 
διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας δεν περιγράφονται κατ' 
αποκλειστικότητα ως αντικείμενα σε άλλα μαθήματα. Σε καθεμιά από 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 ψυχολογική), η διαφοροποίησή τους από παρόμοιες διαταραχές και 

τέλος, οι επικρατέστερες θεραπευτικές προσεγγίσεις. 
 
 

 
Ζ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

 
 

 
Μάθημα:   Πρακτική Άσκηση Ι 

Επόπτες:   Μέλη Δ.Ε.Π. 

 

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 ει-
κόνα 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 συνεργά-

ζεται το Τμήμα και το οποίο επιλέγεται με συνεργασία φοιτητή, εκπαι-
δευτικού της τάξης και του επόπτη καθηγητή.  

 Ο καταρτισμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος για το παιδί που 

έχει επιλεγεί . 
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Μάθημα:   Ψυχολογία Ανάγνωσης και Γραφής 

Διδάσκων:  Γεώργιος Παυλίδης, Καθηγητής  
 

Η ικανότητα - δεξιότητα της Ανάγνωσης και της Γραφής αποτελούν τα θεμε-
λιώδη μέσα πρόσκτησης γνώσης, έκφρασης και ανθρώπινης επικοινωνίας. 
Επίσης καθορίζουν κατά ένα μεγάλο βαθμό, τον βαθμό επιτυχίας στη μόρ-

φωση και κατά συνέπεια στη ζωή και την ευτυχία μας. Σκοπός του μαθήμα-
τος είναι η μετάδοση των κατάλληλων σε βάθος γνώσεων αλλά και η έμπρα-
κτη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών.  

Θα συζητηθούν εκτενώς με Κριτικό Πνεύμα τα κάτωθι θέματα: 
 Ιστορική Αναδρομή. 

 Ορισμοί και Χαρακτηριστικά της Ανάγνωσης και της Γραφής. 
 Γενετικοί, Βιολογικοί, Ψυχολογικοί, Κοινωνικοί, Εκπαιδευτικοί και Αντι-

ληπτικοί Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανάπτυξη και την Λειτουργία 

τους. 
 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:    Βιωματικό Εργαστήριο αντιμετώπισης ειδικών 

προβλημάτων  ομιλίας 

Διδάσκουσα:  Χαρίκλεια Πρώιου, Επίκουρη Καθηγήτρια  
 

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μεθόδους που χρειάζεται να κατανοήσουν οι 
ειδικοί προκειμένου να διαγνώσουν/θεραπεύσουν και βοηθήσουν σε προ-
βλήματα ομιλίας με πιθανά ταυτόχρονα προβλήματα κατάποσης, όπως φω-

νής, δυσαρθρίας, τραυλισμού κ.ά. που προέρχονται είτε από επίκτητες 
βλάβες ή από αναπτυξιακά αίτια. 
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Μάθημα:   Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille 

Διδάσκουσα:  Μπαρούτη Μαριαλένα, Εξωτερική συνεργάτης 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση του κώδικα Braille σε πρακτικό 
επίπεδο. Η δομή του μαθήματος αποτελείται από τους κάτωθι άξονες: 

 Παρουσίαση του αγγλικού και ελληνικού κώδικα Braille (αλφάβητο, ση-

μεία στίξης, ειδικά σύμβολα). 

 Πρακτική εξάσκηση με τη χρήση μηχανών γραφής Braille, η οποία πε-
ριλαμβάνει ασκήσεις γραφής λέξεων, σύνθεσης κειμένων, εντοπισμού 

και διόρθωσης λαθών κειμένου. 

 Πρακτική εξάσκηση στην ανάγνωση κειμένων και στη μεταγραφή κειμέ-

νων από τον κώδικα Braille στη γραφή του ελληνικού αλφαβήτου. Ασκή-
σεις ανάγνωσης λέξεων, ψευδολέξεων, ανάγνωσης και ορθογραφικής 
διόρθωσης κειμένου. 

 Πρακτική εξάσκηση στην ανάγνωση και γραπτή σύνθεση κειμένων στον 
αγγλικό κώδικα Braille. 

 Εισαγωγή στον κώδικα Nemeth και πρακτική εξάσκηση στην αναγνώριση 
και γραφή μαθηματικών παραστάσεων. 

 

 
 

 
Η ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

 
 

 
Μάθημα:    Πρακτική Άσκηση ΙΙ 

Επόπτες:  Μέλη Δ.Ε.Π. 

 

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 ει-
κόνα για το μαθητή που θα κληθούν να διδάξουν 

 αξιοποιούν τις πληροφορίες από την αξιολόγηση για να καταρτίσουν το 

εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το μαθητή 

 δομούν με τον κατάλληλο τρόπο το πρόγραμμα και να γνωρίζουν να κά-

νουν τις αλλαγές που πιθανόν απαιτούνται για να γίνει πιο αποτελεσμα-
τικό 

Περιεχόμενο του μαθήματος: 

 Η αξιολόγηση ενός μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο 
φοιτά σε κάποια από τις μονάδες ειδικής αγωγής με τις οποίες συνεργά-
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ζεται το Τμήμα και το οποίο επιλέγεται με συνεργασία φοιτητή, εκπαι-
δευτικού της τάξης και επόπτη καθηγητή.  

 Ο καταρτισμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος για το μαθητή που 

έχει επιλεγεί. 

 

 
Μάθημα: Νευροεπικοινωνιακές διαταραχές και αποκατάσταση     

Διδάσκουσα : Χαρίκλεια Πρώιου,  Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

Βασικές αρχές αποκατάστασης σε διαταραχές του κεντρικού νευρικού συ-
στήματος. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις θεραπείας ποικίλων κλινικών κα-

ταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης ικανότητας του ατόμου να 
οργανώνει τη σκέψη, να συγκεντρώνεται και να επεξεργάζεται ή να ανακαλεί 

πληροφορίες. Έλεγχος κατανόησης και έκφρασης (γλώσσα, λόγος, κινητική 
συμπεριφορά, εννοιολογική, οπτικοχωρική συμπεριφορά). Nευροεπικοινω-
νιακές διαταραχές, ζητήματα και διαχείριση. Νευρολογική και νευροσυ-

μπεριφορική ανάνηψη σε επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες, εκπαιδευτικά 
προγράμματα και παρεμβάσεις. Χρήση εξωγενών αντισταθμιστικών βοηθη-

μάτων. Σχεδιασμός της κατάλληλης διαδικασίας για τη λειτουργική ανάνη-
ψη. 

 
 
Μάθημα: Εκπαίδευση ατόμων με βαριές ή /και πολλαπλές αναπηρίες 

Διδάσκουσα:  Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
 

Σκοπός του μαθήματος είναι η διεπιστημονική συστηματική ανάλυση των 
θεωρητικών και ερευνητικών προσεγγίσεων που αφορούν τις βαριές ή/ και 
πολλαπλές αναπηρίες. Θα γίνει αναφορά στους όρους και ορισμούς σε διε-

θνές και εθνικό επίπεδο και θα παρουσιασθούν εκπαιδευτικά και θεραπευ-
τικά προγράμματα που προάγουν τη διεπιστημονικότητα. Μέσα από μελέτες 
περίπτωσης θα γίνει παρουσίαση εκπαιδευτικού σχεδιασμού και υλοποίη-

σης προγραμμάτων διδασκαλίας λειτουργικών ακαδημαϊκών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων. Έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση της διαθεματικής προσέγγι-

σης της ύλης και στην κατάλληλη χρήση εποπτικού υλικού αλλά και σε τε-
χνικές προσαρμογής και τροποποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:  

 Μαθησιακό προφίλ και χαρακτηριστικά των ατόμων με βαριές ή/ και 
πολλαπλές αναπηρίες  

 Σύνδρομα πολλαπλής αναπηρίας (τυφλοκώφωση): σωματικός. γνωστικός 
και συμπεριφορικός φαινότυπος 

 Βασικές αρχές εκπαίδευσης ατόμων με βαριές ή/ και πολλαπλές ανα-

πηρίες 

 Αναλυτικά προγράμματα και βαριές ή/ και πολλαπλές αναπηρίες 
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 Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης 
παιδιών και εφήβων με βαριές ή/ και πολλαπλές αναπηρίες 

 Κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες ατόμων με βαριές ή/ και πολλαπλές 

αναπηρίες 

 Δεξιότητες ζωής και ανεξαρτησίας ατόμων με βαριές ή/ και πολλαπλές 

αναπηρίες 

 
 

Μάθημα:   Εργασιακές σχέσεις και υποστήριξη ατόμων με αναπη-

ρία στην αγορά εργασίας 

Διδάσκουσα: Παπακωνσταντίνου Δόξα, Ε.ΔΙ.Π. 

 

Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών αναφορικά με το 

ζήτημα της εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Η εργασία 
αποτελεί καταλυτικής σημασίας παράγοντα για την επίτευξη της κοινωνικής 
ενσωμάτωσής των ατόμων με αναπηρία, ο οποίος, φαίνεται να πλήττεται 

σημαντικάαπό τα υφιστάμενα ακόμη αρνητικά κοινωνικά 
στερεότυπα.Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι ο φοιτητής/τρια να 

αποκτήσει μία σφαιρική εικόνα για την υφιστάμενη εργασιακή κατάσταση 
των ατόμων με αναπηρία, τις δυνατότητες/ικανότητές τους, τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν στις εργασιακές τους σχέσεις, την υποστήριξη που 

χρειάζονται στο εργασιακό τους περιβάλλον και τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για την επίτευξη της ισότιμης εργασιακής συμμετοχής τους.  

