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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 
Διάταγμα 147/10-4-1990 και είναι η μετεξέλιξη της γνωστής Ανωτάτης 

Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, η οποία, ιδρυμένη από το 1948, 
λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1957-58. Έτσι το 
ακαδημαϊκό έτος 2007-08 το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έκλεισε τα 50 

χρόνια της λειτουργίας του ως ίδρυμα.  

Ο χώρος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στον οποίο βρίσκονται οι 

σύγχρονες 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 σεμιναρίων, τα γραφεία και τους υπόλοιπους χώρους όπου 

βρίσκεται η διοίκηση και ασκούνται όλες οι δραστηριότητες του 
Πανεπιστημίου, υπάρχει σύγχρονη μηχανοργανωμένη Βιβλιοθήκη, Κέντρο 

και εργαστήρια Η/Υ, που επικουρούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος 
υπάρχει εστιατόριο, το οποίο λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους, κλειστό γυμναστήριο, βιβλιοπωλείο και 

φωτοαντιγραφικό κέντρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών/-
τριών και των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο. 

 
 
 

Σχολές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  
 

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

Μακεδονίας ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές: 

α) Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, με έδρα τη 

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

Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυομένων Σχολών 
πραγματοποιείται 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 

ανήκει η φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, η 
εκπροσώπησή του, ο καθορισμός της Ημερήσιας Διάταξης της συνέλευσης, 
κ.λπ.  

 
 

 
Πληροφορίες για φοιτητικά θέματα 

 

 
Πρόγραμμα Σπουδών  

Τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου βασίζονται σε πιστωτικές 

μονάδες (ECTS). Μια «τάξη» μπορεί να πάρει τη μορφή διάλεξης, 
εργαστηρίου, μαθήματος, σεμιναρίου, ή εξάσκησης, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου προγράμματος ενός Τμήματος.  

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

κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε 
Τμήματος κατατάσσονται σε υποχρεωτικά (Υ) και κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά (ΥΕ), ενώ επιτρέπεται στους φοιτητές ενός Τμήματος να 
επιλέξουν μαθήματα επιλογής (Ε) που προσφέρονται από άλλα Τμήματα 
του Πανεπιστημίου ή από την άλλη κατεύθυνση .  

Το πτυχίο απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός Προγράμματος 
Σπουδών που προσφέρεται από ένα Τμήμα. Για να αποφοιτήσει από το 
Πανεπιστήμιο ένας φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς τον αριθμό 

πιστωτικών 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 

Τμήματα, δήλωση επιλογής μαθημάτων, η οποία περιλαμβάνει τα 
μαθήματα που συνθέτουν το εξαμηνιαίο πρόγραμμα σπουδών τους.  
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Η υποβολή δηλώσεως επιλογής μαθημάτων αποτελεί βασική και 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φοιτητή στις εξαμηνιαίες 
εξετάσεις των μαθημάτων που επέλεξε. 

 
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. Γνώση των αγγλικών  σε επίπεδο Γ1 είναι ένα 

προαπαιτούμενο.  
Διδακτορικοί τίτλοι  σπουδών απονέμονται από κάθε Τμήμα μετά από 
ολοκλήρωση 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 
καταγράφεται 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  
Στην υπ' αριθμ. 37/19.5.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, 

ομόφωνα αποφασίστηκε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το έτος 2017-2018 
ως εξής: 
Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2017: 

Από Δευτέρα 28/8/2017 έως Παρασκευή 22/9/2017 (τέσσερις εβδομάδες) 
Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018: 

Από Δευτέρα 25/9/2017 έως Παρασκευή 22/12/2017 (δεκατρείς 
εβδομάδες) 
Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 8/1/2018 έως Σάββατο 

13/1/2018 
Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2018: 
Από Δευτέρα 15/1/2018 έως Παρασκευή 9/2/2018 (τέσσερις εβδομάδες) 

Εαρινό εξάμηνο 2017-2018: 
Από Δευτέρα 12/2/2018 έως Παρασκευή 25/5/2018 (δεκατρείς 

εβδομάδες) 
Αναπληρώσεις μαθημάτων από Τρίτη 29/5/2018 έως Σάββατο 2/6/2018 
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2018: 

Από Δευτέρα 4/6/2018 έως Παρασκευή 29/6/2018 (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 
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εβδομάδες μαθημάτων και δύο εβδομάδες εξετάσεων.  Οι ακριβείς 
ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο.  Με απόφαση της Συγκλήτου 
επιτρέπεται παράταση της διάρκειας του εξαμήνου μέχρι δύο το πολύ 

εβδομάδες προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος 
αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας. 

 

Έναρξη μαθημάτων, εξεταστικές περίοδοι, διακοπές και αργίες: 

Οι θερινές διακοπές ορίζονται από την αρχή του Ιουλίου έως και τις 24 
Αυγούστου. 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 οργάνων του Πανεπιστημίου, εφόσον υπάρχουν προς 

ρύθμιση επείγοντα θέματα.  

Στις διακοπές συγκαταλέγονται επίσης: α) Χριστούγεννα (Παρασκευή πριν 

τα Χριστούγεννα – Δευτέρα μετά τα Θεοφάνεια) β) Πάσχα (από τη Μ.Δευτέρα 
έως και την Κυριακή του Θωμά). 

Τα μαθήματα διακόπτονται: α) την Καθαρά Δευτέρα, β) από τη Μεγάλη 

Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά, γ) την ημέρα που διεξάγονται οι 
γενικές Φοιτητικές Εκλογές δ) 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 

Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου), δ) των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου), ε) 
κατά την εθνική επέτειο της 25ης  Μαρτίου, στ) την 1η Μαΐου και ζ) του 
Αγίου Πνεύματος.  

 
Υποτροφίες  

Ένα ποσοστό φοιτητών από κάθε Τμήμα με την υψηλότερη βαθμολογία στο 
τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους λαμβάνει υποτροφία από το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)  

Επιπλέον, ένα ποσοστό φοιτητών από κάθε Τμήμα λαμβάνει υποτροφίες 
κινητικότητας μέσω του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Life Learning 

Programme), ειδικότερα από το Πρόγραμμα Life Learning 
Programme/Erasmus (http://compus.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 στο πρόγραμμα του Τμήματος στο οποίο 

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

αναλώθηκε στο οικείο ίδρυμα του φοιτητή.  

http://compus.uom.gr/erasmus/
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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 

προγράμματος για Στελέχη Επιχειρήσεων) και στα Πληροφοριακά 
Συστήματα παρέχονται υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής από την 

καταβολή των διδάκτρων (από 100% ως 25%), σε ποσοστό 15% επί των 
εισακτέων φοιτητών.  

Κριτήριο για την παροχή υποτροφίας είναι η σειρά κατάταξης κατά της 

εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. και ως προϋπόθεση λαμβάνεται η οικονομική 
κατάσταση του φοιτητή. 

 

Erasmus+ Προγράμμα κινητικότητας για σπουδές  

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων 

http://afroditi.uom.gr/erasmus/?q=el/general είναι το πρόγραμμα 
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης που 
συμβάλλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

την ανάπτυξη της κοινωνίας που θα βασίζεται στη γνώση, παρέχοντας στους 
πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και ευκαιρίες 

ανανέωσης αυτών των γνώσεων σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. 

Παρέχει στους φοιτητές /-τριες του τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής υποτροφίες κινητικότητας για σπουδές. 

Οι υποτροφίες κινητικότητας επιτρέπουν στους/στις φοιτητές/τριες, να 
πραγματοποιήσουν 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 

προϋποθέσεις που ορίζει το πρόγραμμα, μπορούν να συμμετάσχουν 
υποβάλλοντας την αίτησή τους την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου κατόπιν 
σχετικής ανακοίνωσης στη διοικητική υπεύθυνη του Τμήματος (κ Κατερίνα 

Νοταρίδου, katnot@uom.edu.gr). Σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή 
Υπεύθυνη (κ. Λευκοθέα Καρτασίδου, lefka@uom.edu.gr) οι φοιτητές/-τριες 

επιλέγουν το ίδρυμα υποδοχής και συμπληρώνουν το learning agreement. 
Οι φοιτητές /-τριες δικαιούνται 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 αναφορικά με την κινητικότητα μπορείτε να απευθυνθείτε στην 
επιτροπή ERASMUS + του Τμήματος 
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=194&t

mima=7&categorymenu=2: 

http://afroditi.uom.gr/erasmus/?q=el/general
mailto:katnot@uom.edu.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
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Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη ERASMUS+ του 
Τμήματος και Σύμβουλος Σπουδών ERASMUS+ για την κατεύθυνση Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, (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.edu.gr).  
Θεοφανεία Τσαμπάζη, ΕΤΕΠ, Διοικητική Υπεύθυνη ERASMUS+ του Τμήματος για τους 
εισερχόμενους φοιτητές, (γρ. 314, τηλ. 2310-891542, e-mail:  anita@uom.edu.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 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 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/?q=el/general παρέχει  στους φοιτητές/-
τριες του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής υποτροφίες 
για πρακτική άσκηση http://afroditi.uom.gr/erasmusp/ .  Οι υποτροφίες 

πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό επιτρέπουν στους/στις φοιτητές/-τριες να 
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχείρηση, οργανισμό ή 

φορέα εκπαίδευσης του εξωτερικού.  Όσοι/-ες φοιτητές/-τριες έχουν 
δικαίωμα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα του 
εξωτερικού πρέπει να κάνουν αίτηση στο γραφείο Erasmus κατά το τέλος 

του 3ου ή του 4ου έτους σπουδών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για την 
πρακτική άσκηση που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών τους.  Σε συνεργασία 

με την Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη κ.Λευκοθέα Καρτασίδου (lefka@uom.edu.gr), 
την επόπτρια-συντονίστρια Erasmus+ για την κατεύθυνση της 
«Εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες» κ. Χριστίνα Συριοπούλου 

(csyriop@uom.gr) και την επόπτρια - συντονίστρια για την κατεύθυνση της 
«Συνεχούς Εκπαίδευσης» κ. Ιωάννα Παπαβασιλείου (ipapav@uom.edu.gr), 
οι φοιτητές επιλέγουν τον φορέα υποδοχής και συμπληρώνουν το training 

agreement.  Τις αιτήσεις τις καταθέτουν στον διοικητικά υπεύθυνο για την 
Πρακτική Erasmus+ κ. Βαλαβανίδη κατόπιν ανακοίνωσης της πρόσκλησης 

από το γραφείο Erasmus http://afroditi.uom.gr/erasmusp/?q=node/9.  

Περαιτέρω πληροφορίες στο site  του γραφείου ERASMUS, στο compus και 
στο site του Τμήματος 

(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.  Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή/και 
για πρακτική άσκηση Erasmus+, μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών 
αθροιστικά ανά κύκλο σπουδών.  Για παράδειγμα, 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.  

http://afroditi.uom.gr/erasmus/?q=el/general
http://afroditi.uom.gr/erasmusp/
mailto:lefka@uom.edu.gr
mailto:csyriop@uom.gr
mailto:ipapav@uom.edu.gr
http://afroditi.uom.gr/erasmusp/?q=node/9
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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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 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΤΗ. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την κινητικότητα μπορείτε να απευθυνθείτε στην 
επιτροπή ERASMUS + του Τμήματος: 

Καρτασίδου Λευκοθέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη ERASMUS+ για 
κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική (γρ.202, τηλ.2310-891350, e-mail: lefka@uom.edu.gr) 

Βαλαβανίδης Γεώργιος, Διοικητικός υπάλληλος, Διοικητικά υπεύθυνος Erasmus+ κινητικότητα 
φοιτητών για Πρακτική, (γρ.313, τηλ.2310-8913339, e-mail: geoval@uom.gr). 

Χριστίνα Συριοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, επόπτρια Erasmus+ κινητικότητα φοιτητών για 
Πρακτική (Κατεύθυνση: Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες), (γρ.316, τηλ.2310-891381, e-mail: 
csyriop@uom.gr). 

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Επόπτρια Erasmus+ κινητικότητα φοιτητών για 
Πρακτική (Κατεύθυνση: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση) (γρ.311, τηλ.2310-891524, e-mail: 
ipapav@uom.edu.gr) 

 
 

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  

 

Για πληροφορίες που αφορούν τη σίτιση, υγειονομική περίθαλψη και 
φοιτητική εστία, φοιτητικά εισητήρια και δωρεάν παροχή συγγραμμάτων οι 

φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν  στη 

Φοιτητική Μέριμνα  

http://www.uom.gr/index.php?tmima=22&categorymenu=4  

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 
διδακτορικού 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 
εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α' 

195). 

mailto:lefka@uom.edu.gr
mailto:geoval@uom.gr
mailto:csyriop@uom.gr
mailto:ipapav@uom.edu.gr
http://www.uom.gr/index.php?tmima=22&categorymenu=4
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 ii)Oι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο 
πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως 

ορίζονται 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 Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της επομένης παραγράφου, 

εξαιρουμένων 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 
Δημόσιας 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 φοιτητής 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 

προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας 
Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού 
έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. 

Προκειμένου για έντεκνη 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 
αρμόδιας 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 
φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή 

φορολογούμενο 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 φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το 
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίων, 

του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. 

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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Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι 
δικαιούχοι 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, 
εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής 

δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη 
υποχρέωσης 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 

Φοιτητικής 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 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) 
Βαρβάτη Άρτεμις (τηλ. 2310891319) 

Κασιμάτη Χρυσούλα (τηλ. 2310891645) 

 

B. Υγειονομική περίθαλψη  

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες 
δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία 

περιλαμβάνει : 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 
ασφαλιστικό φορέα, όσοι περάτωσαν τις σπουδές τους ή συμπλήρωσαν το 
μέγιστο χρόνο παροχών.  

Για την έκδοση νέου ή ανανέωση παλαιού φοιτητικού βιβλιαρίου 
περίθαλψης απαιτείται, αίτηση με συνημμένα κατά περίπτωση τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

1. Για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές:  

 Μία φωτογραφία ( τύπου αστυνομικής ταυτότητας)  
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 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 

παροχής που σε μικρές περιπτώσεις φτάνουν τα (12) εξάμηνα, στ) 
αναστείλει τις σπουδές του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και για όσο 
χρόνο διαρκεί η αναστολή σπουδών ζ)εξαιρούνται του δικαιώματος 

περίθαλψης οι φοιτητές /τριες που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου άλλης 
σχολής.  

Σχετικό έντυπο:  Υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης 

Πληροφορίες: 

Βούλγαρη Στέλλα (τηλ. 2310891309) 

Καλτσάτου Άννα (τηλ. 2310891319) 

Βαρβάτη Άρτεμις (τηλ. 2310891319) 

Κασιμάτη Χρυσούλα (τηλ. 2310891645) 

 

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 
έκπτωση παρέχεται για όλο το ακαδημαϊκό έτος με την επίδειξη του δελτίου 

ειδικού εισιτηρίου (πάσο) που χορηγείται από την Ηλεκτρονική Υπηρεσία 
Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου:  

http://academicid.minedu.gov.gr/   

Δεν δικαιούνται ειδικό δελτίο (πάσο) για παροχή έκπτωσης στην τιμή 
εισιτηρίου στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες οι φοιτητές που 

κατετάγησαν ως πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ για την απόκτηση και άλλου πτυχίου, 
όσοι περάτωσαν τις σπουδές τους και όσοι συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο 
παροχών. 