Προς την κατεύθυνση αυτή το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται σε 
τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες, που αφορούν:  

α) στην παρουσίαση της υπάρχουσας σχέσης των ατόμων με αναπηρία με 

την αγορά εργασίας μέσα από επίσημα στοιχεία για τα ποσοστά 
απασχόλησης και ανεργίας τους, τόσοστην Ελλάδα, όσο και σε λοιπά κράτη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και μέσα από την παρουσίαση του 

νομοθετικού πλαισίου  της χώρας μας σχετικά  με την ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας και την περαιτέρω υποστήριξή τους σ’ αυτήν. Στην ενότητα 

αυτή σημειώνονται τα κενά/ προβληματικά σημεία του θεσμικού πλαισίου 
και υποβάλλονται σχετικές προτάσεις, 

β) στην αξιολόγηση των ικανοτήτων και των επαγγελματικών ενδιαφερόντων 

των ατόμων με αναπηρία, μέσω της εφαρμογήςδιεθνών σταθμισμένων 
εργαλείων, όπως του  Ερωτηματολογίου Αυτοκατευθυνόμενης Διερεύνησης 

Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και Προτιμήσεων του Holland (SDS Form 
R).Στην ενότητα αυτή εντάσσεται και η επαγγελματική εκπαίδευση των 
ατόμων με οπτική αναπηρία, που δύναται να συμβάλει τα μέγιστα σε μία 

επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, 

γ) στην παρουσίαση των στάσεωντων εργοδοτών  αναφορικά με την 
απασχόληση ατόμων με αναπηρία και των τρόπων για την ευμενέστερη 

διαμόρφωσή τους, και 
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δ) στην ανάλυση της έννοιας της ‘εργασιακής κοινωνικής στήριξης’, των 
μορφών της εργασιακής κοινωνικής στήριξης που λαμβάνουν τα άτομα με 
αναπηρία αλλά και των εργασιακών σχέσεων ανάμεσα σε εργαζόμενα άτομα 

με αναπηρία – εργοδότες –συναδέλφους με ή χωρίς αναπηρία. 

 

 
Μάθημα:  Διαπολιτισμική Ειδική Αγωγή 

Διδάσκουσα:  Ειρήνη Γουλετά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

 

Το μάθημα εξετάζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες διαπολιτισμικών μαθητών με 
ή χωρίς ειδικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν σχετικά 

με τη διαφορετικότητα της κουλτούρας, μητρικής γλώσσας, ειδικών ταλέ-
ντων ή μαθησιακών διαφορών και αναπηριών, παράγοντες που μπορεί να 

επηρεάζουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση και την επιτυχή τους ένταξη στο 
σχολείο.  Οι φοιτητές/τριες με τη συμμετοχή τους στις παραδόσεις του μα-
θήματος και στις πρακτικές ασκήσεις και εργασίες αποκτούν τις θεωρητικές 

και πρακτικές γνώσεις που απαιτούνται για να διδάξουν με επιτυχία τους 
μαθητές αυτούς μέσα στις τάξεις συμπερίληψης με έμφαση στη διαφορο-

ποίηση της διδασκαλίας και αξιολόγησης, και την ανάπτυξη μαθημάτων και 
κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων. Εκπαιδευτική νομοθεσία και μέ-
θοδοι συνεργασίας με τις οικογένειες και τις κοινότητες των διαπολιτισμικών 

μαθητών εξετάζονται έτσι ώστε η συμμετοχή και αντιμετώπιση τους στο σχο-
λείο να γίνεται με πνεύμα κοινωνικής δικαιοσύνης, πλήρους αποδοχής και 
επιτυχούς συμπερίληψης. 

 

 
Μάθημα:   Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας VI 

Διδάσκων:  Εξωτερικός συνεργάτης 
 

(Δεν διατίθεται περιγραφή) 
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Β ΄  Κ Υ Κ Λ Ο Σ  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν  

Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Σ Υ Ν Ε Χ Ο Υ Σ   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ  
 

 
 

Γ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  
 

 
 

Μάθημα:  Βασικές Νευροεπιστήμες 

Διδάσκων:   Λάζαρος Τριάρχου,  Καθηγητής  
 

Παρουσιάζονται τα σύγχρονα ευρήματα της έρευνας του εγκεφάλου σε συ-
νάφεια 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 κυκλοφο-

ρία. Ηλεκτροχημική αγωγή νευρικών σημάτων. Συναπτική νευροδιαβίβαση, 
συστήματα νευροδιαβιβαστών και υποδοχέων. Οργάνωση νευρώνων σε νευ-
ρωνικά 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 και της 
ψυχοκοινωνικής συμπεριφοράς στην παιδική και εφηβική ηλικία. 

Ειδικότερα, διδάσκονται οι εξής ενότητες: Η γνωστικό-εξελικτική θεωρία του 
J. Piaget για την ανάπτυξη της νόησης, η προσέγγιση της επεξεργασίας 

πληροφοριών για τη γνωστική ανάπτυξη,  η θεωρία για τη ψυχοσεξουαλική 
ανάπτυξη του S. Freud, και η θεωρία για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του 
Ε. Εrikson. Οι περιοχές της ανάπτυξης στις οποίες δίνεται η έμφαση είναι: 

 γνωστική ανάπτυξη: πώς αναπτύσσεται η σκέψη του παιδιού και του 
εφήβου, καθώς και οι ειδικές ικανότητες (π.χ., λεκτική, αριθμητική) και 
οι γνωστικές λειτουργίες (π.χ., μνήμη, προσοχή, νοημοσύνη). Θα 

συζητηθούν επίσης τα γνωστικά επιτεύγματα και οι περιορισμοί που 
παρατηρούνται στη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου τυπικής ανάπτυξης, 

σε κάθε ηλικία, έτσι ώστε να κατανοηθεί η υστέρηση που σημειώνουν 
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ορισμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες αντίστοιχης ηλικίας. 

 ανάπτυξη της προσωπικής και σεξουαλικής ταυτότητας και 

ψυχοκοινωνικών εννοιών όπως ο αυτό-έλεγχος, η εικόνα του εαυτού και 
η αυτοεκτίμηση, στην παιδική και εφηβική ηλικία. 

 
 
Μάθημα:   Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση 

Διδάσκων:   Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής 
 

Το μάθημα προσεγγίζει, κατ' αρχήν, τις εννοιολογικές και θεωρητικές προ-

σεγγίσεις και σύγχρονες αντιλήψεις για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 
Κατάρτιση, καθώς και τη λειτουργία της ΣΕΚ ως εργαλείο ενεργητικών πολι-

τικών απασχόλησης στο πλαίσιο της λειτουργίας των αγορών εργασίας. Επί-
σης, προσεγγίζει την θεωρία σύνδεσης των επαγγελματικών προσόντων με τις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων, ικανοτή-

των – γνώσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Με βάση 
το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Απασχόλησης και Κατάρτισης, η οποία στηρίζεται στη Στρατηγική Ευρώπη 
2020. Κατόπιν, αναλύονται οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στη ΣΕΚ στην Ε.Ε.  

Η δεύτερη ενότητα αφιερώνεται στην ανάλυση της ΣΕΚ στην Ελλάδα, τόσο σε 
σχέση με τις εξελίξεις στην οικονομία της χώρας, όσο και σε σχέση με το θε-
σμικό - νομικό πλαίσιο για την ΣΕΚ. Τέλος, παρουσιάζονται οι φορείς υλο-

ποίησης της ΣΕΚ στην Ελλάδα, ο τρόπος χρηματοδότησης της και παρατίθε-
νται μελέτες περιπτώσεων, όπως η καθιέρωση επιταγής κατάρτισης για την 

είσοδο ανέργων στην αγορά εργασίας κτλ. 
 
 

Μάθημα: Πληροφορική ΙΙΙ: Εφαρμογές Πληροφορικής στην  

Εκπαίδευση 

Διδάσκων:  Βασίλειος Δαγδιλέλης, Καθηγητής 
 

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τις σημαντικότερες 
θεωρίες και τη γενικότερη προβληματική που χαρακτηρίζει τη χρήση των 
Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στην Εκπαίδευση. Ε-

πίσης θα γνωρίσουν τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους καθώς και τους βασικούς τρόπους χρήσης 

των εκπαιδευτικών λογισμικών στην Εκπαίδευση (διοίκηση και διδασκαλία), 
τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει το ενδιάμεσο (interface) στη χρήση του εκπαι-
δευτικού λογισμικού και τις βασικές αρχές και τις φάσεις σχεδίασης ενός 

εκπαιδευτικού λογισμικού και ειδικότερα των πολυμεσικών εφαρμογών. Θα 
είναι σε θέση να οργανώσουν την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμι-

κού. Θα είναι σε θέση τέλος να εντάξουν ένα λογισμικό (ή ένα τμήμα λογι-
σμικού) σε συγκεκριμένη κατηγορία.  
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Εξάλλου, οι σπουδαστές θα έλθουν σε επαφή με προγράμματα κατασκευής 
πολυμεσικών εφαρμογών και θα δημιουργήσουν μια στοιχειώδη εφαρμογή 
του είδους αυτού. 

 

 
Μάθημα:  Η Ελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της 

Διδάσκοντες:  Ευστάθιος Σελίμης & Ιωάννα Κοψίδου,  

Εξωτερικοί συνεργάτες 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές /-τριες τις φάσεις ε-
ξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, τις σχέσεις της ελληνικής γλώσσας με την 

ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, τις περιοχές μελέτης, τα ρεύματα της γλωσσικής ε-
πιστήμης, 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 Γλώσ-

σας.   

 Τα αλφάβητα της Ελληνικής: Από το Ευκλείδειο Αλφάβητο και το Φοινι-

κικό ως τα παρωχημένα 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, φωνο-
λογικό, μορφολογικό, 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 Γραμ-

ματική. 

 Γνωριμία με σημαντικούς μελετητές της Γλώσσας στη διεθνή και ελληνι-
κή 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 προκα-

λούν σύγχυση στην εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας: νεολογισμοί, 
αντιδάνεια, ετυμολογία, κατανόηση κειμένου, πολυσημία, σολοικισμοί, 
ζητήματα σύνταξης.  

 -Ζητήματα σημασιολογίας και ιδιαιτερότητες της παιδικής γλώσσας. Συ-
νηθισμένα 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 μετα-
βλητό του γλωσσικού σημείου, φωνηεντική αρμονία και  θεωρίες γλωσ-

σικής μάθησης). 