 
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). 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=UpDownload&file=index&req=getit&lid=2556
http://academicid.minedu.gov.gr/
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http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=ind
ex&stid=342&tmima=22&categorymenu=6  

Πληροφορίες:  

Φοιτητική Εστία: 

Αναστασιάδης Παναγιώτης (τηλ. 2310441258) 

Καραγιάννης Νικόλαος (τηλ. 2310441258) 

Μαλλίνης Σταύρος (τηλ. 2310441258) 

Σταυρακάκη Σοφία (τηλ. 2310449447) 

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: 
Βούλγαρη Στέλλα (τηλ. 2310891309) 

Καλτσάτου Άννα (τηλ. 2310891319) 

Βαρβάτη Άρτεμις (τηλ. 2310891319) 

Κασιμάτη Χρυσούλα (τηλ. 2310891645) 

 
Ε. Δωρεάν παροχή διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων  

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν προμήθειας και επιλογής 

αριθμού διδακτικών συγγραμάτων ίσου με τον συνολικό αριθμό των 
υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη 

του πτυχίου, μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει ο νόμος.  
Η ρύθμιση των θεμάτων διάθεσης, διακίνησης και πληρωμής των 
Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και παραδόσεων διενεργείται μέσω του 

προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr/).  

Οι παροχές διακόπτονται όταν ο δικαιούχος στρατευθεί και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στράτευση του, αναστείλει τις σπουδές του, γίνει πτυχιούχος, 

χάσει 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 δύο (52), συμπεριλαμβανομένης και της ξένης γλώσσας.  

 

 

 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=342&tmima=22&categorymenu=6
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=342&tmima=22&categorymenu=6
http://eudoxus.gr/
http://eudoxus.gr/
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To Προφίλ του Τμήματος 
 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε με το Π.Δ. 
267/93 και με το Π.Δ. 391/95 θεσμοθετήθηκαν οι κατευθύνσεις του.  Δέχτηκε 
τους πρώτους φοιτητές του το Σεπτέμβριο 1997. 

 
 

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

 Ονοματεπώνυμο  
&  
Βαθμίδα 

Γνωστικό 
Αντικείμενο 

Γρα- 
φείο 

Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση 

1. 

Ιωάννης 

Αγαλιώτης, 

Καθηγητής 

Διδακτική μεθοδολογία  
για άτομα με ειδικές  

ανάγκες 
310 2310-891383 iagal@uom.gr 

2. 

Βασίλειος 

Δαγδιλέλης, 

Καθηγητής 

Εφαρμογές της 

πληροφορικής στην 

εκπαίδευση 
315 2310-891336 dagdil@uom.gr 

3. 
Κωνσταντίνος 
Παπαδόπουλος, 

Καθηγητής 

Εκπαίδευση ατόμων με  
προβλήματα όρασης 

305 2310-891403 kpapado@uom.edu.gr 

4. 
Αρετή Οκαλίδου 

Καθηγήτρια 
Λογοπαθολογία και  

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

5. 
Μαρία Πλατσίδου 

Καθηγήτρια 

Ψυχολογία της Δια 

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

6. 
Γρηγόριος  
Σίμος  

Καθηγητής 

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

7. 

Λάζαρος 

Τριάρχου 
Καθηγητής 

Βασικές 

Νευροεπιστήμες 
312 2310-891387 triarhou@uom.gr 

8. 

Anthony  
Montgomery  
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Ψυχολογία της 

Εργασίας 
208 2310-891308 antmont@uom.gr 

9. 

Ευθύμιος  
Βαλκάνος 

Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Συνεχιζόμενη 
Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και  

Κατάρτιση Στελεχών 
Επιχειρήσεων  
και Οργανισμών 

311 2310-891385 evalkan@uom.edu.gr 

mailto:antmont@uom.gr
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Μ Ε Λ Η   Δ . Ε . Π .   Τ Ο Υ   Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  

 Ονοματεπώνυμο  
&  
Βαθμίδα 

Γνωστικό 
Αντικείμενο 

Γρα- 
φείο 

Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση 

10. 

Ειρήνη 

Γουλετά 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 

Διαπολιτισμική Ειδική  
Αγωγή 

  egouleta@uom.edu.gr 

11. 

Βασιλική  
Καραβάκου  

Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 

Φιλοσοφία της  
εκπαίδευσης 

208 
2310-
891360 

vkm@uom.edu.gr 

12. 

Λευκοθέα  
Καρτασίδου 

Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 

Ειδική Αγωγή 202 
2310-
891350 

lefka@uom.edu.gr 

13. 
Αθηνά Σιπητάνου  
Καθηγήτρια 

Παιδαγωγική και 
Εκπαίδευση Ενηλίκων 

302 
2310-
891393 

asipi@uom.gr 

14. 

Βασιλική 
Γιαννούλη 

Επίκουρη  

Καθηγήτρια 

Σχολική Ψυχολογία 301 
2310-
891334 

giannouli@uom.gr 

15. 

Ελένη Κουστριάβα 

Επίκουρη 

Καθηγήτρια 

Εκπαίδευση Ατόμων 
με Αναπηρία με τη 

Χρήση 
Υποστηρικτικής 

Τεχνολογίας 

306 
2310-

891389 
elkous@uom.edu.gr 

16. 

Ιωάννα   
Παπαβασιλείου 
Επίκουρη  

Καθηγήτρια 

Δια Βίου 

Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας και 

Επαγγελματικός 

Προσανατολισμόςς 

311 
2310-
891524 

ipapav@uom.edu.gr 

17. 

Δόξα 

Παπακωνσταντίνου 
Επίκουρη 

Καθηγήτρια 

Εργασιακές Σχέσεις 
και στήριξη των 

ατόμων με αναπηρία 
στο χώρο της 

εργασίας. 

305 
2310-
891403 

klerip@uom.gr 

18. 

Χαρίκλεια Πρώιου 
Επίκουρη  

Καθηγήτρια 

Νευρογνωστικές 
Διαταραχές και 

Αποκατάσταση 
427 

2310-
891630 

hproios@uom.gr 

19. 

Μιλτιάδης  
Σταμπουλής 
Επίκουρος  

Καθηγητής 

Οικονομία της 
Εργασίας και 

Πολιτικές  
Απασχόλησης 

427 
2310-
891621 

staboulis@uom.edu.gr 

20. 

Χριστίνα 
Συριοπούλου 

Επίκουρη 
Καθηγήτρια 

Εκπαίδευση ατόμων 
με διάχυτες 
αναπτυξιακές 

διαταραχές 

316 
2310-
891381 

csyriop@uom.gr 

21. 

Νικόλαος  
Φαχαντίδης 
Επίκουρος  

Καθηγητής 

Πληροφορική και  
Συνεχιζόμενη  
Εκπαίδευση 

427 
2310-
891483 

nfachantidis@uom.edu.gr  

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

1. Παναγιώτης Βαρσάμης  varsamis@uom.gr 

2. Καρατσιώρη Μαριάνθη  mkaratsiori@uom.edu.gr 

3. Ιωάννης Λεύκος  lefkos@uom.edu.gr 

4. Αναστασία Παμπούρη  
2310-
891386 

apamp@uom.edu.gr 

5. Αθανάσιος Τσιρίκας 
2310-
891388 

tsirikas@uom.gr 

6. 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 Ημιώροφος 
2310-
891253 

evipap@uom.gr 

2. Γεώργιος  
Βαλαβανίδης  

Διοικητικός 
Υπάλληλος 

Ημιώροφος 
2310-
891253 

geoval@uom.gr 

3. Αικατερίνη 
Ευσταθίου 

Διοικητικός  
Υπάλληλος 

Ημιώροφος 
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.  

mailto:pxatzi@uom.gr
mailto:espsecr@uom.gr
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3. Να παρέχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, 
απαραίτητες για την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία και εξέλιξη. 

 
 

Το Πτυχίο και οι Κατευθύνσεις  
 

Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις:  

α) Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης  β) Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων 
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 
Κατεύθυνση στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτών για τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του 

πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα. 

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο κύκλους, 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 
στατιστική. 

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 
θεματικούς άξονες και τους στόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, στο ρόλο 

των διεθνών οργανισμών καθώς και στη δομή και οργάνωση των φορέων της 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Οι φοιτητές /-τριες εξειδικεύονται σε θέματα 

εκπαίδευσης 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 πρόληψη, πρόγνωση, διάγνωση, 

εκπαίδευση και θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά/ άτομα με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Οι φοιτητές /-τριες διδάσκονται 

μαθήματα που αναφέρονται στις κατηγορίες των παιδιών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες: ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, νοητική 
καθυστέρηση, προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, προβλήματα όρασης και 

ακοής, αυτισμό/διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, προβλήματα συμπεριφοράς 
και συναισθηματικές διαταραχές, αντιληπτικοκινητικές/ψυχοκινητικές 

διαταραχές), κ.ά.   
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Στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών οι φοιτητές /-τριες και των δύο 
Κατευθύνσεων 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 
αναλάβουν, προαιρετικά, την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, η οποία μπορεί 

να είναι είτε εμπειρική έρευνα είτε συνθετική μελέτη σε ένα από τα γνωστικά 
αντικείμενα του Τμήματος. 
 

 
 

Επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του Τμήματος  

 

Α) Κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης»  

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

Ο πτυχιούχος της Κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχει τα τυπικά 

προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 72 
(Εκπαιδευτικών Ενηλίκων).  «Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ 72 

τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση στα ΕΕΕΕΚ και 
απασχολούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
ενηλίκων πολιτών με ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 

σχεδιάζονται και εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης ή 
από οποιονδήποτε άλλο επίσημο κρατικό φορέα έχει την ευθύνη σχεδιασμού 
και εκπόνησης ανάλογων προγραμμάτων». 

 Η κύρια επαγγελματική του ενασχόληση είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός, η 
δόμηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ενηλίκων. Κατέχει, επίσης, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες 
στις νέες τεχνολογίες, στη διοίκηση φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό.  Με τα εξειδικευμένα επιστημονικά προσόντα 

του, μπορεί να απασχοληθεί – είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους 
επιστήμονες – στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως υπεύθυνος εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ή σύμβουλος 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 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίοι ασχολούνται με τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό ή την απασχόληση και την επαγγελματική και κοινωνική 
ένταξη ευπαθών 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 

κατοχυρωθεί 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) 
άρθρο 56 παρ.1 & 2:  

«Ο πτυχιούχος της Κατεύθυνσης Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες έχει 

τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου 
κλάδου ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ).  Οι 
εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ71 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή 

απόσπαση σε δημοτικά σχολεία ΕΑΕ, σε Τμήματα ένταξης δημοτικών σχολείων, 
σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και με 

απόσπαση  καλύπτουν  ανάγκες σε εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).  Επίσης, όταν συμπληρώσουν τριετή 
εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά, μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή 

απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ». 
Με τα εξειδικευμένα επιστημονικά προσόντα του, μπορεί να απασχοληθεί α) 

ως ειδικός εκπαιδευτικός στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, β) ως ειδικός 
διάγνωσης και αξιολόγησης ΑΜΕΑ και γ) ως ειδικός στον σχεδιασμό 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των  ακαδημαϊκών, κοινωνικών, 

επικοινωνιακών, κινητικών δεξιοτήτων. 

Γ) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
εντάσσονται 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 
υποχρεωτικά (Υ) είτε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΥΕ) είτε ελεύθερες 

επιλογές (Ε).  

2. Υποχρεωτικά (Υ) είναι τα μαθήματα τα οποία υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν και στα οποία υποχρεούνται να εξεταστούν όλοι οι 

φοιτητές /-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 
μαθήματος (ΥΕ), ο /-η φοιτητής /-τρια μπορεί να το παρακολουθήσει ξανά 

σε επόμενο έτος εάν προσφέρεται, ή να το αντικαταστήσει με ένα άλλο ΥΕ 
μάθημα. 

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 

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

Μακεδονίας (Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών).  Τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) μαθήματα από 

την άλλη Κατεύθυνση ή από άλλο Τμήμα δηλώνονται αυτόματα ως 
ελεύθερης επιλογής (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 ελεύθερης επιλογής. 

 

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 

Εκπαίδευσης  
(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 

 

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 
μαθήματα ΜΟΝΟ από την άλλη κατεύθυνση ή/και από άλλο Τμήμα του 
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Πανεπιστημίου (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  

ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2013-14 και μετά  

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 με 15 ECTS.  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 να καλύπτουν 15 ECTS έτσι ώστε να έχει 
συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ECTS Κατεύθυνσης για τη λήψη 

πτυχίου.  

6. Η Πρακτική Άσκηση I & II είναι υποχρεωτική και πιστώνεται με 24 ECTS 

συνολικά (Πρακτική Ι = 12 ECTS + Πρακτική ΙΙ=12 ECTS). 
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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 

Πρακτικής Άσκησης, που προσφέρεται κατά το Χειμερινό (Πρακτική Άσκηση Ι) 
και το Εαρινό Εξάμηνο Σπουδών (Πρακτική Άσκηση ΙΙ) κάθε ακαδημαϊκού έτους, 
ως υποχρεωτικό μάθημα.  Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) υλοποιείται σε όλη τη 

διάρκεια του εξαμήνου και πιστώνεται με 12 (δώδεκα) ECTS  ανά εξάμηνο.  

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς και μονάδες εκπαίδευσης 
ενηλίκων και ειδικής αγωγής. Οι φοιτητές /-τριες μπορούν να απασχολούνται 

στο φορέα ή στη σχολική μονάδα, όπου υλοποιείται η Πρακτική Άσκηση, δύο 
ημέρες την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ακολουθώντας το ωράριο του 

φορέα ή της σχολικής μονάδας.  O χρόνος Π.Α., για κάθε φοιτητή /-τρια, 
ορίζεται στις 26 επισκέψεις οι οποίες κατανέμονται αναλογικά στις 13 εβδομάδες 
που διαρκεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

Δικαίωμα δήλωσης Πρακτικής Άσκησης έχουν οι τεταρτοετείς ή επί πτυχίω 
φοιτητές /-τριες που έχουν τις προϋποθέσεις (προαπαιτούμενα μαθήματα και 

αριθμό ECTS ανάλογα με το έτος εγγραφής τους).  Την εποπτεία και την 
αξιολόγηση των φοιτητών/-τριών της Πρακτικής Άσκησης αναλαμβάνουν 
καθηγητές του Τμήματος.  

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος σχεδιάζεται, οργανώνεται και υλοποιείται 
από την αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή και την Ομάδα Υλοποίησης της 
Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.  Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από 

τον Πρόεδρο του Τμήματος και δύο μέλη, ένα από κάθε κατεύθυνση, την κ. 
Αθηνά Σιπητάνου (asipi@uom.gr) για την κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης 

και την κ. Χριστίνα Συριοπούλου (csyriop@gmail.com) για την κατεύθυνση της 
Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Η Ομάδα Υλοποίησης αποτελείται 
από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος.  

 
 

 
Πτυχιακή Εργασία 

 

Η πτυχιακή εργασία είναι εκτεταμένη φοιτητική εργασία σε θέμα που 
αναφέρεται σε ένα γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος ή είναι σχετικό με τα 
μαθήματα που διδάσκονται σε αυτό και έχει σκοπό την ερευνητική προσέγγιση 

του θέματος, την εξαγωγή συμπερασμάτων ή την πρακτική εφαρμογή σε 
συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.  Η εργασία μπορεί να είναι είτε συνθετική 

είτε εμπειρική μελέτη και 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 
εργασίας 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 
περίληψης μέχρι 300 λέξεων το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου.  Ωστόσο, 
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συνιστάται 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 

επιθυμούν 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 

μήνες (έως τις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους) να εκπονήσει την εργασία (η 
πτυχιακή δηλώνεται ηλεκτρονικά και κατά το χειμερινό και κατά το εαρινό 
εξάμηνο). Αν δεν την έχει ολοκληρώσει ως τις 15 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να την 

υποβάλει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, προκειμένου να βαθμολογηθεί κατά την 
εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου. 

Η ολοκληρωμένη πτυχιακή εργασία κατατίθεται σε έντυπη μορφή στους δύο 
εξετάζοντες καθηγητές (επόπτης και συνεξεταστής) και σε ηλεκτρονική μορφή 
στη Γραμματεία του Τμήματος. 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ  ΕΙΔΙΚΕΣ  
ΑΝΑΓΚΕΣ 

Γ ια  τ ου ς  φοιτητές που εισήχθησαν 
το ακαδ. έτος 2017/2018 και μετά 

(ΑΜ/18 )  

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

θα πρέπει 

 Ο φοιτητής να μην οφείλει  περισσότερα από (8) μαθήματα, δηλαδή να 
έχει συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 150 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕCTS (όχι από μαθήματα Ελεύθερης 
Επιλογής και Ξένης Γλώσσας)  και 

 Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε 3 από τα 5 
προαπαιτούμενα μαθήματα, που έχουν ως εξής: 

1. Εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές/ αυτισμό (Δ’ 
εξάμηνο) 

2. Διδακτική Μεθοδολογία για την εκπαίδευση των ΑμΕΑ (Ε’ εξάμηνο) 
3. Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (Ε’ εξάμηνο)  
4. Εκπαίδευση ατόμων με νοητική καθυστέρηση/αναπηρία (Ε΄εξάμηνο)  
5. Διαταραχές λόγου, Ομιλίας και επικοινωνίας (ΣΤ΄ εξάμηνο) 

Για την Πρακτική Άσκηση εκτός Θεσσαλονίκης χρειάζονται 165 ECTS και ο 
φοιτητής να μην οφείλει  περισσότερα από 5 μαθήματα. 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ  
ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ 

Γ ια  τ ου ς  φοιτητές που εισήχθησαν 

το ακαδ. έτος 2014-15 και μετά 
(με ΑΜ/15,  ΑΜ/16 ,  ΑΜ/17 )  

Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» και «Πτυχιακή Εργασία» 
θα πρέπει 

 Ο φοιτητής να μην οφείλει  περισσότερα από (8) μαθήματα, δηλαδή να 
έχει συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 150 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕCTS (όχι από μαθήματα Ελεύθερης 
Επιλογής και Ξένης Γλώσσας)  και 

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

προαπαιτούμενα μαθήματα, που έχουν ως εξής:  
1.  Μαθησιακές Δυσκολίες Ι (Β΄ εξάμηνο)  
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2.  Διάσπαση Προσοχής, Υπερκινητικότητα & Παρορμητικότητα (Α΄ 
εξάμηνο)  

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 την Πρακτική Άσκηση εκτός Θεσσαλονίκης χρειάζονται 165 ECTS και ο 
φοιτητής να μην οφείλει  περισσότερα από 5 μαθήματα. 
 
 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ  
ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ 

Γ ια  τ ου ς  φοιτητές που εισήχθησαν 

κατά τα ακαδ. έτη 2012-13 και 2013-14 
(με ΑΜ/13,  ΑΜ/14 )  

 
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 
προαπαιτούμενα μαθήματα, που  έχουν ως εξής: 

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

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 την Πρακτική Άσκηση εκτός Θεσσαλονίκης χρειάζονται 165 ECTS και ο 
φοιτητής να μην οφείλει  περισσότερα από 5 μαθήματα. 

 
 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ  
ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ 

Γ ια  τ ου ς  φοιτητές που εισήχθησαν 
το ακαδ. έτος 2007-08 μέχρι και το 2011-12 

(με ΑΜ/08,  έως  κα ι  ΑΜ/12 )  

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

 Ο φοιτητής να έχει συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 

(ΥΚ+ΕΚ+ΥΤ+ΕΤ) 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 
προαπαιτούμενα μαθήματα, που έχουν ως εξής: 
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1. Μαθησιακές Δυσκολίες Ι (Β΄ εξάμηνο) 
2. Διάσπαση Προσοχής, Υπερκινητικότητα & Παρορμητικότητα (Α΄ εξάμηνο) 
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 την Πρακτική Άσκηση εκτός Θεσσαλονίκης χρειάζονται 165 ECTS και ο 
φοιτητής να μην οφείλει  περισσότερα από 5 μαθήματα. 
 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Γ ια  τ ου ς  φοιτητές που εισήχθησαν 

το ακαδ. έτος 2017/2018 και μετά 

(ΑΜ/18 )  

Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» και «Πτυχιακή Εργασία» 
θα πρέπει: 

 Ο φοιτητής να μην οφείλει περισσότερα από (8) μαθήματα, δηλαδή να 

έχει συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα  Υ και ΥΕ 150 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕCTS  (όχι από μαθήματα Ελεύθερης 

Επιλογής και Ξένης Γλώσσας)  και 

 Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε 3 από τα 5 
προαπαιτούμενα μαθήματα, που έχουν ως εξής: 

1. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Γ΄ Εξάμηνο)  
2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης (Δ΄ εξάμηνο)  
3. Δεξιότητες Δια βίου Συμβουλευτικής και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας 

(Ε εξάμηνο) 

4. Η Δυναμική της Ομάδας στην Εκπαίδευση, Θεωρητικές και 
Πρακτικές Προσεγγίσεις (Ε εξάμηνο)  

5. Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Υλοποίηση 

Μικροδιδασκαλιών (Στ εξάμηνο) 

Για την Πρακτική Άσκηση εκτός Θεσσαλονίκης χρειάζονται 165 ECTS και ο 
φοιτητής να μην οφείλει  περισσότερα από 5 μαθήματα. 
 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Γ ια  τ ου ς  φοιτητές που εισήχθησαν 

το ακαδ. έτος 2014-15 και μετά 
(με ΑΜ/15,  ΑΜ/16 ,  ΑΜ/17 )  

Για να δηλωθούν τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση» και «Πτυχιακή Εργασία» 
θα πρέπει: 

 Ο φοιτητής να μην οφείλει περισσότερα από (8) μαθήματα, δηλαδή να 
έχει συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα  Υ και ΥΕ 150 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕCTS  (όχι από μαθήματα Ελεύθερης 

Επιλογής και Ξένης Γλώσσας)  και 
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 Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε 3 από τα 4 
προαπαιτούμενα μαθήματα, που έχουν ως εξής:  
1. Διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών – Σχολικών μονάδων (Δ΄ 

εξάμηνο)  
2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευση 

(Δ΄ εξάμηνο)  
3. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Γ’ Εξάμηνο)  
4. Ψυχολογία ανάπτυξης ενηλίκων (Δ΄ εξάμηνο) 

Πρακτική Άσκηση εκτός Θεσσαλονίκης χρειάζονται 165 ECTS και ο φοιτητής 
να μην οφείλει  περισσότερα από 5 μαθήματα. 
 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Γ ια  τ ου ς  φοιτητές που εισήχθησαν 

κατά τα ακαδ. έτη 2012-13 και 2013-14 
(με ΑΜ/13,  ΑΜ/1 4 )  

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

απαιτούνται: 

 Ο φοιτητής να μην οφείλει περισσότερα από (8) μαθήματα. Δηλαδή να έχει 
συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 115 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕCTS  (όχι από μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και Ξένης 
Γλώσσας) 

 Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε 3 από τα 4 
προαπαιτούμενα 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) 

Για την Πρακτική Άσκηση εκτός Θεσσαλονίκης χρειάζονται 165 ECTS και ο 
φοιτητής να μην οφείλει  περισσότερα από 5 μαθήματα. 
 

 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Γ ια  τ ου ς  φοιτητές που εισήχθησαν 

το ακαδ. έτος 2007-08 μέχρι και το 2011-12 
(με ΑΜ/08,  έως  κα ι  ΑΜ/12 )  

 

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

απαιτούνται: 

 Ο φοιτητής να έχει συγκεντρώσει από περασμένα μαθήματα Υ και ΥΕ 
(ΥΚ+ΕΚ+ΥΤ+ΕΤ) 87 διδακτικές μονάδες (όχι από μαθήματα Ελεύθερης 

Επιλογής και Ξένης Γλώσσας) 

 Να έχει επιλέξει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε 3 από τα 4 
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προαπαιτούμενα μαθήματα, 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 την Πρακτική Άσκηση εκτός Θεσσαλονίκης χρειάζονται 165 ECTS και ο 
φοιτητής να μην οφείλει  περισσότερα από 5 μαθήματα 

 
 

 

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 

μαθήματα 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, 
ξένης γλώσσας) τα οποία προτίθεται να παρακολουθήσει και στα οποία θα 

εξεταστεί.  Αν δε δηλώσει κάποιο μάθημα, δεν είναι δυνατό να εξεταστεί στο 
εξάμηνο αυτό (ούτε βέβαια  στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου).   

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

7. Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των ECTS  που απαιτούνται σε κάθε κατηγορία 
μαθημάτων (κορμός, κατεύθυνσης και Ε) για τη λήψη του πτυχίου, ο/η 
φοιτητής /-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 

μεγαλύτερων 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 
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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 2017-18 έχουν οριστεί ως σύμβουλοι σπουδών η Επίκουρη 
Καθηγήτρια κ. Χριστίνα Συριοπούλου για την κατεύθυνση «Εκπαίδευσης 

ατόμων με ειδικές ανάγκες» και η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Ιωάννα 
Παπαβασιλείου για την κατεύθυνση της «Συνεχούς Εκπαίδευσης». 

 

 

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 
φοιτητές /-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 
κατεύθυνση, 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.  

Προσοχή!  Αν η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν επιτυχής, θα εμφανιστεί 
μήνυμα ότι η αποστολή της δήλωσης ολοκληρώθηκε.  Οι φοιτητές/-τριες  πρέπει στη 
συνέχεια να επιλέξουν το πεδίο  «η δήλωσή μου»  και να την εκτυπώσουν.  Σε 
περίπτωση λάθους, θα πρέπει να επαναλάβουν τη διαδικασία προσεκτικότερα.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥ ΔΩΝ  
2017 -18  

 
Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ  
Φοιτητές με Α.Μ. /18  

 

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. 
Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή & 
Εκπαίδευση 

Καρτασίδου Υ 5 ΚΕ0405-2 

3. 

Συμβουλευτική & 
Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός: Πεδίο, 
Θεωρία, Μεθοδολογία  
Συν-διδασκαλία Α+Γ Εξάμηνο 

Παπαβασιλείου Υ 5 ΚΕ0317-2 

4. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Σιπητάνου Υ 5 ΚΕ0105-1 

5. Εκπαιδευτική Ψυχολογία  Γιαννούλη Υ 5 ΚΕ0116-1 

6. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παπαοικονόμου ΥΕ 5 ΚΕ0206 

7. Ξένη γλώσσα  

Αγγλικά Ι: 
Κατανόηση 
Ακαδημαϊκών 
Κειμένων 

Στεφάνου & 
Κοκκίνου 

Y 3 

ΞΓ0101 

Γαλλικά Ι Donati ΞΓ0201 

Γερμανικά Ι Στράντζου ΞΓ0301 

Ιταλικά Ι Vannini ΞΓ0401 
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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. Στατιστική  Ζαφειρόπουλος  Υ 5 ΚΕ0201-3 

3. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων 

Σιπητάνου Υ 5 ΚΕ0404 

4. Φιλοσοφία της Παιδείας Καραβάκου Υ 5 ΚΕ0102-1 

5. Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση 

Κηπουροπούλου 

Κυριακίδης 
Υ 5 ΣΕ0507-3 

6. Πληροφορική ΙΙ: Βασικές Αρχές  
Πληροφορικής 

Δαγδιλέλης ΥΕ 5 ΚΕ0215 

7. Ξένη 
γλώσσα  

Αγγλικά ΙΙ: 
Ακαδημαϊκός 
γραπτός λόγος 

Στεφάνου & 
Κοκκίνου 

Υ 3 

ΞΓ0102 

Γαλλικά ΙΙ Donati ΞΓ0202 

Γερμανικά ΙΙ Στράντζου ΞΓ0302 

Ιταλικά ΙΙ Vannini ΞΓ0402 
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B' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
Φοιτητές με ΑΜ /17 

 
 

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. 
Πληροφορική ΙΙΙ: Εφαρμογές 
Πληροφορικής στην 
Εκπαίδευση 

Δαγδιλέλης Υ 5 ΚΕ0316 

4. 
Εφαρμογές της Στατιστικής στις 
Κοινωνικές Επιστήμες 

Ζαφειρόπουλος Υ 5 ΚΕ0312 

5. 
Εκπαίδευση ατόμων με 
πρόβλημα όρασης: τυπική και 
εξ αποστάσεως  

Παπαδόπουλος &  

Κουστριάβα 
ΥΕ 5 ΕΑ0515-1 

6. 
Εκπαίδευση ατόμων με 
προβλήματα συμπεριφοράς 

Συριοπούλου ΥΕ 5 ΚΕ0418-2 

7. 
Εργαστήριο Νοηματικής 
Γλώσσας Ι 

Μάρτζος ΥΕ 3 ΕΑ0621-1 

8. 
Γνωστική Αποκατάσταση των 
ΑμεΑ 1 

Πρώιου ΥΕ 5 ΕΑ0301 

9. Ξένη γλώσσα  

Αγγγλικά ΙΙΙ:  
Αγγλικά για 
επαγγλεματικούς 
σκοπούς 

Καραγκεβρέκη 

Υ 3 

ΞΓ0103 

Γαλλικά ΙΙΙ Τζαναβάρη ΞΓ0203 

Γερμανικά ΙΙΙ Στράντζου ΞΓ0303 

Ιταλικά ΙΙΙ  Vannini ΞΓ0403 

10. Ελεύθερη επιλογή  Ε   

                                                 
1
 Δεν μπορούν να το επιλέξουν φοιτητές που έχουν περάσει το μάθημα «Νευροεπικοινωνιακές διαταραχές 

και αποκατάσταση» 
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Δ ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. Κοινωνική Ψυχολογία  Montgomery   Υ 5 ΚΕ0305-1 

2. 
Νους και νόηση:  Φιλοσοφικές 
προσεγγίσεις των γνωσιακών 
επιστημών 

Καραβάκου Υ 5 ΕΣ0401 

3. Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία  Σίμος Υ 5 ΚΕ0514 

4. 
Εκπαίδευση ατόμων με 
διάχυτες αναπτυξιακές 
διαταραχές/ αυτισμό  

Συριοπούλου Υ 5 ΕΑ0703-1 

5. 
Εισαγωγή στις Επιστήμες 
Λόγου και Ακοής 

Οκαλίδου Υ 5 ΚΕ0408 

6. 