Β΄ Μέρος: Η Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 

 Οι συγγενείς επιστήμες της γλωσσολογίας και ο ρόλος τους στη δημιουρ-
γία διδακτικών μοντέλων διδασκαλίας της: κοινωνιογλωσσολογία, ψυχο-
γλωσσολογία, υφογλωσσολογία κ.α. Η μέθοδος project στη διδασκαλία 

της γλώσσας, η διαθεματικότητα στο γλωσσικό μάθημα,  

 Μέθοδοι: αναλυτικοσυνθετική, αλφαβητική μέθοδος, εκλεκτικές μέθοδοι 
και εξοικείωση με μοντέλα διδασκαλίας. Φωνητική/φθογγική μέθοδος, 

συλλαβική μέθοδος. Μέθοδος Ντεκρολύ-ιδεοπτική μέθοδος και σύγχρο-
νες 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 συνθήκες της διδακτικής πραγμάτωσης./ Παραγωγή 

γλωσσικού διδακτικού υλικού από  φοιτητές /-τριες σε εργαστηριακό ε-
πίπεδο (προαιρετικά). 

 Πρώτη ανάγνωση και γραφή: η θεωρία του αναδυόμενου γραμματισμού 
και οι πολυγραμματισμοί στη διδασκαλία της γλώσσας 
.Αναλφαβητισμός. 

 διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας: Τεχνικές, διδα-
κτικά βιβλία και προοπτικές. 

 

 
Μάθημα:  Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Διδάσκουσα: Ειρήνη Γουλετά, Επίκουρη Καθηγήτρια 
 

Το μάθημα εξετάζει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση εστιάζοντας στις ιστορι-

κές, κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές βάσεις της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στο ρόλο της εθνικότητας, της γλώσσας, και της κοινωνικής 

τάξης και στον αντίκτυπό τους στις ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους 
τους μαθητές και την κοινωνική δικαιοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Συμπεριλαμβάνει μια επισκόπηση των διαπολιτισμικών / διαγλωσσικὠν 
αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών δύνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δια-

πολιτισμικές / διαγλωσσικές μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης.   

 

 
Μάθημα:  Αγγλικά ΙΙΙ:  Αγγλικά για Επαγγελματικούς Σκοπούς 

Διδάσκουσα:  Μερσίνη Καραγκεβρέκη, Ε.Ε.Π.  Αγγλικής 

 

Η διδακτική ύλη του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας Γ’ Εξαμήνου είναι 

ειδικά διαμορφωμένη για τους /-τις φοιτητές /-τριες του τμήματος ΕΚΠ στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε μορφή πανεπιστημιακών παραδόσεων που 
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υπάρχουν ηλεκτρονικά και στο http://compus.uom.gr. Παράλληλα γίνεται 
χρήση και κάποιων διδακτικών ενοτήτων από εξειδικευμένο βιβλίο Αγγλικής 
γλώσσας. Η Αγγλική γλώσσα είναι μία από τις ξένες γλώσσες που οι φοιτητές 

/-τριες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των 
σπουδών τους. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό (τρίωρη διδασκαλία κάθε ε-

βδομάδα) και η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος των μαθη-
μάτων. 

Επειδή η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε πανεπιστημιακό επίπεδο ε-

στιάζεται στην γλωσσολογική ανάλυση κειμένων που σχετίζονται άμεσα με το 
αντικείμενο σπουδών των φοιτητών /-τριών τα κείμενα που χρησιμοποιού-
νται είναι αυθεντικά και προέρχονται από ευρεία γκάμα πηγών (περιοδικά, 

εφημερίδες, άρθρα, το διαδίκτυο, κλπ.). Σε κάθε διδακτική ενότητα (έξι συ-
νολικά και μία εισαγωγική) υπάρχει λεπτομερής ανάλυση κειμένων που συ-

νοδεύεται από ποικιλία ασκήσεων που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους 
/τις φοιτητές /-τριες να προσεγγίσουν θέματα που άπτονται των ειδικευμέ-
νων σπουδών τους με κριτική διάθεση. Ορισμένα από τα θέματα που αναλύ-

ονται στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας του Γ’ Εξαμήνου σχετίζονται με την 
δυσλεξία και τις μαθησιακές δυσκολίες, το φεμινιστικό κίνημα, με το σύ-

στημα Montessori, κτλ.  

 
 

Μάθημα: Γαλλικά  ΙΙΙ 

Διδάσκουσα:  Μυρσίνη Τζαναβάρη, Ε.Ε.Π.  Γαλλικής 
 

Το μάθημα της Γαλλικής αποσκοπεί στην εκμάθηση, βελτίωση και τελειο-
ποίηση της γλώσσας. Γι αυτό το λόγο, η διδασκαλία της γλώσσας είναι προ-

σαρμοσμένη στις ανάγκες των φοιτητών /-τριών του Τμήματος. 
Στο τρίτο εξάμηνο η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε 
βασικά είδη γραπτού λόγου σχετικά με την επιστήμη των φοιτητών /-τριών. 

Το μάθημα παρέχει στους /στις φοιτητές /-τριες εξοικείωση με το ακαδημα-
ϊκό λεξιλόγιο και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμένων. Ανα-

πτύσσει δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου. 
Επίσης, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση των βασικών κανόνων γραμματικής 
(δομή της γλώσσας). 

Η διδασκαλία της γλώσσας αποσκοπεί στην ανάπτυξη των εξής ικανοτήτων: 
επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση 
γραπτού κειμένου και ανάπτυξη παραγωγής γραπτού λόγου. 

 
 

Μάθημα:  Γερμανικά  ΙΙΙ 

Διδάσκων:  Παναγιώτης Λυμπεράκης,  Πανεπιστημιακός Υπότροφος 
 

Τα Γερμανικά ΙΙΙ είναι τετράωρο εβδομαδιαίο μάθημα. Στόχος του μαθήμα-

τος στο χειμερινό εξάμηνο είναι να επεκταθούν οι γνώσεις των φοιτητών σε 
επίπεδο Α2.1 του Ενιαίου Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες 
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(GeRfS). Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για το μάθημα υπάρχουν στο 
Compus. 

 

 
Δ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

 
 
 
Μάθημα:  Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 

Διδάσκων:  Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 

Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να 
κατανοήσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, να γνωρίσουν τρόπους α-
ποτελεσματικότερης οργάνωσης και διεύθυνσής του, ώστε να επιφέρουν δη-

μιουργικές, οργανωτικές αλλαγές στο εργασιακό τους περιβάλλον στο μέλ-
λον. 

Περιεχόμενο του μαθήματος:  Οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού εκ-

παιδευτικού συστήματος-  Το πορτραίτο του ηγετικού στελέχους της εκπαί-
δευσης- Ο σχολικός σύμβουλος- Ο προϊστάμενος εκπαίδευσης- Ο διευθυ-

ντής του σχολείου- Το διδακτικό προσωπικό των σχολείων- Σχέσεις σχολείου 
και κοινότητας- Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ενηλίκων- Λύση 
προβλημάτων και λήψη αποφάσεων-Οργάνωση και διοίκηση της ειδικής 

αγωγής- Αξιολόγηση της ηγεσίας- Διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση - 
Συντονισμός συνεδριάσεων. 

 
 
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, Havinghurst, 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 ενηλί-

κων: γνωστικές ικανότητες που φθίνουν, μένουν σταθερές ή συνεχίζουν 
να αναπτύσσονται κατά τη μέση και τρίτη ηλικία. 

 Γνωστικές στρατηγικές και τρόποι μάθησης   

 Δυσκολίες αλλά και προκλήσεις που αντιμετωπίζει το άτομο σε σχέση 

με τις κοινωνικές, πολιτιστικές, βιολογικές και προσωπικές συνθήκες σε 
κάθε φάση της ζωής του: π.χ., αλλαγές στην οικογενειακή ζωή, κρίση μέ-

σης ηλικίας, η επίδραση της εργασίας, της ανεργίας και της συνταξιοδό-
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τησης, το άγχος που προκαλούν αυτές οι συνθήκες και η αντιμετώπισή 
του, το αίσθημα υποκειμενικής ευζωίας, κτλ.  

 Δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο από τη μείωση των αισθητηρια-

κών, κινητικών κτλ. ικανοτήτων του και τρόποι ψυχολογικής υποστήρι-
ξης.  

Τέλος, συζητείται η κατά  το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση του γήρατος, 
της άνοιας και του πένθους.    

 

 

Μάθημα:    Κοινωνική Ψυχολογία  

Διδάσκουσες:  Φλωρά Αικατερίνη, Γρίβα Άρτεμις Μαργαρίτα, Ανδρού-

τσου Δέσποινα, εξωτερικές συνεργάτιδες.   

 

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Στόχος τους 
μαθήματος είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών με βασικές έννοιες της Κοι-

νωνικής Ψυχολογίας, όπως η κοινωνική νόηση, η κοινωνική απόδοση, οι 
στάσεις, η κοινωνική επιρροή, οι κοινωνικές ομάδες (επίδοση, ηγεσία και 
λήψη αποφάσεων), η προκατάληψη και οι διομαδικές σχέσεις, οι συγκρού-

σεις, η επιθετικότητα, η θετική κοινωνική συμπεριφορά και οι διαπροσωπι-
κές σχέσεις. Οι φοιτητές καλούνται να προβληματιστούν γύρω από τη ση-

μαντικότητα των παραπάνω φαινομένων, τον τρόπο με το οποίο βιώνονται 
στην καθημερινότητα καθώς και την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική 
πράξη. 
 
 

Μάθημα:  Εφαρμογές της Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες 

Διδάσκουσα: Σοφία Αναστασιάδου, εξωτερική συνεργάτιδα 

 

Το μάθημα αυτό είναι κεντρικής σημασίας και εστιάζει στην εφαρμογή της 
επιστήμης της Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες. Στόχος είναι να με-
λετηθούν πρακτικές στατιστικές τεχνικές, να κατανοηθούν οι βασικές αρχές 

πίσω από κάθε ανάλυση και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη χρήση προ-
γραμμάτων ανάλυσης δεδομένων. Στο μάθημα θα καλυφθούν τα παρακάτω 

θέματα: 

 Η ιστορία πίσω από την στατιστική επιστήμη 

 Οργάνωση και περιγραφή ποσοτικών και κατηγορικών δεδομένων 

 Υπολογισμός και ερμηνεία στοιχείων όπως: ο μέσος όρος, η διάμεσος, 
επικρατούσα τιμή, δείγμα, πληθυσμός και τυπική απόκλιση 

 Διερεύνηση των δεδομένων με τη χρήση γραφημάτων, ιστογραμμάτων, 
box plot κλπ. 