Νομοθετικό πλαίσιο και 
ευρωπαϊκές πολιτικές 
απασχόλησης ατόμων με 
αναπηρία 

Παπακωνσταντίνου ΥΕ 5 ΕΑ0404 

7. 
Εκπαίδευση ατόμων με 
αναπηρία με τη χρήση 
υποστηρικτικής τεχνολογίας 

Κουστριάβα ΥΕ 5 ΕΑ0401 

8. Σχολική Ψυχολογία Γιαννούλη ΥΕ 5 EA0403 

9. 
Διοίκηση Εκπαιδευτικών 
Οργανισμών – Σχολικών 
μονάδων 

Βαλκάνος ΥΕ 5 ΚΕ0409 

10. 
Εργαστήριο Νοηματικής 
Γλώσσας ΙΙ 

Μάρτζος ΥΕ 3 ΕΑ0639 

11. 
Ξένη 
Γλώσσα 

Αγγλικά IV: 
Τεχνικές 
προφορικής 
παρουσίασης 

Καραγκεβρέκη 

Υ 3 

ΞΓ0104 

Γαλλικά IV Τζαναβάρη ΞΓ0204 

Γερμανικά IV Στράντζου ΞΓ0304 

Ιταλικά IV  Vannini ΞΓ0404 

12. Ελεύθερη Επιλογή  Ε   
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Ε ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. 
Διδακτική μεθοδολογία για την 
εκπαίδευση των ΑμεΑ 

Αγαλιώτης Υ 5 ΕΑ0602-3 

2. 
Εκπαίδευση ατόμων με 
νοητική καθυστέρηση/ 

νοητική αναπηρία2  
Καρτασίδου Υ 5 ΕΑ0601-3 

3. 

Εργασιακές σχέσεις, 
ενσωμάτωση και κοινωνική 
στήριξη των ατόμων με 
αναπηρία στην εργασία 

Παπακωνσταντίνου Υ 5 ΕΑ0819 

4. 
Διδασκαλία ανάγνωσης και 
γραφής σε μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

Γιαννούλη Υ 5 ΕΑ0504 

5. Συμβουλευτική ψυχολογία Σίμος ΥΕ 5 ΚΕ0419 

6. 

Πληροφορική Χ: 
Εκπαιδευτικές και κοινωνικές 
εφαρμογές ευφυών 
τεχνολογιών και ρομποτικής 

Φαχαντίδης ΥΕ 5 ΕΑ0517 

7. 
Δεξιότητες δια βίου 
συμβουλευτικής και 
διαχείρισης σταδιοδρομίας 

Παπαβασιλείου ΥΕ 5 ΣΕ0514-1 

8. 
Εργαστήριο Νοηματικής 
Γλώσσας ΙΙΙ 

Μάρτζος ΥΕ 3 ΕΑ0810 

9. 
Ηθική Φιλοσοφία: Θέματα 
Εκπαιδευτικής, Κοινωνικής 
Ηθικής και Βιοηθικής 

Καραβάκου ΥΕ 5 ΕΣ0501 

10. Ελεύθερη επιλογή  Ε   

                                                 

2  Προαπαιτούμενα μαθήματα για τη δήλωση του μαθήματος «Εκπαίδευση ατόμων με νοητική καθυστέρηση/ 

νοητική αναπηρία» είναι: (1) Εισαγωγή στην ειδική αγωγή & εκπαίδευση (2) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Δεν 
ισχύει για τους φοιτητές με Α.Μ./17, 16, 15, 14.  Ισχύει από το ακαδ. έτος 2017-18 και εφεξής. 
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Σ Τ ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. 
Διδασκαλία μαθηματικών σε 
άτομα με δυσκολίες μάθησης 
και προσαρμογής 

Αγαλιώτης Υ 5 ΕΑ0608 

2. 
Διαταραχές Λόγου, Ομιλίας & 
Επικοινωνίας  

Οκαλίδου Υ 5 ΕΑ0605-3 

3. 
Γραφή και ανάγνωση της 
Braille  

Παπακωνσταντίνου Υ 5 ΕΑ0719-1 

4. 

Πληροφορική IV: Νέες 
Τεχνολογίες  και  Μάθηση από 
Απόσταση (εκπαίδευση e-

εκπαιδευτών) 

Φαχαντίδης  ΥΕ 5 ΚΕ0616-1 

5. 
Επίβλεψη και Οργάνωση 
Δομών Ειδικής Αγωγής και 
Αποκατάστασης 

Πρώιου ΥΕ 5 ΕΑ0607 

6. Οντογένεση και Φυλογένεση Τριάρχου ΥΕ 5 ΕΑ0606-3 

7. Συμβουλευτική για ΑμΕΑ Συριοπούλου ΥΕ 5 ΕΑ0610 

8. 
Η συναισθηματική νοημοσύνη 
στην εκπαίδευση και την 
εργασία 3 

Πλατσίδου  ΥΕ 5 ΣΕ0611 

9. 
Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός των ΑμεΑ 

Παπαβασιλείου ΥΕ 5 ΕΑ0816-5 

10. 
Εργαστήριο Νοηματικής 
Γλώσσας ΙV 

Μάρτζος ΥΕ 3 ΕΑ0813 

11. 
Εισαγωγή στην Υποστηρικτική 
Τεχνολογία 

Κουστριάβα ΥΕ 5 ΕΑ0641 

12. Ελεύθερη επιλογή  Ε 5  

 

 

 

 

                                                 
3
 Δεν μπορούν να το επιλέξουν όσοι έχουν περάσει το μάθημα «Συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη».  

Ισχύει για όσους εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2015-16 (Α.Μ./16), καθώς και για τους παλιότερους 
φοιτητές.  
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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. 
Βιωματικό Εργαστήριο 
Αντιμετώπισης Ειδικών 
Προβλημάτων Ομιλίας 

Πρώιου ΥΕ 3 ΕΑ 0711 

3. 
Σεμινάριο στις διαταραχές των 
ήχων της ομιλίας – Seminar in 
speech sound disorders 

Οκαλίδου ΥΕ 5 ΕΑ0720 

4. 
Εργαστήριο εκμάθησης της 
Braille  

Μπαρούτη ΥΕ 3 ΕΑ0710 

5. 
Εργαστήριο Νοηματικής 
Γλώσσας V  

Μάρτζος ΥΕ 3 ΕΑ 0713 

6. 

Εκπαιδευτική και κοινωνική 
συμπερίληψη ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και 
αναπηρίες 

Αγαλιώτης ΥΕ 5 ΕΑ0803-3 

7. Πτυχιακή Εργασία  ΥΕ 15 ΕΑ0707 

8. 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 ΕΑ0803 

2. 
Εκπαίδευση ατόμων με βαριές 
ή/ και πολλαπλές αναπηρίες4 

Καρτασίδου ΥΕ 5 ΕΑ0802-3 

3. 

Πληροφορική XIII – Εφαρμογές 
κινητής και cloud τεχνολογίας 
στην εκπαίδευση και στην 
κοινωνία 

Φαχαντίδης ΥΕ 5 ΣΕ0820 

4. 
Εργαστήριο Νοηματικής  
Γλώσσας VI 5 

Μάρτζος ΥΕ 3 ΕΑ0814 

5. Πτυχιακή Εργασία  ΥΕ 15 ΕΑ0707 

6. Ελεύθερη επιλογή  Ε   

 

 

 

 

                                                 
4 Προαπαιτούμενα μαθήματα για τη δήλωση του μαθήματος «Εκπαίδευση ατόμων με βαριές ή /και 
πολλαπλές αναπηρίες είναι:  α) Εισαγωγή στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, β) Εκπαίδευση ατόμων 
με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές /αυτισμό, γ) Εκπαίδευση ατόμων με νοητική καθυστέρηση 
/νοητική αναπηρία. 
5 Προαπαιτούμενο μάθημα για τη δήλωση του μαθήματος «Εργαστήριο νοηματικής γλώσσας VI» είναι 
το «Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα ακοής».  Ισχύει μόνο για τους εισαχθέντες ακαδ. έτους 
2017-18  (Α.Μ./18) 
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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 
Εκπαίδευση 

Δαγδιλέλης Υ 5 ΚΕ0316 

5. Εφαρμογές της στατιστικής στις 
κοινωνικές επιστήμες 

Ζαφειρόπουλος Υ 5 ΚΕ0312 

6. Η Ελληνική Γλώσσα και η 
Διδακτική της 

Μαλέτσκος ΥΕ 5 ΚΕ0410-1 

7. Ξένη γλώσσα 

Αγγλικά ΙΙΙ: 
Αγγλικά για 
επαγγελματικούς 
σκοπούς 

Καραγκεβρέκη 

Υ 3 

ΞΓ0103 

Γαλλικά ΙΙΙ Τζαναβάρη ΞΓ0203 

Γερμανικά ΙΙΙ Στράντζου ΞΓ0303 

Ιταλικά ΙΙΙ  Vannini ΞΓ0403 

8. Ελεύθερη επιλογή  Ε   
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Δ ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. 
Διοίκηση εκπαιδευτικών 
οργανισμών – Σχολικών 
μονάδων 

Βαλκάνος  Υ 5 ΚΕ0409 

2. Ψυχολογία ανάπτυξης Ενηλίκων Πλατσίδου Υ 5 ΣΕ0504-3 

3. Κοινωνική ψυχολογία  Montgomery  Υ 5 ΚΕ0305-1 

4. 
Νους και νόηση:  Φιλοσοφικές 
προσεγγίσεις των γνωσιακών 
επιστημών 

Καραβάκου Υ 5 ΕΣ0401 

5. 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
προγραμμάτων συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης  

Σταμπουλής Υ 5 ΣΕ0503-1 

6. Ξένη Γλώσσα  

Αγγλικά IV: 
Τεχνικές 
προφορικήκς 
παρουσίασης 

Καραγκεβρέκη 

Υ 3 

ΞΓ0104 

Γαλλικά IV Τζαναβάρη ΞΓ0204 

Γερμανικά IV Στράντζου ΞΓ0304 

Ιταλικά IV  Vannini ΞΓ0404 

7. Ελεύθερη επιλογή  Ε   

Ε ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. 
Η δυναμική της ομάδας στην 
εκπαίδευση:  Θεωρητικές και 
πρακτικές προσεγγίσεις 

Βαλκάνος Υ 5 ΣΕ0719-1 

2. 
Δεξιότητες δια βίου 
συμβουλευτικής και 
διαχείρισης σταδιοδρομίας 

Παπαβασιλείου Υ 5 ΣΕ0514-1 

3. Στοιχεία οργάνωσης και 
διοίκησης επιχειρήσεων  

Σταμπουλής ΥΕ 5 ΣΕ0512 

4. 

Πληροφορική Χ: Εκπαιδευτικές 
και κοινωνικές εφαρμογές 
ευφυών τεχνολογιών και 
ρομποτικής 

Φαχαντίδης ΥΕ 5 ΕΑ0517 

5. Αναλφαβητισμός και 
Αλφαβητισμός 

Σιπητάνου ΥΕ 5 ΣΕ0610-1 

6. Συμβουλευτική Ψυχολογία Σίμος ΥΕ 5 ΚΕ0419 

7. 
Ηθική Φιλοσοφία: Θέματα 
εκπαιδευτικής, κοινωνικής 
ηθικής και βιοηθικής 

Καραβάκου ΥΕ 5 ΕΣ0501 

8. Εκπαίδευση και επιμόρφωση 
εκπαιδευτών ενηλίκων 

Παμπούρη ΥΕ 5 ΚΕ0612 

9. Ελεύθερη επιλογή  Ε   
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Σ Τ ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ. 

1. 

Πληροφορική IV: Νέες 
τεχνολογίες και μάθηση από 
απόσταση (εκπαίδευση e-
εκπαιδευτών) 

Φαχαντίδης Υ 5 ΚΕ0616-1 

2. Οικονομική της εργασίας και της 
εκπαίδευσης 

Σταμπουλής Υ 5 ΣΕ0606 

3. 
Διδακτική μεθοδολογία 
εκπαίδευσης ενηλίκων και 

υλοποίηση μικροδιδασκαλιών 

Παμπούρη Υ 5 ΣΕ0701 

4. Κοινωνική πολιτική και δια βίου 
Μάθηση  

Μπουτσιούκη ΥΕ 5 ΣΕ0501 

5. Η συναισθηματική νοημοσύνη 
στην εκπαίδευση & την εργασία 6 

Πλατσίδου ΥΕ 5 ΣΕ0611 

6. Ψυχολογία της εργασίας- 
Psychology of work 

Montgomery ΥΕ 5 ΣΕ0607 

7. Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων Σίμος ΥΕ 5 ΣΕ0519 

8. Ελεύθερη επιλογή  Ε   

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 ΣΕ0703 

2. Θετική ψυχολογία - Positive 
psychology 

Montgomery ΥΕ 5 ΣΕ0714 

3. Εκπαίδευση Ενηλίκων για 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

Παπακωνστα-
ντίνου  

ΥΕ 5 ΣΕ0804-3 

4. Οργάνωση και διοίκηση έργων 
στην εκπαίδευση 

Τσιρίκας ΥΕ 5 ΣΕ0721 

5. Πτυχιακή Εργασία   ΥΕ 15 ΣΕ0706 

6. Ελεύθερη επιλογή  Ε   

 

                                                 
6
 Δεν μπορούν να το επιλέξουν όσοι έχουν περάσει  το μάθημα «Συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη».  

Ισχύει για όσους εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2015-16 (Α.Μ./16) καθώς και για τους παλιότερους 
φοιτητές 
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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 ΣΕ0803 

2. 
Διαχείριση και ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού στην 
εκπαίδευση  

Βαλκάνος ΥΕ 5 ΣΕ0805 

3. 
Πληροφορική ΙΧ: Επιχειρήσεις 
2.0 και η νέα επιχειρηματικό-
τητα (δεν προσφέρεται) 

 ΥΕ 5 ΣΕ0819  

4. 