 Μελέτη κατανομών και κατανόηση των ιδιοτήτων τους 

 Έλεγχος υποθέσεων 

 t τεστ και ANOVA 
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 Έλεγχος χ2 

 Συσχετίσεις 

 Παλινδρόμηση 

 Λογιστική Παλινδρόμηση 

 Διάστημα εμπιστοσύνης 

 Ανάλυση διαμεσολάβησης (mediation analysis) 

 Ανάλυση ρύθμισης (moderation analysis) 

 Ανάλυση παραγόντων 

 

 
Μάθημα:  Νους και Νόηση:  Φιλοσοφικές προσεγγίσεις των  

γνωσιακών Επιστημών 

Διδάσκουσα:  Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

 

Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στη Φιλοσοφία του νου και εστιάζει στη 
θεωρία και την έρευνα γύρω από τα θέματα που αφορούν στη φύση του νου 

και τις λειτουργίες της νόησης, έτσι όπως αυτά μελετώνται στο σύγχρονο 
πλαίσιο των γνωσιακών επιστημών (cognitive studies), εκείνων δηλαδή των 

διεπιστημονικών σχέσεων και συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα 
στη Φιλοσοφία, τις Νευροεπιστήμες, τη Γνωστική Ψυχολογία, την Πληροφο-
ρική και την Τεχνητή Νοημοσύνη ως προς τη μελέτη του νου και των νοητι-

κών φαινομένων. Το μάθημα ενδιαφέρεται για τη διερεύνηση και την εξαγω-
γή συμπερασμάτων σχετικά με τη φύση του νου, των λειτουργιών της νόη-

σης και των σημαντικών νοητικών φαινομένων. Στόχος του μαθήματος είναι 
να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη κατανόηση των εννοιών, των επιχειρημά-
των, των θεωριών αλλά και των προβλημάτων που ανακύπτουν σε αυτό το 

σύγχρονο διεπιστημονικό πεδίο.  

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι:  
Να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη κατανόηση και ικανότητες αναγνώρισης, 

διάκρισης, χρήσης και κριτικής απόφανσης στα παρακάτω θέματα:  
 Το εννοιολογικό πεδίο της Φιλοσοφίας του νου. 

 Το σύγχρονο εννοιολογικό και ερευνητικό πεδίο  των γνωσιακών επιστη-
μών και των σχέσεων και συνεργασιών που αναπτύσσονται ανάμεσα σε 
αυτές και τη Φιλοσοφία του νου. 

 Τις βασικές – παραδοσιακές αλλά τις και τις σύγχρονες θεωρίες για το 
νου και τη νόηση. 

 Το πρόβλημα της κατανόησης του αισθήματος υποκειμενικότητας και 
της συνείδησης του εαυτού.  

 Τις βασικές φιλοσοφικές θεωρίες γύρω από την προσωπική ταυτότητα. 

 Τη σχέση συνείδησης και υποκειμενικότητας. 
 Το πρόβλημα κατανόησης της σχέσης νου-σώματος. 
 Το πρόβλημα κατανόησης της νου, εγκεφάλου, συνείδησης και τεχνητής 

νοημοσύνης. 
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 Το πρόβλημα κατανόησης της τεχνητής νοημοσύνης, των προκλήσεων, 
των άλυτων προβλημάτων και των φιλοσοφικών επιφυλάξεων. 

 Το πρόβλημα κατανόησης και αναγνώρισης εκείνων των εκπαιδευτικών 

προβλημάτων που άπτονται του επιστημονικού ενδιαφέροντος και των 
λύσεων/απαντήσεων που προκύπτουν από τη διεπιστημονική συνεργα-

σία των γνωσιακών επιστημών. 

Περιεχόμενα του μαθήματος: 
Το μάθημα αποτελείται από οκτώ θεματικές ενότητες:  

 Γνωσιακές  Επιστήμες και Φιλοσοφία  
1. Εννοιολογικές  οριοθετήσεις και αποσαφηνίσεις. 2. Ιστορία, βασικοί 

σταθμοί και σημαντικές εξελίξεις. 3. Η διεπιστημονική σχέση της Φιλο-

σοφίας του Νου με επιστημονικά πεδία όπως η Φιλοσοφία της Γλώσσας, 
η Γνωσιολογία, η Γνωστική Ψυχολογία, οι Νευροεπιστήμες, η Βιολογία, 

η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Πληροφορική.  

 Η Φιλοσοφία του νου – Βασικά θέματα 
1. Η φύση και οι λειτουργίες της ανθρώπινης νόησης. 2. Γνώση και Νό-

ηση. 3. Αίσθηση, αντίληψη, εμπειρία και ορθολογική σκέψη. 4.Νόηση, 
μετα-γνώση και συνείδηση. 5.Συνείδηση και Υποκειμενικότητα.  

 Παραδοσιακές και σύγχρονες αντιλήψεις γύρω από τη νόηση 
1.  Η αρχιτεκτονική και η εξέλιξη του νου. 2. Παραδοσιακές και σύγχρο-
νες θεωρίες. 3. Λάθη, παραλείψεις και μύθοι. 

 
 Φιλοσοφικά ζητήματα της Γνωσιακής Επιστήμης Ι: Αναζητώντας το Υπο-

κείμενο 
1. Υποκειμενικότητα και προσωπική ταυτότητα: Εννοιολογικές  αποσα-
φηνίσεις και βασικοί σταθμοί. 2. Ταυτότητα, μνήμη και εμπειρία. 3. Τα 

Qualia. 4. Συνείδηση και προθετικότητα. 5. Συνείδηση του εαυτού - Πα-
ραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις. 6. Ανάπτυξη συνείδησης του 
εαυτού και δι-υποκειμενικότητα.  

 Φιλοσοφικά ζητήματα της Γνωσιακής Επιστήμης ΙΙ: Αναζητώντας τη Συνεί-
δηση 
1. Νους, ψυχή και εγκέφαλος. 2. Εγκέφαλος και συνείδηση - Παραδο-
σιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις. 3. Αντίληψη και συνείδηση. 4. Ε-
γκέφαλος και συνειδητή εμπειρία.  

 Το πρόβλημα νου-σώματος  
1. Παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις. 2. Από το δυϊσμό στη 
φαινομενολογία.  

 Νόηση, συνείδηση και τεχνητή νοημοσύνη 
1. Άνθρωπος, νους και μηχανή. 2.Η χρήση των υπολογιστών στις γνω-

σιακές επιστήμες. 3. Μηχανή και νοημοσύνη. 4. Υπολογισμός, συμβολι-
κή αναπαράσταση και νοημοσύνη. 5. Σκέψη, γλώσσα και μηχανή. 6. 
Συνείδηση και τεχνητή νοημοσύνη: προβλήματα, προκλήσεις και προο-

πτικές. 7. Ενσώματη νοημοσύνη. 8. Τα άλυτα προβλήματα και οι φιλο-
σοφικές επιφυλάξεις.  

 Νους, νόηση και εκπαίδευση 
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1. Η σημασία των Γνωσιακών Επιστημών για την εκπαίδευση. 2. Εκπαι-
δευτικές παρεμβάσεις και θεραπευτικές προσεγγίσεις. 

Διδακτικές Μέθοδοι & Μέσα/ Αξιολόγηση: 

 Εμπλουτισμένη Εισήγηση, εργασία σε ομάδες, μελέτες περίπτωσης. 
 Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας μαρκαδόρου, φωτοτυπημένο υλικό, 

προβολή ταινιών. 
 Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται με: 1) γραπτή εξέταση στο τέλος του εξα-

μήνου, 2) την παρουσία και συμμετοχή τους στο μάθημα και 3) την εκ-

πόνηση και παρουσίαση προαιρετικής απαλλακτικής (μεγάλης σε έκτα-
ση) εργασίας. 

 

 
Μάθημα:   Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης  

εκπαίδευσης 

Διδάσκων: Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής   

 

Ως εισαγωγική ενότητα του μαθήματος παρουσιάζονται στοιχεία της οικονο-

μίας της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί το υπόβαθρο της 
ανάπτυξης προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Ακολούθως, παρα-
τίθεται το μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης δραστηριοτήτων σχεδιασμού και 

ανάπτυξης προγραμμάτων κατάρτισης με έμφαση στην παρουσίαση μοντέ-
λων σχεδιασμού.  

Στον κορμό του μαθήματος αναλύονται όλα τα στάδια σχεδιασμού και ανά-

πτυξης προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης: διάγνωση εκπαιδευτικών α-
ναγκών-τεκμηρίωση, προετοιμασία και οργάνωση προγράμματος κατάρτι-

σης, εφαρμογή και υλοποίηση, παρακολούθηση καταρτισθέντων μετά το 
πέρας της εκπαίδευσης, απολογισμός δραστηριοτήτων και αξιολόγηση προ-
γράμματος κατάρτισης. Επιπλέον, παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο 

της αξιολόγησης των προγραμμάτων ΣΕΚ και αναλύονται έννοιες όπως οι 
στόχοι, το πεδίο αξιολόγησης, η τυπολογία  και τα μοντέλα αξιολόγησης κα-

θώς και η διεξαγωγή της αξιολόγησης.  

Κατόπιν, παρουσιάζεται το γενικό κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης προ-
γραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, που 

είναι το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης. Τέλος, παρατί-
θενται αρχές εφαρμογής του Marketing στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση για 
την προσέλκυση υποψηφίων εκπαιδευομένων, κατόχων επιταγών κατάρτι-

σης.  Το μάθημα ολοκληρώνεται με εργαστήρια εφαρμογής, μέσω της ενερ-
γού συμμετοχής των φοιτητών σε αντικείμενα όπως η εφαρμογή συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας κατά την υλοποίηση προγράμματος συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης, η σύνταξη πρότασης χρηματοδότησης προγράμματος, η σύ-
νταξη έκθεσης-αξιολόγησης προγράμματος, κλπ. 
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Μάθημα:  Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης ή ξένης γλώσσας 

Διδάσκουσα:  Ειρήνη Γουλετά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές/τριες τη γνώση για τις διαδικασίες εκ-
μάθησης της πρώτης και της δεύτερης γλώσσας , συμπεριλαμβανομένης της 

αλληλεπίδρασης των δύο γλωσςὠν –μητρικής και δεύτερης-και τις συνέπειές 
αυτής στη σχολική τάξη. Οι φοιτητές/τριες θα εξετάσουν ερευνητικές μελε-
τες για τα γνωστικά και γλωσσικές επιτεύγματα των δίγλωσσων παιδιών και 

θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις συνέπειες της διγλωσσίας για τη γνω-
στική τους ανάπτυξη, τη σχολική τους επίδοση, και τη γλωσσική τους επε-
ξεργασία. 