Πληροφορική XII: Εφαρμογές 
κινητής και cloud τεχνολογίας 
στην εκπαίδευση και στην 
κοινωνία 

Φαχαντίδης ΥΕ 5 ΣΕ0820 

5. Πτυχιακή Εργασία  ΥΕ 15 ΣΕ0706 

6. Ελεύθερη επιλογή  Ε   
 

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 

Seminar in speech 
sound disorders 

Okalidou Optional 5 English Fall 

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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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ  2017/2018 

 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1. Νομοθετικό πλαίσιο και ευρωπαϊκές πολιτικές 
απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία 

Δ΄ ΥΕ 

2. Εισαγωγή στην υποστηρικτική τεχνολογία  
Δε θα προσφερθεί το 2017/2018 

Ε΄ YΕ 

3. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην 
Εκπαίδευση  & την Εργασία 

ΣΤ΄ ΥΕ 

4. Σεμινάριο στις διαταραχές των ήχων της 

ομιλίας - Seminar in speech sound disorders 
Z΄ YΕ 

5. Εκπαιδευτική και κοινωνική συμπερίληψη 

ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
αναπηρίες 

Ζ΄ ΥΕ 

 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 

Διαχείριση Γνώσης  
Δε θα προσφερθεί το 2017/2018 

Η΄ ΥΕ Τσιρίκας 

Οργάνωση και διοίκηση έργων στην 
εκπαίδευση  

Ζ΄ ΥΕ Τσιρίκας 

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην 
Εκπαίδευση & την Εργασία 

ΣΤ΄ ΥΕ Πλατσίδου 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Πρόγραμμα σπουδών 2016/2017 Πρόγραμμα σπουδών 2017/2018 

Μαθησιακές Δυσκολίες Ι  

Εκπαίδευση μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες 
Δε θα προσφερθεί το 2017/2018 

Ψυχολογία Ανάγνωσης και Γραφής  
Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής σε 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

Διδακτική Μεθοδολογία Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης  

Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων και Υλοποίηση 

Μικροδιδασκαλιών 
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ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 

Εκπαιδευτική Ψυχολογία  Α ΥΕ>Υ Γιαννούλη 

Εκπαίδευση μαθητών με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες 

(Μαθησιακές Δυσκολίες Ι) 

Β>Γ Υ>ΥΕ Αγαλιώτης 

Διδακτική Μεθοδολογία 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 
Υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών 
(Διδακτική Μεθοδολογία 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ) 

ΣΤ ΥΕ>Υ Πακπούρη 

Εργασιακές σχέσεις, ενσωμάτωση 

και κοινωνική στήριξη των ατόμων 
με αναπηρία στην εργασία 

Ζ>Ε ΥΕ>Υ 
Παπακων-
σταντίνου 

 

ΑΛΛΑΓΗ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 

Εκπαίδευση μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες 
(Μαθησιακές Δυσκολίες Ι) 

Β>Γ Υ>ΥΕ Αγαλιώτης 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  Β>Α ΥΕ 
Παπαοικονό-
μου 

Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση  
Γ>Β Υ 

Εξωτερικός 

Συνεργάτης 

Εφαρμογές της στατιστικής στις 

κοινωνικές επιστήμες 
Δ>Γ Υ 

Ζαφειρό-

πουλος 

Διδασκαλία Ελληνικής ως 2ης ή 

ξένης γλώσσας 
Δ>Α ΥΕ 

Εξωτερικός 

Συνεργάτης 

Διδασκαλία μαθηματικών σε άτομα 

με δυσκολίες μάθησης και 
προσαρμογής  

Ε>ΣΤ Υ Αγαλιώτης 

Διδακτική  Μεθοδολογία για τα 
ΑμεΑ 

ΣΤ>Ε Υ Αγαλιώτης 

Εκπαίδευση ατόμων με κινητικές 
και σωματικές αναπηρίες  

Ε>Ζ ΥΕ 
Εξωτερικός 
Συνεργάτης 

Εργασιακές σχέσεις, ενσωμάτωση 

και κοινωνική στήριξη των ατόμων 
με αναπηρία στην εργασία 

Ζ>Ε ΥΕ>Υ 
Παπακων-

σταντίνου 

Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής 
σε μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Ψυχολογία 
ανάγνωσης και γραφής) 

Ζ>Ε Υ Γιαννούλη 
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ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2017-18 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Διαπολιτισμική Ειδική Αγωγή Η΄ ΑΜΕΑ 

Μαθησιακές Δυσκολίες Ι (Νέος τίτλος: Εκπαίδευση 
μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) 

Γ΄ΑΜΕΑ 

Διδασκαλία Ελληνικής ως 2ης ή ξένης γλώσσας Α΄ 

Εκπαίδευση ατόμων με κινητικές και σωματικές 

αναπηρίες  
Ζ΄ ΑΜΕΑ 

Συναισθηματική και Ηθική ανάπτυξη  
ΣΤ ΑΜΕΑ & 

ΣΤ΄ ΣΕ 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Η΄ ΣΕ 

Διεθνής συγκριτική εκπαίδευση  Ζ΄ ΣΕ 

Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα ακοής Δ΄ ΑΜΕΑ 

Σύγχρονα Διδακτικά Μοντέλα για άτομα με ΔΑΔ/Αυτισμό  Ε΄ ΑΜΕΑ 

Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα ΣΤ΄ ΑΜΕΑ 

Διαχείριση γνώσης Η΄ ΣΕ 

Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας Ε΄ ΑΜΕΑ 

Νευροεπικοινωνιακές Διαταραχές και Αποκατάσταση Η΄ ΑΜΕΑ 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Όσοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν το μάθημα: 

 «Διάσπαση Προσοχής, Υπερκινητικότητα και Παρορμητικότητα» (Υ) θα 
πρέπει να δηλώσουν προς αντικατάσταση το μάθημα: «Εισαγωγή στη 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» (Υ) 

 Μαθησιακές Δυσκολίες Ι θα πρέπει να το δηλώσουν στη γραμματεία για 

να δοθεί η δυνατότητα εξέτασης κατά το χειμερινό εξάμηνο 2017/2018 
(όσοι το οφείλουν από προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη). 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 
Για την πιστοποίηση της πραγματοποίησης μικροδιδασκαλιών στους 

φοιτητές ΣΕ, απαιτείται η παρακολούθηση των εξής μαθημάτων:  
 
(1) Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Υλοποίηση 

Μικροδιδασκαλιών,  
(2) Δεξιότητες Δια βίου Συμβουλευτικής και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας και  

(3) Η Δυναμική της Ομάδας στην Εκπαίδευση, Θεωρητικές και Πρακτικές 
Προσεγγίσεις 

 

στα πλαίσια των οποίων προσφέρεται η ευκαιρία στους φοιτητές να 
σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν μικροδιδασκαλία, καθώς και να 

αξιολογηθούν γι’ αυτήν.  
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  ECTS 
Οι συγκεκριμένες αλλαγές αφορούν τους εισαχθέντες 2016-2017 

και 2017-2018: 
Τα μαθήματα: 

1)Εργαστήριο Νοηματικής Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V,VI πιστώνονται με 3 ECTS. 
2)Εργαστήριο εκμάθησης της BRAILLE με 3 ECTS. 
3)Βιωματικό εργαστήριο αντιμετώπισης ειδικών προβλημάτων ομιλίας με 

3 ECTS 
Για τους υπόλοιπους φοιτητές δηλαδή με Α.Μ./16,15,14,13 τα 
συγκεκριμένα εργαστήρια πιστώνονται με 5 ECTS. 
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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 

βασικών αρχών λειτουργίας και χρήσεων των H/Y και γενικότερα των 
πληροφορικών συστημάτων. Επιπτώσεις των ΤΠΕ και των ψηφιακών 
συστημάτων 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 

μεταφορά τους.  

 Εργασία σε παραθυρικό περιβάλλον, στοιχειώδεις ρυθμίσεις 

περιβάλλοντος. 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: 
στρατηγικές αναζήτησης, έλεγχος αξιοπιστίας πληροφοριών, ασφαλής 
πλοήγηση, 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:    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 
προκαταλήψεις στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.  Για την κατανόηση του 

ρόλου της εκπαίδευσης και αγωγής των ατόμων με ειδικές ανάγκες και 
αναπηρίες βασικό στοιχείο είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας του 
Άλλου αλλά και η λειτουργικότητα του κρατικού μηχανισμού ο οποίος ως 

επί το πλείστον αντανακλά 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, κινηματογράφος, λογοτεχνία) καθώς αυτή αποτελεί τον τελικό 
αποδέκτη της συμπερίληψής 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 

αναπηρίες.  Ακολουθεί παρουσίαση των διαφόρων κατηγοριών ατόμων με 
ειδικές ανάγκες και αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση/ αναπηρία, 
προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, κινητικές αναπηρίες κ.λπ.) και 

των ψυχοπαιδαγωγικών μοντέλων που ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση 
και αποκατάστασή 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 

αναπηρίας 

 Κοινωνικό και νομοθετικό πλαίσιο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

 Διάγνωση και Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή 

 Δομή και λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης 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, 
νοητική καθυστέρηση, κινητικές αναπηρίες κ.λπ. 
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Μάθημα:    Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός:  

Πεδίο, Θεωρία, Μεθοδολογία  

(συνδιδασκαλία Α΄και Γ΄ εξάμηνο) 

Διδάσκουσα:  Ιωάννα Παπαβασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

  

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

Προσανατολισμού (ΣΥ.Ε.Π.) και να εξοικειωθούν με το θεωρητικό του 
πλαίσιο, τη μεθοδολογία και τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει.  

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι: 

1. Γνώσεις  
Να γνωρίσουν & κατανοήσουν οι οι φοιτήτριες-τές:  

 το πεδίο της ΣΥ.Ε.Π.  
 τις θεωρίες που καθοδηγούν την πρακτική εφαρμογή της ΣΥ.Ε.Π.  
 τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται κατά τη συμβουλευτική 

παρέμβαση  
 το προφίλ του συμβούλου σταδιοδρομίας  

2. Δεξιότητες  
Να είναι σε θέση οι φοιτήτριες-τές:  
 να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα βασικά σημεία των θεωριών 

ΣΥ.Ε.Π.  
 να διακρίνουν τις διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις  
 να εφαρμόζουν τις διαφορετικές μθόδους συμβουλευτικής παρέμβασης, 

σε ασκήσεις προσομοίωσης.  

3. Στάσεις/συμπεριφορές  

 Να αναγνωρίζουν οι φοιτήτριες-τές την αξία, τη σημασία και την 
αναγκαιότητα του θεσμού ΣΥ.Ε.Π. τόσο για την εκπαίδευση & 
κατάρτιση όσο και για την απασχόληση. Να διάκεινται θετικά και να 

ενισχύουν κάθε μέτρο και υπηρεσία ΣΥ.Ε.Π. για όλες τις ομάδες – 
στόχους.  

Περιεχόμενα του μαθήματος:  

 Το Πεδίο της ΣΥ.Ε.Π.: Ορισμός, Στόχοι, Μορφές, Αρχές  

 Θεωρητικό Πλαίσιο: (α) Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης & 

Επιλογής, (β) Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις ΣΥ.Ε.Π.  

 Άξονες δράσης της ΣΥ.Ε.Π.: Αυτογνωσία, Πληροφόρηση, Λήψη 

Απόφασης, Μετά-βαση  

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

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

 Οι Φορείς ΣΥ.Ε.Π. και η Δράση τους  

 Το Προφίλ του Λειτουργού ΣΥ.ΕΠ. (Γνώσεις, Δεξιότητες, Στάσεις, 
Αρμοδιότητες, Εκπαίδευση).  

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:  Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 

Διδάσκουσα:  Αθηνά Σιπητάνου, Καθηγήτρια 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τους παρακάτω 
θεματικούς 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  

 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 Ψυχολογίας και όροι κλειδιά 
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 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 
Ψυχολογίας 

 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:  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης   

Διδάσκων:   Αντώνιος Παπαοικονόμου, Πανεπιστημιακός Υπότροφος 

  

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και 

σκοπό έχει να καταστήσει γνωστές στους /-στις φοιτητές /-τριες τις 
θεμελιώδεις αρχές, τις έννοιες που συγκροτούν το πεδίο και τα 

εκπαιδευτικά προβλήματα που αυτό θεραπεύει.    

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι: 
 Η κατανόηση του εννοιολογικού πεδίου και του αντικειμένου της 

Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης ως ειδικού γνωστικού τομέα των 
επιστημών της εκπαίδευσης. 

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

μεθοδολογία 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: 
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 Η ιστορική πορεία της κοινωνιολογικής μελέτης της εκπαίδευσης και οι 
συνθήκες που οδήγησαν στη συγκρότηση του κλάδου της 
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. 

 Το αντικείμενο και οι βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας της 
Εκπαίδευσης. 

 Οι κοινωνιολογικές θεωρίες (Δομικός Λειτουργισμός, Συμβολική 
Διαντίδραση, 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 

επιλογής για κοινωνικές θέσεις. 
 Οι εκπαιδευτικές ανισότητες και η κοινωνική αναπαραγωγή.  

 Οι κοινωνιολογικές θεωρίες για τη γνώση και οι επιπτώσεις τους στο 
αναλυτικό πρόγραμμα. 

 

 
Μάθημα: Αγγλικά Ι: Κατανόηση ακαδημαϊκών κειμένων 

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

 Ουρανία Κοκκίνου, Ε.Ε.Π. Αγγλικής 

 

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

ενδιαφέροντος 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 το λεξιλόγιο του άμεσου περιβάλλοντός τους στην Αγγλική, 
δηλαδή με λεξιλόγιο 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 
παιδαγωγική μέθοδος βασίζεται και σε μικρές εργασίες –projects- που 
διεκπεραιώνουν 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 

άνεση όταν χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα για να μιλήσουν για τις 
σπουδές 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 
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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 

διδασκαλία  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 
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 

Διδάσκουσα:  Έλενα Στράντζου, Ειδ. Επιστήμων με το ΠΔ407/80 
 

Τα Γερμανικά Ι είναι ένα τετράωρο εβδομαδιαίο μάθημα στο χειμερινό 

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

Αναφοράς για τις Γλώσσες (GeRfS) στόχος του μαθήματος είναι  η γνώση 
βασικών γλωσσικών στοιχείων για μια ικανοποιητική καθημερινή 

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

 
Μάθημα:  Ιταλικά  Ι 

Διδάσκουσα:  Simona Vanini, Ε.Ε.Π. Ιταλικής 

 

(Δεν διατίθεται περιγραφή) 
 

 
 

 
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 

ανθρώπινης νόησης και καλύπτει βασικές αρχές επιστημονικού λόγου. 
Πρωτοτυπία, αντίληψη και αντικειμενικότητα. Παραλλαγή στη φύση. 

Αποδείξιμα και απορρίψιμα επιστημονικά ερωτήματα. Παρατήρηση 
φαινομένων, δοκιμασία υπόθεσης, σχεδιασμός πειραμάτων, διατύπωση 
θεωρίας. Ανακάλυψη και ερμηνεία στις επιστήμης της ζωής. Επιστημονικά 

μοντέλα και ετυμηγορία γεγονότων. Επιστήμη, οριακή επιστήμη, 
ψευδοεπιστήμη και σύγχρονες αντιφάσεις. Μηχανές αναζήτησης 
βιβλιογραφίας και συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Σύγκλιση των 

θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Διεπιστημονικότητα και αμοιβαίος 
εμπλουτισμός γνωστικών πεδίων.   
 

 

Μάθημα:   Στατιστική 

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής Τμήματος 

 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες και όρους της 

στατιστικής σχετικά με δείγματα ή πληθυσμούς, η εισαγωγή στις βασικές 
έννοιες της περιγραφικής στατιστικής, δηλαδή τη δημιουργία πινάκων 
συχνοτήτων και κατανομών, την ομαδοποίηση δεδομένων, την κατασκευή 

γραφικών παραστάσεων, τον υπολογισμό μέτρων θέσης και διασποράς. 
Επίσης γίνεται εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και στη συνδυαστική 
καθώς και μελέτη τυχαίων διακριτών και συνεχών μεταβλητών. Εισάγονται 

οι έννοιες της μέσης τιμής και της διασποράς τυχαίων μεταβλητών, η μελέτη 
κατανομών διακριτών τυχαίων μεταβλητών: κατανομή Bernoulli, Δυωνυμική, 
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Poisson και η μελέτη της Κανονικής κατανομής. Επίσης γίνεται μελέτη της 
Κανονικής κατανομής ως προσέγγιση της Δυωνυμικής και της Poisson. 
 

 
Μάθημα:  Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Διδάσκουσα:  Αθηνά Σιπητάνου, 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:  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 
προβλημάτων τα οποία αφορούν σε ζητήματα παιδείας και εκπαίδευσης.  
Ειδικοί διδακτικοί στόχοι: 

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

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

θεωρίες. Γνωριμία με βασικά κείμενα. 
 Εξοικείωση και χρήση επιχειρηματολογικών στρατηγικών και 

φιλοσοφικής ερευνητικής μεθοδολογίας σε θέματα εκπαιδευτικής θεωρίας, πράξης 

και έρευνας. 