 

 

Μάθημα:  Αγγλικά IV: Τεχνικές Προφορικής Παρουσίασης 

Διδάσκουσα:  Μερσίνη Καραγκεβρέκη,  Ε.Ε.Π. Αγγλικής  

 

Εξειδικευμένα Αγγλικά για Ειδική Αγωγή και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Η 
διδακτική ύλη του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας Δ' Εξαμήνου είναι ει-

δικά διαμορφωμένη για τους /τις φοιτητές /-τριες του τμήματος ΕΚΠ στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Αγγλική γλώσσα είναι μία από τις ξένες γλώσ-
σες που οι φοιτητές /-τριες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν στα τέσσερα 

πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό (τρίωρη 
διδασκαλία κάθε εβδομάδα) και η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση στο 

τέλος των μαθημάτων.  Επειδή η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε πα-
νεπιστημιακό επίπεδο εστιάζεται στην γλωσσολογική ανάλυση κειμένων που 
σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών /-τριών τα κεί-

μενα που χρησιμοποιούνται είναι αυθεντικά και προέρχονται από ευρεία 
γκάμα πηγών (περιοδικά, εφημερίδες, άρθρα, το διαδίκτυο, κλπ.). Σε κάθε 

διδακτική ενότητα (έξι συνολικά και μία εισαγωγική) υπάρχει λεπτομερής 
ανάλυση κειμένων που συνοδεύεται από ποικιλία ασκήσεων που αποσκο-
πούν στο να βοηθήσουν τους /τις φοιτητές /-τριες να προσεγγίσουν θέματα 

που άπτονται των ειδικευμένων σπουδών τους με κριτική διάθεση. Ορισμένα 
από τα θέματα που αναλύονται  

Στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας του Δ' Εξαμήνου σχετίζονται με την συ-

νεχιζόμενη εκπαίδευση και τα σχολεία, τον αυτισμό, διεθνή εκπαιδευτικά 
συστήματα, τις θεωρίες του Piaget και Vygotsky, κτλ. Το μάθημα υπάρχει 

και σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση  http://compus.uom.gr 

http://compus.uom.gr/
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Μάθημα:  Γαλλικά  IV 

Διδάσκουσα:  Μυρσίνη Τζαναβάρη,  Ε.Ε.Π Γαλλικής  
 

Το μάθημα της Γαλλικής αποσκοπεί στην εκμάθηση, βελτίωση και τελειο-
ποίηση της γλώσσας. Γι αυτό το λόγο, η διδασκαλία της γλώσσας είναι προ-
σαρμοσμένη στις ανάγκες των φοιτητών/-τριών του  Τμήματος. 

Στο τέταρτο εξάμηνο αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή 
γραπτού και προφορικού λόγου αναγκαία για το ακαδημαϊκό περιβάλλον. 
Το μάθημα δίνει έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών /-τριών με το λεξι-

λόγιο του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Καλούνται οι φοιτητές /-τριες να 
παράγουν συγκεκριμένα είδη γραπτού λόγου που βασίζονται στα συγκεκρι-

μένα κείμενα. Η διδασκαλία προφορικού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς 
είναι μάθημα που αναπτύσσει τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για 
την παραγωγή προφορικού λόγου. Επίσης, τελειοποιεί την εκμάθηση των 

κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).   

Η διδασκαλία της γλώσσας αποσκοπεί στην ανάπτυξη των εξής ικανοτήτων: 

επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου,  κατανόη-
ση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή προφορι-
κού λόγου.  

 
 
Μάθημα:    Γερμανικά  ΙV 

Διδάσκων:  Παναγιώτης Λυμπεράκης,  Πανεπιστημιακός Υπότροφος 
 

Το μάθημα Γερμανικά IV είναι τετράωρο. Στο τέλος του εαρινού εξαμήνου 

αναμένεται οι φοιτητές μετά από την συστηματική παρακολούθηση του μα-
θήματος να έχουν καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις του επιπέδου Α2. Περισ-
σότερες πληροφορίες και υλικό για το μάθημα υπάρχουν στο Compus. 

 
 

 
Ε ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

 
 

 
Μάθημα:   Επαγγελματική Κατάρτιση Στελεχών Επιχειρήσεων και  

 Οργανισμών 

Διδάσκων:  Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής  

 

Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη θεωρητικών και  πρακτικών θεμά-

των σχετικών με την εκπαίδευση και ανάπτυξη Στελεχών σε οργανισμούς 
και επιχειρήσεις.  
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Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει : 

Ο  ρόλος  της  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  στην  κοινω-
νική  και  οικονομική  ανάπτυξη, Θεωρίες  και  μοντέλα  για  τη  σχέση  

εκπαίδευσης  και  επαγγελματικής  επιτυχίας, Ο  κύκλος  της  εμπειρικής  
μάθησης  ( Kolb ), Τα  οφέλη  της  εκπαίδευσης  και  ανάπτυξης -  για  το  

σκοπό,  για  την  ομάδα,  για  το  άτομο,  Οργανωτικές  ανάγκες  κατάρτι-
σης, Εργασιακές  ανάγκες  κατάρτισης, Ο  εκπαιδευτικός   κύκλος, Μέθοδοι  
διδασκαλίας,  Παιχνίδια  διοίκησης  και  περιπτωσιολογικές  μελέτες, Ατο-

μική  και  ομαδική  εκμάθηση, Αυτοκατάρτιση    ( Self-managed  of  learn-
ing ), Εκπαίδευση  που  βασίζεται  στους  υπολογιστές ( Computer – based  
learning ), Ηλεκτρονική  ( on- line )  εκπαίδευση  και  ανάπτυξη, Νευρο-

γλωσσικός Προγραμματισμός, Η χρήση  εκπαιδευτικών  βοηθημάτων, Η  
χρήση  τεχνικών  αξιολόγησης, Βελτίωση  αποδοτικών  εκπαιδευτών, Ο  εκ-

παιδευτής  ως  διευθυντής. 
 
 

Μάθημα:  Δεξιότητες Δια βίου Συμβουλευτικής και Διαχείρισης  

Σταδιοδρομίας  

Διδάσκουσα:  Ιωάννα Παπαβασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι: (α) να προσεγγίσουν οι μαθητές το πλαίσιο 
και την αναγκαιότητα της Δια βίου ΣΥ.Ε.Π. και να εξοικειωθούν με το προ-
φίλ  του Συμβούλου Σταδιοδρομίας και ειδικότερα με τις δεξιότητες συμ-
βουλευτικής που πρέπει να κατέχει & (β) να προσεγγίσουν τις έννοιες δεξιό-
τητες, δεξιότητες-κλειδιά και δεξιότητες Σταδιοδρομίας και να κατανοήσουν 

τη σημασία τους στις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. 

Ειδικοί Διδακτικοί Στόχοι: 

(i) Γνώσεις 
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτήτριες-ές: 

 το περίγραμμα, τους σκοπούς, τις αρχές και τους φορείς παροχής υπη-

ρεσιών της διά βίου ΣΥ.Ε.Π., όπως αυτά οριοθετούνται στα επίσημα ευ-
ρωπαϊκά έγγραφα  

 τα σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα της διά βίου ΣΥ.Ε.Π.: Κοινωνιογνωστικό 
μοντέλο, και θεωρίες του τυχαίου και του χάους 

 τις δεξιότητες συμβουλευτικής: ενεργητική/προσεκτική ακρόα-

ση/παρακολούθηση, ενσυναίσθηση, εστίαση, αντανάκλαση συναισθήμα-
τος, αυτοαποκάλυψη 

 τις δεξιότητες-κλειδιά, τις κατηγοριοποιήσεις τους και τη σύνδεσή τους 
με τη σταδιοδρομία 

(ii) Δεξιότητες 
Να είναι ικανοί-ές οι φοιτήτριες-ές να : 

 διακρίνουν τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας διά βίου 

 διακρίνουν και να εφαρμόζουν τις διάφορες δεξιότητες συμβουλευτικής 
σε ασκήσεις προσομοίωσης και παιχνίδια ρόλων 
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 αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τις δεξιότητες σταδιοδρομίας στις κατη-
γορίες τους (προσωπικές και κοινωνικές) 

 καταλαβαίνουν ποιες από τις δεξιότητες αυτές κατέχουν ικανοποιητικά 

και ποιες όχι 

(iii) Στάσεις και Συμπεριφορές 
Οι φοιτήτριες-ές να: 

 αποδέχονται την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π., διά βίου 

 σέβονται τη διαφορετικότητα διαφορετικών ομάδων-στόχων της διά βίου 
Συ.Ε.Π. 

 είναι ανοιχτές-οί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων σταδιοδρο-
μίας 

Περιεχόμενα - Θεματικές Ενότητες: 

 Διά βίου Συ.Ε.Π. στην Ευρώπη: Οριοθέτηση, στόχοι, αρχές,  
 Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στη συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: 

Το Κοινωνιο-γνωστικό μοντέλο, και οι Θεωρίες του τυχαίου και του χά-
ους 

 Το προφίλ του Συμβούλου Συ.Ε.Π.: Εκπαίδευση, προσοντολόγιο, πλαί-
σιο δραστηριοτήτων 

 Δεξιότητες Συμβουλευτικής- Δεξιότητες Συμβούλου  

 Δεξιότητες, δεξιότητες-κλειδιά, εγκάρσιες δεξιότητες 
 Συναισθηματική Νοημοσύνη και Δεξιότητες Σταδιοδρομίας 
 Προσωπικές και Κοινωνικές Δεξιότητες 

Διδακτικές Μέθοδοι & Μέσα/ Αξιολόγηση φοιτητών-τριών 

1. Εμπλουτισμένη εισήγηση, εργασία σε ομάδες, παίξιμο ρόλων, μελέτες 

περίπτωσης 
2. Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας μαρκαδόρου, φωτοτυπημένο υλικό, 

προβολή σύντομων βίντεο  

3. Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται: 
i.Με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου  

ii. Με την παρουσία και συμμετοχή τους στο μάθημα (10% στον βαθμό 
γραπτής εξέτασης) 
iii. Με την εκπόνηση και παρουσίαση μικρών εργασιών, με τη μέθοδο 

της μικροδιδασκαλίας ή μικροσυμβουλευτικής 
 
 

Μάθημα:   Στοιχεία Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Διδάσκων:  Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής  
 

Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η παροχή γνώσεων που θα 
επιτρέψει στους φοιτητές να αναπτύξουν ένα δομημένο εννοιολογικό υπό-
βαθρο, με σκοπό να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις επιχειρήσεις, 

τους οργανισμούς και την οργάνωση και διοίκηση αυτών. Πιο συγκεκριμέ-
να, επιδιώκεται να κατανοήσουν οι φοιτητές :  

 Τους λόγους δημιουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών, τα στοιχεία 
που τις συνθέτουν και τις σχέσεις τους με το εξωτερικό περιβάλλον 
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 Τις κύριες επιχειρησιακές – διαχειριστικές – διοικητικές λειτουργίες  

 Τη σπουδαιότητα και το περιεχόμενο της οργάνωσης και διοίκησης ορ-
γανισμών και επιχειρήσεων 

 Τη διάκριση μεταξύ μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και την 
έννοια του συνασπισμού επιχειρήσεων 

 Τον προσανατολισμό ως προς το περιεχόμενο των επαγγελμάτων και ει-
δικοτήτων στο χώρο διοίκησης επιχειρήσεων 

 Την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τους οργανισμούς και 

τις επιχειρήσεις 

 Την έννοια της επιχειρηματικότητας στην ιδιωτική και δημόσια εκπαί-
δευση. 

 
 

Μάθημα:  Πληροφορική Χ:  Εκπαιδευτικές και κοινωνικές εφαρμογές 

ευφυών τεχνολογιών και ρομποτικής 

Διδάσκων:  Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής  
 

(Δεν διατίθεται περιγραφή) 
 
 

Μάθημα:  Αναλφαβητισμός και Αλφαβητισμός  

Διδάσκουσα: Αθηνά Σιπητάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
 

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού εξετάζονται κατ' αρχάς οι διαστάσεις και 
τα χαρακτηριστικά 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 παρακολουθεί διαχρονικά, καταγράφει και ερμηνεύει το 
πρόβλημα του αναλφαβητισμού στην Ελλάδα, από την ίδρυση του 

νεοελληνικού κράτους έως σήμερα.  

Παράλληλα, επισημαίνονται οι μεταλλαγές του προβλήματος που 
συντελέστηκαν και οι αντίστοιχες πρακτικές που αναπτύχθηκαν από τους 

Διεθνείς Οργανισμούς δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που 
λαμβάνονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής και 
στοχεύουν τόσο στην πρόληψη του αναλφαβητισμού στο σχολείο όσο και 

στην αντιμετώπισή του στην ενήλικη ζωή.  

Τέλος, στο μάθημα εξετάζεται συγκριτικά το ζήτημα του αναλφαβητισμού-

αλφαβητισμού, όπως εμφανίζεται κυρίως σε κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και σε χώρες της Βαλκανικής. 
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Μάθημα:  Συμβουλευτική Ψυχολογία 

Διδάσκων:  Γρηγόριος Σίμος, Αναπληρωτής  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 περι-

γραφή 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 /-τριες του Τμήματος δεν θα ασκή-
σουν την Συμβουλευτική ως επάγγελμα, θα κληθούν συχνά να παράσχουν 

τη γνώμη τους, αλλά και την συμβουλευτική/υποστηρικτική τους παρέμ-
βαση σε ποικίλα πλαίσια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. 

 
 
 

Σ Τ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  
 

 
 
Μάθημα:   Πληροφορική IV: Ψηφιακές Τεχνολογίες και Μάθηση  

από Απόσταση 

Διδάσκων:  Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής  

 

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση, 
και γενικότερα στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση καθώς και η εμπεριστατωμέ-

νη γνώση των αρχών στις οποίες στηρίζονται τα σχετικά συστήματα. 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος προσδιορίζονται ως εξής: 

 Προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου και χρήση τους για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς. 

 Σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία από Απόσταση. Το Μεικτό μοντέ-

λο: τεχνικές, θεσμικές, οικονομικές, παιδαγωγικές και διδακτικές δια-
στάσεις τους. 

 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: κατηγορίες και χαρα-

κτηριστικά των χρησιμοποιούμενων συστημάτων, κριτήρια επιλογής συ-
στήματος. 

 Ανάλυση, σχεδίαση, κατασκευή και αξιολόγηση ολοκληρωμένων συστη-
μάτων για εξ αποστάσεως διδασκαλία και επιμόρφωση-κατάρτιση. 
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Μάθημα:  Οικονομική της Εργασίας και της Εκπαίδευσης 

Διδάσκων: Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής 

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στη θεωρητική ανάλυση της σχέσης 
εκπαίδευσης και απασχόλησης στο πλαίσιο της λειτουργίας των αγορών ερ-

γασίας. Η ανάλυση εμπεριέχει τις έννοιες της αμοιβής από μισθωτή εργασία 
σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο, την αναδιάταξη της οργάνωσης της 
αγοράς εργασίας με «ευελιξία και ασφάλεια», την παρουσίαση του φαινομέ-

νου της ενεργού γήρανσης και την ερμηνεία των διαστάσεων της ανεργίας 
υπό το πρίσμα του εκπαιδευτικού επιπέδου.  

Σε δεύτερο επίπεδο παρατίθενται εισαγωγικές έννοιες των Οικονομικών της 
Εκπαίδευσης και της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Στο πεδίο αυτό παρου-
σιάζεται η θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου, παρατίθεται η συγκριτική 

ανάλυση μοντέλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευ-
ρώπη, προσεγγίζεται το κόστος χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και της 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και τέλος, διατυπώνεται η μικροοικονομική 
και μακροοικονομική θεώρηση των Οικονομικών της Εκπαίδευσης. 

Το μάθημα ολοκληρώνεται  με μελέτες  περιπτώσεων  που  εξετάζουν  τη  

λειτουργία  της  εκπαίδευσης  και  Συνεχιζόμενης  Εκπαίδευσης  σε  συν-
θήκες οικονομικής κρίσης. 
 

 
Μάθημα:    Κοινωνική Πολιτική και δια βίου μάθηση 

Διδάσκουσα: Σοφία Μπουτσιούκη,  Λέκτορας Τμήματος ΔΕΣ     

 

Τα πεδία της Κοινωνικής Πολιτικής και της Δια Βίου Μάθησης είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα με τα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά 

προβλήματα τόσο σε επίπεδο εθνικό (κράτος) όσο και υπερεθνικό 
(Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνής κοινωνία). Το μάθημα έχει ως σκοπό την 

εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες των δύο πεδίων, ενταγμένων στο 
ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο. Η προσέγγιση γίνεται 
στη βάση του θεωρητικού στοχασμού που έχει αναπτυχθεί, καθώς και της 

ανάλυσης των βασικών παραμέτρων των φαινομένων και των δράσεων που 
συνδέονται με αυτές, όπως διαμορφώνονται και μετεξελίσσονται στο 

σύγχρονο περιβάλλον. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τη μελέτη των 
εκπαιδευτικών πολιτικών με εστίαση στη δια βίου μάθηση, των πολιτικών 
για την απασχόληση και την ανεργία, την υγεία, την κοινωνική προστασία 

και ασφάλιση, καθώς και θέματα που αναφέρονται στην κοινωνία των 
πολιτών και την κοινωνική ευθύνη. Η έμφαση που αποδίδεται στις 
συγκεκριμένες θεματικές οφείλεται τόσο στη στενή σύνδεσή τους με την 

τρέχουσα επικαιρότητα, όσο στην αναγκαιότητα να υποστηριχθεί η 
ανταπόκριση των φοιτητών στις προκλήσεις που παρουσιάζει η μετάβασή 

τους στην αγορά εργασίας. 
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Μάθημα:   Συναισθηματική και Ηθική Ανάπτυξη 

Διδάσκουσα:  Μαρία Πλατσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη της συναισθηματικής και της η-
θικής ανάπτυξης στις διάφορες φάσεις της ζωής. Αναπτύσσονται οι θεωρίες 

που προτάθηκαν για να ερμηνεύσουν αυτήν την ανάπτυξη και περιγράφο-
νται οι παράγοντες (ατομικοί, κοινωνικοί, πολιτισμικοί, κτλ.) που ασκούν 
σημαντική επίδραση σε αυτή. Συγκεκριμένα, τα θέματα που συζητιούνται 

σε κάθε περιοχή είναι τα εξής: 

 Συναισθηματική ανάπτυξη: η φύση, η γένεση και η ανάπτυξη των συναι-

σθημάτων, βασικά και σύνθετα συναισθήματα (π.χ., τα συναισθήματα της 
χαράς, του άγχους και του φόβου), πώς τα συναισθήματα αλληλεπιδρούν 
με άλλες ψυχολογικές διαστάσεις, όπως η σκέψη, η προσωπικότητα, η 

συμπεριφορά. 

 Συναισθηματική νοημοσύνη (ΣN): κριτική επισκόπηση των 
σημαντικότερων θεωρητικών μοντέλων για την ερμηνεία της ΣΝ, τρόποι 

και εργαλεία μέτρησης της ΣΝ, εφαρμογές διαφόρων διαστάσεων της ΣΝ 
στην εκπαίδευση και την εργασία, προγράμματα ανάπτυξης της ΣΝ.   