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

προοπτικής.  

Περιεχόμενα του μαθήματος: 
Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες.  

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

ως δευτερογενής φιλοσοφικός κλάδος. Φιλοσοφικός προσδιορισμός 
βασικών όρων (φιλοσοφία, παιδεία, εκπαίδευση, αγωγή, 
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κοινωνικοποίηση), εννοιών (ανθρώπινη φύση, σκέψη, κρίση, γνώση, 
αλήθεια, γλώσσα, ορθός λόγος, ηθική αυτονομία, σκοπός, αξιολογία) 
και αντιλήψεων (δογματισμός, σχετικισμός, σκεπτικισμός, εμπειρισμός, 

ορθολογισμός, κριτική εκπαίδευση, εκπαιδευτικός προοδευτισμός και 
πραγματισμός, φαινομενολογία, ρεαλισμός, ιδεαλισμός, ερμηνευτική).  

 Η ιστορία και η συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου στη σύγχρονη 
εποχή.  

 Η σχέση της Φιλοσοφίας της παιδείας με τη Φιλοσοφία, την 

Παιδαγωγική 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 
εκπαιδευτικών 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 
φιλοσοφικής σκέψης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με έμφαση σε 

εκείνους τους φιλοσόφους που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση του 
εννοιολογικού 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 όπως:  

 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 σύγχρονης  
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 
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Μάθημα:  Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Διδάσκοντες:  Κηπουροπούλου Ευμορφία, Κυριακίδης Σταύρος,  

Ειδ.Επιστήμονες με το Π.Δ.407/80 

 

Το μάθημα εξετάζει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση εστιάζοντας στις 
ιστορικές, 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 διαπολιτισμικές / διαγλωσσικές μεθόδους διδασκαλίας και 

αξιολόγησης. 

 

 
Μάθημα: Πληροφορική ΙΙ: Βασικές Αρχές Πληροφορικής 

Διδάσκων: Βασίλειος Δαγδιλέλης,  Καθηγητής 

 

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών αρχών της 
Πληροφορικής και των εφαρμογών της. 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος προσδιορίζονται ως εξής:  
 Βασικές αρχές της Πληροφορικής Επιστήμης. Εισαγωγικές έννοιες 

προγραμματισμού Η/Υ. Εφαρμογές των εννοιών αυτών σε διάφορα 
περιβάλλοντα 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 
έρευνα και την επαγγελματική απασχόληση (προσωπική χρήση κι 

εγγραφή σε καταλόγους συζητήσεων, διακίνηση αρχείων, χρήση 
φυλλομετρητών 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 
χάρτες, το Google Earth κ.ά. 

 Γενικές επιπτώσεις της ανάπτυξης της Πληροφορικής (ιδιαίτερα στην 
εργασία και την Εκπαίδευση/επιμόρφωση/κατάρτιση). 

 

 
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 
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κειμένων, βάσει των οποίων θα μπορέσουν οι τελευταίοι να παράξουν 
διάφορα είδη γραπτού λόγου. Τα είδη γραπτού λόγου, τα οποία είναι 
ιδιαίτερα σημαντικά για το ακαδημαϊκό περιβάλλον, περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων την περίληψη, την ερμηνεία και διατύπωση συμπερασμάτων σε 
σχέση με γραφήματα, τη συμπλήρωση γραφικών αναπαραστάσεων και 

παραγωγή κειμένων που βασίζονται στο περιεχόμενό τους, την παράφραση, 
ανασκόπηση και αξιολόγηση 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 καθοδηγούνται στο να ανιχνεύσουν τις δικές τους στρατηγικές 

καθώς και να αναπτύξουν άλλες που θα τους επιτρέψουν να 
παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν μόνοι τους τη μάθησή τους. Η 

αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών 
εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης 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 

(corpus 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). 
 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. 
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Μάθημα:     Γερμανικά  ΙΙ 

Διδάσκουσα:   Έλενα Στράντζου, Ειδ. Επιστήμων με το ΠΔ407/80 

Τα Γερμανικά ΙΙ είναι ένα τετράωρο εβδομαδιαίο μάθημα στο εαρινό 

εξάμηνο 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 περιγράφουν με απλές φράσεις το άμεσο περιβάλλον και 
τις άμεσες ανάγκες τους. Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για το 
μάθημα υπάρχουν στο Compus. 

 
 

Μάθημα:  Ιταλικά  ΙΙ 

Διδάσκουσα:  Simona Vannini, E.Ε.Π. Ιταλικής 

(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  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 
συνάφεια με τις οργανικές βάσεις της συμπεριφοράς, από το νευρικό 
κύτταρο μέχρι το ολοκληρωμένο νευρικό σύστημα. Μακροσκοπική δομή και 

λεπτή υφή του εγκεφάλου. Νευρωνικά και μη νευρωνικά στοιχεία στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα. Αξονοπλασματική μεταφορά και ενδοκυττάρια 

κυκλοφορία. Ηλεκτροχημική αγωγή νευρικών σημάτων. Συναπτική 
νευροδιαβίβαση, συστήματα νευροδιαβιβαστών και υποδοχέων. Οργάνωση 
νευρώνων σε νευρωνικά κυκλώματα. Κληρονομικότητα και επιγένεση στη 

διευθέτηση των νευρωνικών δικτύων. Αισθητικό και κινητικό σκέλος της 
συμπεριφοράς. Νευροτροφισμός, ευπλαστότητα και φαινόμενα αναγέννησης 
στον εγκέφαλο. Ιστορική ανέλιξη ιδεών στις Νευροεπιστήμες.  

 
 

Μάθημα:  Αναπτυξιακή Ψυχολογία 

Διδάσκουσα: Μαρία Πλατσίδου, 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 
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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: 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. 
Επίσης 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 
εκπαιδευτικού 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 
λογισμικού. Θα είναι σε θέση τέλος να εντάξουν ένα λογισμικό (ή ένα τμήμα 

λογισμικού) σε συγκεκριμένη κατηγορία.  

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

του είδους αυτού. 
 

 

Μάθημα:   Εφαρμογές της Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες 

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής Τμήματος 

 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη στατιστική συμπερασματολογία 
ή στην επαγωγική στατιστική. Αυτή συνίσταται στην εκμάθηση μεθόδων 
εξαγωγής συμπερασμάτων για τον πληθυσμό από την ανάλυση δεδομένων 

κατάλληλου δείγματος. Το μάθημα περιλαμβάνει τον υπολογισμό 
διαστημάτων εμπιστοσύνης και την εκτιμητική. Διδάσκονται επίσης οι 

συντελεστές συσχέτισης και τα μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης. 
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Μάθημα: Εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης: Τυπική  

και εξ αποστάσεως 

Διδάσκοντες:  Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής   

 &  Ελένη Κουστριάβα, Επίκουρη Καθηγήτρια 
 

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 
γενικές θεματικές ενότητες που αφορούν: α) την παρουσίαση των βασικών 

χαρακτηριστικών 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 

ενότητα διδάσκονται τα γενικά χαρακτηριστικά και αρχές της εκπαίδευσης 
των ατόμων με πρόβλημα όρασης, ιστορικά στοιχεία αναφορικά με την 
εκπαίδευση των ατόμων με τύφλωση και τα απαιτούμενα προσόντα (γνώσεις, 

δεξιότητες, ικανότητες) των ειδικών δασκάλων, προγράμματα εκπαίδευσης 
ατόμων με πρόβλημα όρασης και μέθοδοι αξιολόγησης. Στην τελευταία 

ενότητα παρουσιάζονται η γραφή μπράιγ, οι απτικές εικόνες και η 
υποστηρικτική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση των 
ατόμων με πρόβλημα όρασης. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και παρουσιάζονται μέθοδοι και τεχνολογικά μέσα 
που δύνανται να πλαισιώσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των ατόμων 

με πρόβλημα όρασης. Οι θεματικές περιοχές του μαθήματος 
επικεντρώνονται τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική διάσταση του 
γνωστικού αντικειμένου της εκπαίδευσης των ατόμων με πρόβλημα όρασης. 

Για το λόγο αυτό οι φοιτητές αναλαμβάνουν να εκπονήσουν και να 
παρουσιάσουν σχετικές βιβλιογραφικές ή ερευνητικές εργασίες. 
 
 

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 
εκπαιδευτικοί να αξιολογούν την συμπεριφορά των παιδιών και να 

προάγουν τις κοινωνικές 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 
ενότητες: 

 Εισαγωγή στα προβλήματα συμπεριφοράς 
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 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 
προβλήματα συμπεριφοράς 

 Βία και ΜΜΕ 

 Κοινωνική και Συναισθηματική αγωγή 
 Διαχείριση συγκρούσεων 

 Συνεργασία σχολείου, οικογένειας 
 Θεωρητικές προσεγγίσεις 
 Προγράμματα και τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς 

 
 

Μάθημα:   Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας Ι  

Διδάσκων:  Θεόδωρος Μάρτζος, Ειδικός Επιστήμων με το Π.Δ.407/80 

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτηθούν οι βασικές δεξιότητες 
χρήσης της ΕΝΓ. Θα διδαχθούν  απλές έννοιες, ρήματα, χαιρετισμοί, 

ερωτηματικός και καταφατικός τύπος πρότασης. 
 
 

Μάθημα:   Γνωστική Αποκατάσταση των ΑμεΑ  

Διδάσκων:  Χαρίκλεια Πρώιου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

Το μάθημα αυτό συνοψίζει την περιοχή της γνωστικής αποκατάστασης με 

έμφαση στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες. Εστιάζει στην κατανόηση της 
αλληλεπίδρασης της ανθρώπινης συμπεριφοράς με τον εγκέφαλο και στην 
αξιολόγηση, διάγνωση, και θεραπεία ατόμων όλων των ηλικιών (από 

βρεφική ως τρίτη ηλικία) με νευρολογικές, νευροαναπτυξιακές, γνωστικές 
και μαθησιακές διαταραχές. Παρουσιάζονται θεωρητικά μοντέλα γνωστικής 

επεξεργασίας βασισμένα στη φυσιολογική λειτουργία αλλά δίνεται έμφαση 
και στην ενσωμάτωση της κλινικής παρατήρησης πληθυσμού με αναπηρία/ 
διαταραχές στα θεωρητικά μοντέλα. Η διαδικασία διάγνωσης και 

παρέμβασης οφείλει να είναι μια συνεχής, αναλυτικά θεμελιωμένη 
επανεκτίμηση όλων των σχετικών παραγόντων. 
 

 
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 
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ειδικά διαμορφωμένη για τους φοιτητές 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.  

Τα κείμενα που αναλύονται στις ενότητες σχετίζονται άμεσα με το 
αντικείμενο σπουδών των φοιτητών, 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 αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές να προσεγγίσουν θέματα 

που άπτονται των ειδικευμένων σπουδών τους με κριτική διάθεση. Ορισμένα 
από τα θέματα που αναλύονται στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας του Γ’ 

Εξαμήνου σχετίζονται με την δυσλεξία και τις μαθησιακές δυσκολίες, το 
φεμινιστικό κίνημα, με το σύστημα Montessori, κτλ.  

H αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος των 

μαθημάτων. 
 

 
Μάθημα: Γαλλικά ΙΙΙ 

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

 

Το μάθημα της Γαλλικής αποσκοπεί στην εκμάθηση, βελτίωση και 
τελειοποίηση της γλώσσας. Γι αυτό το λόγο, η διδασκαλία της γλώσσας είναι 

προσαρμοσμένη 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 
ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης 

κειμένων. Αναπτύσσει 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 

Διδάσκουσα:  Έλενα Στράντζου, Ειδ. Επιστήμων με το ΠΔ407/80 
 

Τα Γερμανικά ΙΙΙ είναι τετράωρο εβδομαδιαίο μάθημα. Στόχος του 
μαθήματος 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. 
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Μάθημα:   Ιταλική Γλώσσα  ΙΙΙ  

Διδάσκουσα:  Simona Vannini, Ε.Ε.Π. Ιταλικής 
 

(Δεν διατίθεται περιγραφή) 
 

 
Δ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο :  

 
 

 
Μάθημα:  Κοινωνική Ψυχολογία  

Διδάσκων: Montgomery Anthony Jude, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Στόχος τους 

μαθήματος είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών με βασικές έννοιες της 

Κοινωνικής 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 

συγκρούσεις, η επιθετικότητα, η θετική κοινωνική συμπεριφορά και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις. Οι φοιτητές καλούνται να προβληματιστούν γύρω 

από τη σημαντικότητα των παραπάνω φαινομένων, τον τρόπο με το οποίο 

βιώνονται στην καθημερινότητα καθώς και την εφαρμογή τους στην 

εκπαιδευτική πράξη. 

 
 

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 

Πληροφορική και την Τεχνητή Νοημοσύνη ως προς τη μελέτη του νου και 
των νοητικών φαινομένων. Το μάθημα ενδιαφέρεται για τη διερεύνηση και 
την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη φύση του νου, των λειτουργιών 

της νόησης και των σημαντικών νοητικών φαινομένων. Στόχος του 
μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη κατανόηση των εννοιών, 
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των επιχειρημάτων, 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 

επιστημών 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 
συνεργασία 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 

Φιλοσοφίας 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 

Νόηση. 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 
σύγχρονες θεωρίες. 3. Λάθη, παραλείψεις και μύθοι. 

 Φιλοσοφικά ζητήματα της Γνωσιακής Επιστήμης Ι: Αναζητώντας το 
Υποκείμενο 

1. Υποκειμενικότητα και προσωπική ταυτότητα: Εννοιολογικές  

αποσαφηνίσεις και βασικοί σταθμοί. 2. Ταυτότητα, μνήμη και εμπειρία. 
3. Τα Qualia. 4. Συνείδηση και προθετικότητα. 5. Συνείδηση του εαυτού 

- Παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις. 6. Ανάπτυξη συνείδησης 
του εαυτού και δι-υποκειμενικότητα.  
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 Φιλοσοφικά ζητήματα της Γνωσιακής Επιστήμης ΙΙ: Αναζητώντας τη 
Συνείδηση 

1. Νους, ψυχή και εγκέφαλος. 2. Εγκέφαλος και συνείδηση - 

Παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις. 3. Αντίληψη και συνείδηση. 
4. Εγκέφαλος 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 
γνωσιακές επιστήμες. 3. Μηχανή και νοημοσύνη. 4. Υπολογισμός, 

συμβολική αναπαράσταση και νοημοσύνη. 5. Σκέψη, γλώσσα και 
μηχανή. 6. Συνείδηση και τεχνητή νοημοσύνη: προβλήματα, 

προκλήσεις και προοπτικές. 7. Ενσώματη νοημοσύνη. 8. Τα άλυτα 
προβλήματα και οι φιλοσοφικές επιφυλάξεις.  

 Νους, νόηση και εκπαίδευση 
1. Η σημασία των Γνωσιακών Επιστημών για την εκπαίδευση. 2. 
Εκπαιδευτικές 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 

εξαμήνου, 2) την παρουσία και συμμετοχή τους στο μάθημα και 3) την 

εκπόνηση και παρουσίαση προαιρετικής απαλλακτικής (μεγάλης σε 
έκταση) εργασίας. 