 Ηθική ανάπτυξη: παρουσιάζονται οι θεωρίες του Piaget και του Kohlberg 
για τα στάδια που ακολουθεί η ηθική ανάπτυξη του ατόμου, τρόποι εξέ-
τασης της ηθικής ανάπτυξης, η θεωρία της ενσυναίσθησης του Ηοffman, 

η ανάπτυξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς. 

Επίσης, συζητιούνται θέματα που αφορούν στη συναισθηματική, κοινωνική 

και ηθική ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες.  Τέλος, παρουσιάζονται προγράμματα προαγωγής 
συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν 

στα πλαίσια της γενικής και της ειδικής αγωγής με στόχο την αύξηση της 
ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών. 
 

 
Μάθημα:  Ψυχολογία της Εργασίας ― Psychology of Work 

Διδάσκουσα:  Αικατερίνη Φλωρά, εξωτερική συνεργάτιδα  

 

To μάθημα είναι μία εισαγωγή στην Ψυχολογία της Εργασίας και την Οργα-
νωσιακή Συμπεριφορά. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτη-

τές στις ψυχολογικές διαστάσεις της εργασιακής ζωής, στη σχέση της εργα-
σίας με την προσωπική ζωή, και στην Ψυχολογία της Εργασίας ως επιστη-

μονικό και επαγγελματικό κλάδο. Τα παρακάτω θέματα συζητούνται στο-
πλαίσιο του μαθήματος: κίνητρα, στρες, επιλογή και αξιολόγηση προσωπι-
κού, οργανωτική κουλτούρα, ο οργανισμός που μαθαίνει, ηγεσία, αξιολόγη-

ση της απόδοσης, υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας και ομαδικότητα. 

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 
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 Γνωρίζουν την Ψυχολογία της Εργασίας ως επιστημονική περιοχή και 
επαγγελματικό κλάδο. 

 Μπορούν να αναλύουν, συνθέτουν και αξιολογούν πηγές και υλικό σχε-
τικό με το θέμα. 

 Αναπτύξουν την ικανότητα να δουλεύουν σε ομάδες και να ολοκληρώ-
σουν επιτυχώς ομαδικές ασκήσεις 

 Έχουν γνώση του τρόπου με τον οποίο η εργασία παρεμβαίνει στην 
προσωπική ζωή και αντίστροφα. 

 Έχουν ευαισθητοποιηθεί σε ηθικά ζητήματα στο χώρο της Ψυχολογίας 
της Εργασίας. 

 

 
Μάθημα:  Διδακτική Μεθοδολογία της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

Διδάσκων:  Αθανάσιος Τσιρίκας, Ε.ΔΙ.Π  

 

Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών /-τριών με το πεδίο 
της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα την απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων που αφορούν στη μάθηση και τη διδασκαλία των ενηλίκων.  Στο 
πλαίσιο του μαθήματος θα διερευνηθούν με κριτικό τρόπο ερωτήματα ό-

πως:  
 Τι σημαίνει ενηλικιότητα;  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ενήλικου; 
 Ποια είναι η φύση της μάθησης των ενηλίκων, πώς μαθαίνουν οι ενήλι-

κοι; 
 Πώς επηρεάζει η ενηλικιότητα των εκπαιδευτόμενων τον ρόλο του εκπαι-

δευτή; 
 Τι σημαίνει δυναμική της ομάδας και πώς αυτή επηρρεάζει τη μαθησια-

κή διεργασία;  

 Υπάρχουν εμπόδια στη μάθηση;  Ποια είναι και πώς τα αντιμετωπίζουμε 
ως εκπαιδευτές; 

 Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιμοποιούμε στη συνεχιζόμενη εκπαί-

δευση;  
 Πότε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι αποτελεσματικό;  

Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοι-
τητών /-τριών για θέματα διδακτικής μεθοδολογίας στη Συνεχιζόμενη Εκ-
παίδευση, καθώς επιχειρεί να συνδυάσει τη θεωρητική γνώση με την ενερ-

γητική μάθηση και την πρακτική άσκηση σε τεχνικές εκπαίδευσης ενηλί-
κων.  Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές /-τριες θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις 

μικροδιδασκαλίας.  

Ειδικότεροι στόχοι είναι οι φοιτητές/τριες: 

 Να γνωρίσουν τις παρακάτω βασικές έννοιες του πεδίου της Συνεχιζόμε-

νης Εκπαίδευσης: ενηλικιότητα, εκπαίδευση, συμβόλαιο μάθησης, αξιο-
λόγηση των αναγκών μάθησης, κατάρτιση, τυπική εκπαίδευση, μη τυπι-
κή και άτυπη εκπαίδευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση. 

 Να κατανοήσουν και να συσχετίσουν φιλοσοφικές επιδράσεις του πεδί-
ου, ιδεολογικές επιδράσεις και επιστημολογικές αναζητήσεις. 
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 Να γνωρίσουν τις βασικές θεωρίες μάθησης ενηλίκων: συμπεριφορικές 
θεωρίες, ανθρωπιστικές θεωρίες (Rogers), κοινωνικές-μετασχηματιστικές 
θεωρίες (Freire), εμπειρικές θεωρίες (Dewey, Kolb), μετασχηματιστικές 

θεωρίες  (Merizow) και συνδυαστικές προσεγγίσεις  (Jarvis). 

 Να αποκτήσουν γνώσεις και τεχνικές διδασκαλίας στο πλαίσιο της συνε-

χιζόμενης εκπαίδευσης, όπως η εργασία σε ομάδες, το παιχνίδι ρόλων, 
κ.ά.   

 Να βιώσουν  γνώσεις και εμπειρίες κατά την επιτέλεση του ρόλου του 

εκπαιδευτή ενηλίκων στη μικροδιδασκαλία. 
 

 

Μάθημα:  Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων 

Διδάσκων:  Γρηγόριος Σίμος, Αναπληρωτής Καθηγητής  

 

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 σημαντικής δυσφορίας 
και απαιτούν την ανάλογη προσοχή και αντιμετώπιση 

 
 

Μάθημα:   Ηθική Φιλοσοφία: θέματα εκπαιδευτικής, κοινωνικής  

ηθικής και βιοηθικής 

Διδάσκουσα:  Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια 
 

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους /τις φοιτητές /-τριες στις βα-

σικές εννοιολογικές κατηγορίες της ηθικής φιλοσοφίας, να καταστήσει σε 
αυτούς γνωστό το περιεχόμενο, τις διαφορές και τις συγγένειες των βασικών 

φιλοσοφικών θεωριών περί ηθικής και να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη 
αυτών ως προς τα πιο βασικά ηθικά ζητήματα που μας απασχολούν στη 
σύγχρονη εποχή.   

Περιεχόμενα του μαθήματος 
Το μάθημα αποτελείται από πέντε ενότητες:  

Α) Η πρώτη ενότητα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ηθικής φι-
λοσοφίας, έννοιες όπως τα ηθικά δικαιώματα και οι ηθικές υποχρεώσεις, η 
ηθική απόφαση, επιλογή και πράξη, η ηθική κρίση, η ηθική αρετή και ο 

εθισμός, το ηθικό καθήκον και το ηθικό κριτήριο, το ηθικό κίνητρο, χρησι-
μότητα/ωφέλεια και ηθικές συνέπειες, η έννοια του προσώπου, της ανθρω-
πότητας και της κοινωνικής ηθικής, της ηθικής αυτονομίας και ετερονομί-

ας, οι ηθικές αξίες και το κοινό καλό, η καθολικότητα των ηθικών κρίσεων 
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και των αξιών, ηθική απολυτοκρατία και ηθικός σχετικισμός, η δικαιοσύνη 
και η ισότητα ευκαιριών. 

Β) Η δεύτερη ενότητα θέτει το ζήτημα της διδασκαλίας της ηθικής και εξετά-

ζει διάφορες κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις. Η διδασκαλία της ηθι-
κής ανταπόκρισης σε καταστάσεις με ηθική βαρύτητα και σημασία. Πώς 

οδηγούμαστε στην ηθική ανταπόκριση και πώς την καλλιεργούμε; Τα ερω-
τήματα προσεγγίζονται μέσα από ένα συνδυασμό των βασικών ηθικών θεω-
ριών (αρεταϊκές/τελεολογικές, δεοντολογικές και ωφελιμιστικές). 

Γ) Η τρίτη ενότητα εξετάζει θέματα γύρω από την έννοια της ετερότητας και 
την ανάγκη αναγνώρισης και σεβασμού αυτής ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερό-
τητες που ενδέχεται να τη χαρακτηρίζουν (π.χ. πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, 

μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες, κοινωνικο-οικονομικά κριτή-
ρια, κ.ά.). 

Δ) Η τέταρτη ενότητα εξετάζει θεωρίες κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνικής 
ηθικής και εκπαιδευτικής ηθικής. Η συμβολή στην ανάπτυξη ενός προβλη-
ματισμού γύρω από έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό εκπαιδευτικών και 

κοινωνικών ζητημάτων όπως: η ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών, η 
σχέση αξιολογίας και αξιοκρατίας, η σχέση της εκπαιδευτικής ηθικής με 

την εκπαιδευτική πολιτική, η επιστημονική δεοντολογία, η εργασιακή ηθι-
κή, κ.ά. 

Ε) Η τελευταία ενότητα στοχεύει στο να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός (εκ) 

παιδευτικού προβληματισμού γύρω από έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό 
βιοηθικών ζητημάτων, όπως αυτά της ευθανασίας, της ανθρώπινης κλωνο-
ποίησης, των βιοτεχνολογικών εφαρμογών, των ορίων της γενετικής έρευνας 

καθώς και ζητημάτων που προκύπτουν στη σύγχρονη εποχή μέσα από τη 
ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας (π.χ. ζητήματα από 

την περιοχή της περιβαλλοντικής ηθικής, της νευροηθικής και της τεχνητής 
νοημοσύνης).  
 