 
 
Μάθημα:  Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία  

Διδάσκων:   Γρηγόριος Σίμος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

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. 
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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 
συμπεριφοράς, να ενημερωθούν σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών και τη διδακτική μεθοδολογία, για τις δυνατότητες εκπαιδευτικής, 

επαγγελματικής 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 
αυτισμό 

 

 

Μάθημα:  Εισαγωγή στις Επιστήμες Λόγου και Ακοής 

Διδάσκουσα:  Αρετή Οκαλίδου, 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 
βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών της ανθρώπινης επικοινωνίας στα 

μαθήματα της κατεύθυνσης που ακολουθούν. Ο λόγος, τόσο στον τομέα της 
ακρόασης και της αντίληψης όσο και στον τομέα της εκφοράς του αποτελεί 
το βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Συνεπώς, οι διεργασίες 

του λόγου και της ακοής στον εγκέφαλο, η περιγραφή των περιφερειακών 
συστημάτων, ο τρόπος και οι συνθήκες ακρόασης στο περιβάλλον καθώς 
και τα 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 
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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 

ανάπτυξης γλώσσας και ομιλίας. 
 

 
Μάθημα:   Νομοθετικό πλαίσιο και ευρωπαϊκές πολιτικές 

απασχόλησης ατόμων με αναπηρία 

Διδάσκουσα:  Δόξα Παπακωνσταντίνου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

  

Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση του θέματος της πρόσβασης στην 
απασχόληση και στην εργασία των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα και 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχοντας ως αφετηρία την παραδοχή της σημασίας 
του παράγοντα της εργασίας για την πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση των 
ατόμων με αναπηρία, βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι ο 

φοιτητής/τρια να αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα για τα χαρακτηριστικά 
και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας για τα άτομα με αναπηρία στο σύνολο 

των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από το πρίσμα του εκάστοτε 
υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου και των εφαρμοζομένων κρατικών 
πολιτικών απασχόλησης.  

Προς την κατεύθυνση αυτή το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται στις 
ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες, που αφορούν:  

α) στην παρουσίαση της γενικής εικόνας της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα 

και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην παρουσίαση της 
συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στο εργατικό δυναμικό, στα 

χαρακτηριστικά της απασχόλησής τους και στα χαρακτηριστικά της 
ανεργίας από την οποία μαστίζονται, 

β) στην παρουσίαση των υφισταμένων πολιτικών απασχόλησης στην Ελλάδα 

και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, στην ανάλυση 

των στρατηγικών και των καλών πρακτικών, στην εξέταση της υλοποίησης 
των εν λόγω προγραμμάτων καθώς στην εξέταση της διαμόρφωσης των 
ανωτέρω κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης με εμφανείς 

προεκτάσεις στην εξέλιξη του κόστους εργασίας για τα άτομα με αναπηρία 
και στην εξέλιξη των εργασιακών σχέσεών τους, και  

γ) στην παράθεση και ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου της Ελλάδος αλλά 

και των λοιπών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ‘προστασία’ 
των ατόμων με αναπηρία αναφορικά με την ένταξη και την παραμονή τους 

στην αγορά εργασίας. Μέσα από τα αποτελέσματα της εφαρμογής των 
νομοθετικών πλαισίων σημειώνονται τα θετικά και αρνητικά σημεία, γίνεται 
σύγκριση μεταξύ των εκάστοτε χωρών με στόχο τον προβληματισμό των 

φοιτητών και την υποβολή προτάσεων από μέρους τους για τη βελτίωση του 
νομοθετικού υποβάθρου και τελικώς των εφαρμοζομένων πολιτικών 

απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία. 
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Μάθημα:  Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία με τη χρήση 

υποστηρικτικής τεχνολογίας 

Διδάσκουσα: Ελένη Κουστριάβα, Επίκουρη Καθηγήτρια 

  

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια και προέκταση του μαθήματος 
«Εισαγωγή στην Υποστηρικτική Τεχνολογία». Στόχος του μαθήματος είναι η 

ένταξη της υποστηρικτικής τεχνολογίας στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, εξετάζεται: 

 Η αξιολογική επιλογή της υποστηρικτικής τεχνολογίας για την ορθή 

χρήση της κατά περίπτωση και επισημαίνονται βασικά σημεία εστίασης 
ανά τεχνολογικό μέσο. 

 Το ζήτημα του παιδαγωγικού πλαισίου χρήσης της υποστηρικτικής 
τεχνολογίας εντός του περιβάλλοντος εκπαίδευσης και του διδακτικού 
σχεδιασμού. 

 Η ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης με τη χρήση υποστηρικτικής 
τεχνολογίας και της εκπαίδευσης μέσω Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών ανά αναπηρία. 

 Η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας για τη διαμόρφωση ενός 
προσαρμοσμένου και αποτελεσματικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης 

βάσει αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών και λοιπών αναγκών. 

Το μάθημα περιλαμβάνει, επιπλέον, εργαστηριακά μαθήματα για την 
δημιουργία απτικού και απτικο-ακουστικού υλικού και τον υποτιτλισμό 

οπτικοακουστικού υλικού. 
 

 

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. 
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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:  Διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών – σχολικών μονάδων 

Διδάσκων:  Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να 

κατανοήσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, να γνωρίσουν τρόπους 
αποτελεσματικότερης οργάνωσης και διεύθυνσής του, ώστε να επιφέρουν 

δημιουργικές, οργανωτικές αλλαγές στο εργασιακό τους περιβάλλον στο 
μέλλον. 

Περιεχόμενο του μαθήματος:  Οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος ―  Το πορτραίτο του ηγετικού στελέχους της 
εκπαίδευσης ― Ο σχολικός σύμβουλος ― Ο προϊστάμενος εκπαίδευσης ― Ο 

διευθυντής 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. 
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Μάθημα:  Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας ΙΙ 

Διδάσκων: Θεόδωρος Μάρτζος, Ειδ. Επιστήμονας με το ΠΔ407/80 

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτηθούν οι βασικές δεξιότητες 
χρήσης της ΕΝΓ για τη διεκπεραίωση μιας απλής συνομιλίας. Θα 

διδαχθούν οι τρόποι έναρξης συνομιλίας και διακοπής αλλά και χρονικές 
έννοιες, τοπικές έννοιες και έννοιες συναισθημάτων. 
 

 
Μάθημα:  Αγγλικά IV:  Τεχνικές Προφορικής Παρουσίασης 

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

 

Η διδακτική ύλη του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας Δ’ Εξαμήνου είναι 

ειδικά διαμορφωμένη για τους φοιτητές του τμήματος ΕΚΠ στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το μάθημα υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή 
στην διεύθυνση http://compus.uom.gr 

Παράλληλα γίνεται χρήση και κάποιων διδακτικών ενοτήτων από 
εξειδικευμένο βιβλίο Αγγλικής γλώσσας πού αφορά στις τεχνικές 
προφορικής παρουσίασης προκειμένου οι φοιτητές να αναπτύξουν 

δεξιότητες για προφορικές παρουσιάσεις στο αντικείμενο των σπουδών τους.  

Τα κείμενα που αναλύονται στις ενότητες σχετίζονται άμεσα με το 

αντικείμενο σπουδών των φοιτητών, 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 αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές 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  συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τα σχολεία, τον 

αυτισμό, διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα, τις θεωρίες του Piaget και 
Vygotsky, κτλ.  

H αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος των 

μαθημάτων. 

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 
τελειοποίηση της γλώσσας. Γι αυτό το λόγο, η διδασκαλία της γλώσσας είναι 
προσαρμοσμένη 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 

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

συγκεκριμένα 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,  
κατανόηση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή 
προφορικού λόγου.  

 
 
Μάθημα:  Γερμανικά  ΙV 

Διδάσκουσα: Έλενα Στράντζου, Ειδ. Επιστήμων με το ΠΔ407/80 
 

Το μάθημα Γερμανικά IV είναι τετράωρο. Στο τέλος του εαρινού εξαμήνου 

αναμένεται οι φοιτητές μετά από την συστηματική παρακολούθηση του 
μαθήματος να έχουν καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις του επιπέδου Α2. 
Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για το μάθημα υπάρχουν στο Compus. 

 
 

Μάθημα:  Ιταλική Γλώσσα  ΙV 

Διδάσκουσα:  Simona Vannini,  Ε.Ε.Π Ιταλικής 

 

(Δεν διατίθεται περιγραφή) 
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Ε ΄  Ε ξ ά μ η ν ο :  

 
 
 

Μάθημα:  Διδακτική μεθοδολογία για την εκπαίδευση των ΑμεΑ  

Διδάσκων:   Ιωάννης Αγαλιώτης, Καθηγητής 

 

Σκοποί του μαθήματος 

Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους /τις φοιτητές /-τριες ικανούς 

/-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 
προγραμμάτων, με βάση την καταλληλότητα της κάθε μιας σε σχέση με 

τους στόχους που έχουν θέσει  

 υλοποιούν το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες 

υλοποίησης  

 αξιολογούν το αποτέλεσμα της διδασκαλίας 

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 
μονάδες ειδικής εκπαίδευσης  

 Κριτήρια επιλογής διδακτικών μεθόδων/πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων  

 Διαδικασίες διδακτικής διαχείρισης και περιβαλλοντικές παράμετροι 
της διδασκαλίας σε μονάδες ειδικής εκπαίδευσης  

 Διαδικασίες αποτίμησης της διδασκαλίας 
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Μάθημα:  Εκπαίδευση ατόμων με  νοητική καθυστέρηση / νοητική  

αναπηρία 

Διδάσκουσα:  Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 

Στο μάθημα αυτό θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών 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 καθυστέρησης 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 καθυστέρηση/ 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 έμφαση στα συμπεριφορικά και 
γνωστικά χαρακτηριστικά. Αναμφίβολα η προσέγγιση αυτή θα γίνει στο 

πλαίσιο του ιατρικού, ψυχολογικού και παιδαγωγικού μοντέλου που 
επηρέασε και διαμόρφωσε την εκπαίδευση αυτών των ατόμων προκειμένου 
να ακολουθήσει επεξεργασία των σύγχρονων τάσεων και εκπαιδευτικών 

αρχών που διέπουν την εκπαίδευση τους π.χ. η θεωρία του 
αυτοπροσδιορισμού. Θα γίνει αναφορά σε εκπαιδευτικά και θεραπευτικά 

προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (ΕΕΕΕΚ). Ένας από τους επιμέρους στόχους είναι να 
εξοικειωθούν οι φοιτητές με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων διδασκαλίας μέσα από μελέτες περίπτωσης.  

Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:  

 Διερεύνηση των όρων και ορισμών της νοητικής καθυστέρησης και 

νοητικής αναπηρίας 

 Μαθησιακό προφίλ και χαρακτηριστικά των ατόμων με ΝΚ/ΝΑ 

 Σύνδρομα της ΝΚ/ΝΑ: σωματικός. γνωστικός και συμπεριφορικός 
φαινότυπος 

 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 
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Μάθημα:  Εργασιακές σχέσεις, ενσωμάτωση και κοινωνική στήριξη 

των ατόμων με αναπηρία στην εργασία 

Διδάσκουσα:   Δόξα Παπακωνσταντίνου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση του θέματος 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 σημαντικά από τα 

υφιστάμενα ακόμη αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα. Βασική επιδίωξη του 
μαθήματος είναι ο φοιτητής/τρια να αποκτήσει μία σφαιρική εικόνα για την 
υπάρχουσα εργασιακή κατάσταση των ατόμων με αναπηρία, τις 

δυνατότητες/ικανότητές τους, τους τρόπους με τους οποίους εισάγονται 
στην αγορά εργασίας, 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 στις 
ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες, που αφορούν:  

 στην υπάρχουσα σχέση των ατόμων με αναπηρία με την αγορά εργασίας. 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι μορφές του εργασιακού αποκλεισμού 
τον οποίον υφίστανται τα άτομα με αναπηρία και δίδονται στατιστικά 

στοιχεία για τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας τους στην Ελλάδα 
και σε λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας για: α) την εργασιακή ένταξη των 

ατόμων με αναπηρία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ειδικότερες 
αναφορές στο πεδίο προστασίας του νόμου, στα κίνητρα του νόμου προς 
τους εργοδότες για την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία, στη 

ρύθμιση των εργασιακών τους σχέσεων και στους τρόπους λύσης της 
σχέσης εργασίας τους, β) την απαγόρευση της εργασιακής διακριτικής 

μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία λόγω της αναπηρίας τους ή και 
λοιπών προστατευομένων χαρακτηριστικών, όπως του φύλου ή της 
εθνικότητάς τους, και γ) την προστατευόμενη απασχόληση των ατόμων 

με αναπηρία. Στην ενότητα αυτή σημειώνονται τα κενά/ προβληματικά 
νομοθετικά σημεία και υποβάλλονται σχετικές προτάσεις. 

 στις στάσεις των εργοδοτών αναφορικά με την απασχόληση ατόμων με 
αναπηρία και στους τρόπους για την ευμενέστερη διαμόρφωσή τους/ 
στα οφέλη από την απασχόληση ατόμων με αναπηρία και στον 

αντίκτυπο των προσλήψεων στο αγοραστικό κοινό. 
 στην ανάλυση των εννοιών ‘εργασιακή κοινωνική στήριξη’, ‘πρόσβαση’, 

‘προσβασιμότητα’, ‘εύλογες προσαρμογές’, ‘ειδικές προσαρμογές’, 

‘καθολικός σχεδιασμός’ και της σημασίας τους στην εργασιακή 
καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. 
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 στις επαγγελματικές δεξιότητες που καλούνται να αποκτήσουν τα άτομα 
με αναπηρία για την επιτυχή εργασιακή τους ενσωμάτωση και στην 
αξιολόγηση των ικανοτήτων και των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων, 

μέσω της εφαρμογής διεθνών σταθμισμένων εργαλείων, όπως του  
Ερωτηματολογίου Αυτοκατευθυνόμενης Διερεύνησης Επαγγελματικών 

Ενδιαφερόντων και Προτιμήσεων του Holland (SDS Form R).  

 
 

Μάθημα:  Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής σε μαθητές με  

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Διδάσκουσα:   Βασιλική Γιαννούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

Η ικανότητα - δεξιότητα της Ανάγνωσης και της Γραφής αποτελούν τα 

θεμελιώδη μέσα πρόσκτησης γνώσης, έκφρασης και ανθρώπινης 
επικοινωνίας. Καθορίζουν κατά ένα μεγάλο βαθμό, τον βαθμό σχολικής 
επιτυχίας και προσαρμογής των παιδιών — με και χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες — όχι μόνο στη σχολική κοινότητα στην οποία 
εντάσσονται αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία επηρεάζοντας και την ομαλή 

κοινωνικο-συναισθηματική τους ανάπτυξη και ευτυχία. Σκοπός του 
μαθήματος είναι η μετάδοση των κατάλληλων σε βάθος γνώσεων αλλά και η 
έμπρακτη 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 
Αντιληπτικοί Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανάπτυξη και την 

Λειτουργία τους. 

 Η Νευροψυχολογία τους. 

 Θεωρίες και Στάδια Ανάπτυξής της Ανάγνωσης 

 Αναγνωστική αποκωδικοποίηση –αναγνωστική κατανόηση & παραγωγή 
Κειμένων 

 Ειδική Διαταραχή Ανάγνωσης –Δυσλεξία (αιτιολογία, μοντέλα ερμηνείας) 

 Διάγνωση -Αξιολόγηση 

 Σχέση Οφθαλμοκίνησης και Αναγνωστικής Ικανότητας. 