 

  
Ζ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

 
 
 

Μάθημα:  Πρακτική Άσκηση Ι  

Επόπτες:  Μέλη Δ.Ε.Π. 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι α) η εξοικείωση των φοιτητών /-τριών με την 
εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ή επιμόρφωσης ενη-
λίκων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την 

προώθηση και την έρευνα της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενη-
λίκων, β) απόκτηση από μέρους των φοιτητών /-τριών θεμελιωδών δεξιοτή-

των που αφορούν στον σχεδιασμό, την υλοποίηση- εφαρμογή και την αξιο-
λόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή επι-
μόρφωσης ενηλίκων. 
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Περιεχόμενο του μαθήματος:  Απασχόληση στους συνεργαζόμενους φορείς 
τουλάχιστον δύο εργάσιμες  ημέρες την εβδομάδα κατά τους μήνες Οκτώ-
βριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Οργάνωση προγράμματος εκπαιδευτικής 

παρέμβασης σε ενηλίκους ή συμμετοχή στις διαδικασίες σχεδιασμού, εφαρ-
μογής και αξιολόγησης ενός αντίστοιχου προγράμματος του φορέα- εβδομα-

διαίες ανατροφοδοτικές συναντήσεις- σύνθεση τελικής έκθεσης. 
 
 

Μάθημα:   Θετική Ψυχολογία ─ Positive Psychology 

Διδάσκων:  Anthony Montgomery, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 

Η Θετική Ψυχολογία είναι η επιστημονική μελέτη των δυνάμεων και των 
αρετών που καθιστούν τους ανθρώπους και τις κοινότητες ικανούς να ευη-
μερήσουν. Αυτός ο επιστημονικός χώρος έχει ως βάση την πίστη ότι οι άν-

θρωποι θέλουν να έχουν μια εποικοδομητική και καταξιωμένη ζωή, να καλ-
λιεργήσουν ό,τι καλύτερο διαθέτουν και να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες 
τουςσχετικά με την αγάπη, τη δουλειά και το παιχνίδι. Στη Θετική Ψυχολο-

γία υπάρχουν τρία κεντρικά θέματα: τα θετικά συναισθήματα, τα θετικά 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και οι θετικοί οργανισμοί. Στο μάθημα 

παρουσιάζεται μια εισαγωγή για το χώρο της Θετικής Ψυχολογίας και επι-
κεντρωνόμαστε στις εφαρμογές στην Εργασία και την Εκπαίδευση. 

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα του μαθήματος 

Στόχοι:  

 Να παρουσιάσει στους φοιτητές τη Θετική Ψυχολογία ως επιστημονικό 

κλάδο 

 Να διερευνήσει τις επαγγελματικές εφαρμογές του στην εργασίακαι την 

εκπαίδευση  

 Να ενισχύσει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι θεωρίες και οι 

παρεμβάσεις της Θετικής Ψυχολογίας μπορούν να προάγουν την κατα-
νόηση μας σχετικά με την εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. 

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα:  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, με πλήρη συμμετοχή και 
αυτορυθμιζόμενη μάθηση, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να: 

 Περιγράψουν τη φύση της Θετικής Ψυχολογίας ως επιστημονικό κλάδο 
και ως επάγγελμα. 

 Αναλύσουν, να συνθέσουν και να αξιολογήσουν το υλικό των πηγών 
πουσχετίζεται με τη φύση της Θετικής Ψυχολογίας, ως επιστημονικού 

κλάδου και ως επαγγέλματος. 

 Δουλέψουν σε ομάδες και να ολοκληρώσουν επιτυχώς ομαδικές ασκή-

σεις 

 Αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα θέματα της Θετικής Ψυχολογί-

ας επηρεάζουν την εργασία και την εκπαίδευση. 

 Να αναγνωρίζουν τις ηθικές προκλήσεις κατά την εφαρμογή της 
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Μάθημα:     Εκπαίδευση Ενηλίκων για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες 

Διδάσκουσες: Δόξα Παπακωνσταντίνου, Ε.ΔΙ.Π  &  Μαρία Συτζιούκη, 

Εξωτερική συνεργάτης 

  

Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών /-τριών με το πεδίο 

της Συνεχιζόμενης  Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα την απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων που ανήκουν σε ευπα-
θείς κοινωνικά ομάδες.  

Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοι-
τητών /-τριών για θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων και εκπαίδευσης των 

ενηλίκων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, καθώς επιχειρεί να 
συνδυάσει τη θεωρητική γνώση με την ενεργητική μάθηση και την εξοικείω-
ση με τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.  

Ειδικότεροι στόχοι είναι, οι φοιτητές /-τριες: 

 Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές έννοιες:  εκπαίδευση ενηλί-

κων, ευάλωτες ομάδες, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, κοινωνικός αποκλει-
σμός, κοινωνική ενσωμάτωση, διαμεσολαβητικός ρόλος του εκπαιδευτή, 
εξατομίκευση της διδασκαλίας, κίνητρα μάθησης, φυσική μάθηση. 

 Να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στην αλλαγή των προγραμμάτων εκ-
παίδευσης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και την ευρύτερη κοινωνική 

και πολιτισμική αλλαγή. 

 Να κατανοήσουν τις κοινωνικές, οικονομικές και φιλοσοφικές προϋποθέ-
σεις της ανάπτυξης των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για ευάλω-

τες κοινωνικά ομάδες. 

 Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις βασικές ανάγκες εκπαί-
δευσης των παρακάτω ευπαθών κοινωνικά ομάδων: άτομα τρίτης ηλικίας, 

μειονότητες, ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γυναίκες, φυλα-
κισμένοι, ενήλικες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, άνεργοι. 

 Να αποκτήσουν γνώσεις για τις τεχνικές διδασκαλίας στο πλαίσιο της συ-
νεχιζόμενης εκπαίδευσης. 
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Μάθημα:    Διεθνής Συγκριτική Εκπαίδευση 

Διδάσκουσα: Ειρήνη Γουλετά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
 

Το μάθημα κάνει μια εισαγωγή στις θεωρίες της συγκριτικής εκπαίδευσης 

και διακρατικής συγκριτικής ανάλυσης και στα ιδρύματα που ασχολούνται 
με την εκπαιδευτική ανάπτυξη παγκοσμίως, όπως οι διάφοροι οργανισμοί 
των Ηνωμένων Εθνών και η Παγκόσμια Τράπεζα. Εξετάζει τους εκπαιδευτι-

κούς δείκτες έρευνας, την εκπαιδευτική μεταφορά και δανεισμό, καθώς και 
τη σχέση μεταξύ του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Διερευνά τις θεωρητι-

κές προσεγγίσεις στη μελέτη της διεθνούς εκπαιδευτικής ανάπτυξης και 
χρησιμοποιεί αυτές τις προσεγγίσεις για να εξετάσει σύγχρονα θέματα που 
απασχολούν τον τομέα αυτό. 

 

 

 
Η ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

 
 
 

Μάθημα:  Πρακτική Άσκηση ΙΙ 

Επόπτες:  Μέλη Δ.Ε.Π. 
 

Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους /τις φοιτητές /-τριες ικανούς /-
ές να: 

 επιλέγουν τεκμηριωμένα τις διδακτικές μεθόδους που θα χρησιμοποιή-

σουν 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 όπως απαιτείται. 

Περιεχόμενο του μαθήματος:  

 Καταρτισμός και υλοποίηση εξατομικευμένου προγράμματος  

 Αποτίμηση του προγράμματος 
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Μάθημα:   Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Διδάσκουσα:  Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  

(συνδιδασκαλία με ΟΔΕ) 
 

Διερεύνηση και περαιτέρω εμβάθυνση σε σημαντικές θεματικές ενότητες 
που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης λειτουργιών, μέσα 
από ανάλυση και μελέτη διαφόρων πραγματικών περιπτώσεων μέσα στην 

τάξη και εκπόνηση ομαδικής εργασίας σε ένα επιλεγμένο, επίκαιρο θέμα 
της διοίκησης παραγωγής/λειτουργιών. 

 
 
Μάθημα:   Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Οργανισμούς και  

Επιχειρήσεις 

Διδάσκων:   Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη θεμάτων σχετικών με την σύγχρονη 

και αποτελεσματική διοίκηση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις και οργανι-
σμούς. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει : 

 Διοίκηση ανθρωπίνων  πόρων και διοίκηση προσωπικού 

 Προγραμματισμός και στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού 

 Πολιτικές επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και αμοιβής του προσω-
πικού 

 Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο 

 Συνδικαλισμός και εργασιακές σχέσεις. 

 
 
Μάθημα:   Πληροφορική IX: Επιχειρήσεις 2.0 και η νέα  

επιχειρηματικότητα 

Διδάσκων: Βασίλειος Δαγδιλέλης, Καθηγητής 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και φοιτητών με 
τις έννοιες, τις μεθόδους και τις τεχνικές της σύγχρονης e-
Eπιχειρηματικότητας, της Επιχειρηματικότητας 2.0 όπως την ονομάζουμε, 

για να δειχθεί η αναλογία με το web 2.0. 

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που παρακολουθούν το 
μάθημα αποκτούν βασικές γνώσεις πάνω στις σύγχρονες ψηφιακές επιχει-

ρήσεις: τις τεχνικές και μεθόδους ανάπτυξής τους, μελέτες περιπτώσεων, τις 
σύγχρονες διαδικασίες χρηματοδότησης, τις διαδικασίες ανάπτυξης, τις η-
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θικές και δεοντολογικές διαστάσεις τους. Επίσης γνωρίζουν ορισμένες μορ-
φές σύγχρονων επιχειρήσεων όπως οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι "πρά-
σινες" επιχειρήσεις μέσα σε ένα πλαίσιο αναφοράς με το επάγγελμα που εν-

δεχομένως θα ασκήσουν μετά την αποφοίτησή τους. 

Η επιχειρηματικότητα εξάλλου, στο πλαίσιο του μαθήματος, θεωρείται ως 

μια ευρύτερη έννοια, που δε συνδέεται κατ' ανάγκη με οικονομικές δρα-
στηριότητες, αλλά περισσότερο με την έννοια της καινοτομίας και της σχε-
δίασης σε όλους τους τομείς της ζωής. 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, στο πλαίσιο του μαθήματος, ενθαρρύνονται 
να προχωρήσουν στη σχεδίαση και εκτίμηση μικρών ή ατομικών επιχειρή-
σεων (πάντα μέσα σε μια ευρύτερη εκδοχή της επιχειρηματικότητας) και γε-

νικότερα ενεργειών ανάδειξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