 Στρατηγικές παρέμβασης στο σχολείο 

 Δυσορθγραφία –διαταραχή ορθογραφημένης γραφής 

 Μέθοδοι διδασκαλίας και Προβλήματα Αξιολόγησης Ορθογραφίας. 

 Δυσπραξία και Καλλιγραφία. 

 Σκέψεις και Προβληματισμοί. 
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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  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  ασκήσουν την  Συμβουλευτική  ως  επάγγελμα,  
θα κληθούν  συχνά  να  παράσχουν  τη  γνώμη  τους,  αλλά  και  την  

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

 

 
Μάθημα:  Πληροφορική Χ:  Εκπαιδευτικές και κοινωνικές  

 εφαρμογές ευφυών τεχνολογιών και ρομποτικής 

Διδάσκων:   Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής 

 

(Δεν διατίθεται περιγραφή) 

 
 

Μάθημα:   Δεξιότητες δια βίου συμβουλευτικής και διαχερίρισης 

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 

προφίλ του Συμβούλου Σταδιοδρομίας και ειδικότερα με τις δεξιότητες 
συμβουλευτικής που πρέπει να κατέχει & (β) να προσεγγίσουν τις έννοιες 

δεξιότητες, δεξιότητες-κλειδιά και δεξιότητες Σταδιοδρομίας και να 
κατανοήσουν τη σημασία τους στις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές 
συνθήκες. 

Ειδικοί Διδακτικοί Στόχοι 

(i) Γνώσεις 

(ii) Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτήτριες-ές:  
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 το περίγραμμα, τους σκοπούς, τις αρχές και τους φορείς παροχής 
υπηρεσιών της διά βίου ΣΥ.Ε.Π., όπως αυτά οριοθετούνται στα 
επίσημα ευρωπαϊκά 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 
ακρόαση/παρακολούθηση, ενσυναίσθηση, εστίαση, αντανάκλαση 
συναισθήματος, αυτοαποκάλυψη  

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

(iii) Δεξιότητες 

(iv) 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 
κατηγορίες τους (προσωπικές και κοινωνικές)  

 καταλαβαίνουν ποιες από τις δεξιότητες αυτές κατέχουν ικανοποιητικά 
και ποιες όχι 

(iv) 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 

σταδιοδρομίας 

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, 
πλαίσιο 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 
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1. Εμπλουτισμένη εισήγηση, εργασία σε ομάδες, παίξιμο ρόλων, μελέτες 
περίπτωσης, μικρο-διδασκαλία, μικρο-συμβουλευτική 

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 μικρο-διδασκαλίας ή μικρο-συμβουλευτικής (έως 30% στον βαθμό 
γραπτής εξέτασης) 

 

 
Μάθημα:  Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας ΙΙΙ  

Διδάσκων:   Θεόδωρος Μάρτζος, Ειδικός Επιστήμων με το ΠΔ407/80 
 

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει τις βασικές 

δεξιότητες των ταξινομητών της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και να 
χρησιμοποιεί τις εκφράσεις του προσώπου. Με τη χρήση πολυμέσων, ο 

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

 

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 
βασικές 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 
φιλοσοφίας, 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, 
χρησιμότητα/ωφέλεια και ηθικές συνέπειες, η έννοια του προσώπου, της 

ανθρωπότητας και της κοινωνικής ηθικής, της ηθικής αυτονομίας και 
ετερονομίας, οι ηθικές αξίες και το κοινό καλό, η καθολικότητα των ηθικών 
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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 

εξετάζει διάφορες κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις. Η διδασκαλία της 
ηθικής ανταπόκρισης σε καταστάσεις με ηθική βαρύτητα και σημασία. Πώς 

οδηγούμαστε στην ηθική ανταπόκριση και πώς την καλλιεργούμε; Τα 
ερωτήματα προσεγγίζονται μέσα από ένα συνδυασμό των βασικών ηθικών 
θεωριών (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 
ιδιαιτερότητες που ενδέχεται να τη χαρακτηρίζουν (π.χ. πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες, μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες, κοινωνικο-
οικονομικά κριτήρια, κ.ά.). 

Δ) Η τέταρτη ενότητα εξετάζει θεωρίες κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνικής 
ηθικής και εκπαιδευτικής ηθικής. Η συμβολή στην ανάπτυξη ενός 
προβληματισμού 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 
ηθική, 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 
κλωνοποίησης, 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). 
 

 

 
Σ Τ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

 
 
 
Μάθημα:   Διδασκαλία μαθηματικών σε άτομα με δυσκολίες μάθησης  

και προσαρμογής 

Διδάσκων:  Ιωάννης Αγαλιώτης, Καθηγητής 
 

Σκοποί του μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους /τις φοιτητές /-τριες  
ικανούς /ές να: 
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 προσδιορίζουν τα δομικά στοιχεία των Μαθηματικών που 
περιλαμβάνονται στις μαθηματικές δραστηριότητες που κάθε φορά 
αναθέτουν στους μαθητές τους 

 συγκεκριμενοποιούν τον τρόπο με τον οποίο τα ατομικά γνωστικά 
χαρακτηριστικά και οι μαθησιακές προτιμήσεις των μαθητών επιδρούν 

σε ειδικά 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 

 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:   Διαταραχές Λόγου, Ομιλίας και  Επικοινωνίας 

Διδάσκουσα:  Αρετή Οκαλίδου, 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 

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

Disorders, SSD), Διαταραχές Κεντρικής Ακουστικής Δυσλειτουργίας (CAPD), 
Nοητική Καθυστέρηση, Αυτισμό και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, 

Αισθητηριακές Αναπηρίες, Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες, Επιλεκτική 
Βωβότητα, Δυσαρθρία, Απραξία, Τραυλισμό, Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση 
και Επίκτηση 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 
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οικοδομούνται γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις αρχές και τις μεθόδους 
παρέμβασης καθώς και τις στρατηγικές αντιμετώπισης των παιδιών στο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον 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 αποκατάστασης παιδιών με αναπτυξιακές ή επίκτητες 
διαταραχές, β) για την αποτίμηση 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, προσχολικής και σχολικής αγωγής ή κέντρα 

αποκατάστασης. 
 

 
Μάθημα:   Γραφή και Ανάγνωση της Braille 

Διδάσκουσα:  Δόξα Παπακωνσταντίνου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι κατανόηση των βασικών θεμάτων που διέπουν 

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 παρέμβασης  

 Ο αγγλικός και ελληνικός κώδικας Braille και οι άλλοι κώδικες που 

χρησιμοποιούνται διεθνώς  

 Μέθοδοι γραφής και παραγωγής της Braille  

 Βασικές πτυχές της αναγνωστικής συμπεριφοράς του μαθητή που 
χρησιμοποιεί των κώδικα Braille και στρατηγικές βελτίωσης 

αναγνωστικής επίδοσης  

 

 
Μάθημα:  Πληροφορική IV: Νέες τεχνολογίες και μάθηση από 

απόσταση (εκπαίδευση e-εκπαιδευτών) 

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 

εμπεριστατωμένη 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 

μοντέλο: τεχνικές, θεσμικές, οικονομικές, παιδαγωγικές και διδακτικές 
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διαστάσεις τους. 

 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: κατηγορίες και 
χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων συστημάτων, κριτήρια 

επιλογής συστήματος. 

 Ανάλυση, σχεδίαση, κατασκευή και αξιολόγηση ολοκληρωμένων 

συστημάτων για εξ αποστάσεως διδασκαλία και επιμόρφωση-κατάρτιση. 
 

 
Μάθημα:   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 

αλληλεπίδραση επιβλέποντος-ασκούμενου, διευθυντή-εκπαιδευτικού, 
εκπαιδευτικού-γονέα (π.χ. πώς να χειρίζεται κανείς την επικοινωνία με 

γονείς, διευθυντές και δασκάλους για θέματα που αφορούν ΑΜΕΑ) για την 
αποτελεσματικότητα των στόχων της ειδικής αγωγής. Η επίβλεψη αποσκοπεί 
στο να προετοιμάσει ασκούμενους φοιτητές ώστε να γίνουν ανεξάρτητοι 

επαγγελματίες στην Ειδική Αγωγή. Το μάθημα θα καλύψει θέματα όπως 
οργάνωση και επίβλεψη προσωπικού και κλινική πρακτική, έρευνα στην 

επίβλεψη, 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 
φυλογενετικής καταγωγής των ειδών και τις επιστήμες του εγκεφάλου. Η 

προέλευση της ζωής και οι μηχανισμοί της εξέλιξης. Φυλογενετική ανάλυση. 
Συγκριτική κυτταροαρχιτεκτονική του φλοιού του εγκεφαλικών ημισφαιρίων. 
Aνάπτυξη του νευρικού συστήματος (οντογένεση) και περιπτώσεις από την 

αναπτυξιακή νευροπαθολογία. Eξέλιξη νευρικών συστημάτων και 
νοημοσύνης. Η παράλληλη εξέλιξη της δομής του εγκεφάλου με τις 

καταβολές της γλώσσας. Η μάθηση ως προϊόν εξέλιξης που εφοδιάζει τους 
οργανισμούς με την ικανότητα να αντιμετωπίζουν προβλέψιμες παραλλαγές 
στο περιβάλλον τους. Σχέση γονιδίων και πολιτισμού. Η εξελικτική 

προσέγγιση στις γνωστικές 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 

περιεχόμενο 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 συνεισφέρουν στην αναβάθμιση του ρόλου των φοιτητών κατά την 
ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία ως εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, 

στην εκπαιδυτική διαδικασία και τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας 
καθώς και την εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές 
ενότητες: 

 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 

άτομα με ειδικές ανάγκες 

 Διαμόρφωση της ταυτότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η 
Συμβουλευτική Ψυχολογία 

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

 

 
Μάθημα:  H συναισθηματική νοημοσύνη στην εκπαίδευση και στην 

 εργασία 

Διδάσκουσα:  Μαρία Πλατσίδου, Καθηγήτρια 

 

Πρόκειται ένα μάθημα εργαστηριακού τύπου όπου οι φοιτητές/τριες θα 

έχουν τη δυνατότητα: να αποκτήσουν τη θεωρητική γνώση αλλά και μια 
πρακτική-βιωματική εμπειρία για τις εφαρμογές αυτής της τόσο 
δημοφιλούς έννοιας. Συγκεκριμένα, στο θεωρητικό μέρος, θα περιγραφούν 

αναλυτικά τα σύγχρονα μοντέλα για την ερμηνεία της συναισθηματικής 
νοημοσύνης και τα ψυχομετρικά εργαλεία που έχουν εκπονηθεί για τη 
μέτρησή της. Στο πρακτικό μέρος, οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη 

δυνατότητα να δουν και να εφαρμόσουν οι ίδιοι/ες ορισμένα ενδεικτικά 
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προγράμματα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της συναισθηματικής 
νοημοσύνης στο χώρο της εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων και στον 
εργασιακό χώρο. Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:  

 Αναλυτική ανασκόπηση των πιο σημαντικών θεωρητικών μοντέλων της 
συναισθηματικής νοημοσύνης (π.χ., τα μοντέλα του Goleman, του Bar-On, 

των Mayer, Salovey, & Caruso, κ.ά.). Η κριτική που ασκείται στην έννοια 
της συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι σχέσεις της συναισθηματικής 
νοημοσύνης με παράγοντες ατομικών διαφορών (όπως η ηλικία και το 

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

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

 Εφαρμογές διαφόρων διαστάσεων της συναισθηματικής νοημοσύνης 
στην εκπαίδευση, την εργασία, τη διοικητική επιστήμη και την ηγεσία.  

 Πώς σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα συναισθηματικής 

νοημοσύνης για παιδιά ή ενήλικες. Βασικές αρχές, προϋποθέσεις, 
βήματα σχεδιασμού, εφαρμογή. Παραδείγματα προγραμμάτων που 

εφαρμόζονται διεθνώς αλλά και στη χώρα μας. Άσκηση των 
φοιτητών/τριών στα παραπάνω.  

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διάλεξη και εργασίες σε ομάδες. Λόγω του 

εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος, η παρακολούθησή του είναι 
επιβεβλημένη. 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις ή (μερικώς ή ολικώς) απαλλακτική 

εργασία.  

 

 
Μάθημα:  Επαγγελματικός Προσανατολισμός των ΑμεΑ 

Διδάσκουσα:  Ιωάννα Παπαβασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τις φοιτήτριες και τους 

φοιτητές με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, ώστε να είναι σε θέση να 
χειριστούν αποτελεσματικά θέματα πληροφόρησης και συμβουλευτικής 
υποστήριξης των ΑμεΑ αναφορικά με τις επιλογές και τις μεταβάσεις τους 

σε χώρους επαγγελματικής εκπαίδευσης –κατάρτισης και απασχόλησης 
αλλά και με την αυτοδιαχείριση της σταδιοδρομίας τους, εν γένει.  

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι: 

1. Γνώσεις  
Να γνωρίσουν οι φοιτητές /τριες:  
 το νομοθετικό & θεσμικό πλαίσιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και 

την απασχόληση των ΑμεΑ στην Ελλάδα και διεθνώς 
 τα μοντέλα και τις καλές πρακτικές επαγγελματικής 

εκπαίδευσης/κατάρτισης και επαγγελματικής ένταξης για τις 
διαφορετικές ομάδες ΑμεΑ  
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 τα μοντέλα και τις μεθόδους συμβουλευτικής και & επαγγελματικού 

προσανατολισμού ΑμεΑ  
 τα προσόντα και τις αρμοδιότητες των επαγγελματικών συμβούλων για  

ΑμεΑ  

2. Δεξιότητες  
Να μπορούν οι φοιτητές /τριες:  
 να αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων ομάδων 

ΑμεΑ για συμβουλευτική σταδιοδρομίας & επαγγελματικό 

προσανατολισμό  
 να διεξάγουν μία ατομική συνέντευξη επαγγελματικού προσανατολισμού  
 να διευκολύνουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές μεταβάσεις των 

ΑμεΑ, παρέχοντας υποστήριξη στις εκάστοτε επιλογές τους 

3.Στάσεις / συμπεριφορές  
 να έχουν θετική στάση απέναντι στα άτομα με αναπηρία,  
 να αποδέχονται τη διαφορετικότητα &  
 να αναγνωρίζουν και να υποστηρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ για ισότιμη 

συμμετοχή στην εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση & την απασχόληση 

Περιεχόμενα του μαθήματος:  

 Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο για την επαγγελματική Εκπαίδευση-
κατάρτιση & την Απασχόληση των ΑμεΑ  

 Εκπαιδευτικές Μεταβάσεις ΑμεΑ, Επαγγελματική Εκπαίδευση & 

Κατάρτιση ΑμεΑ (Φορείς & Δομές) 
 Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός ΑμεΑ: 

Μεθοδολογία & Δεξιότητες 

 Συ.Ε.Π., Συμβουλευτική Επαγγελματικής Αποκατάστασης και 
Αυτοπροσδιορισμός ΑμεΑ 

 Συμβουλευτική Ομοτίμων  
 Το Προφίλ του Λειτουργού Συ.Ε.Π. για ΑμεΑ 
 Μοντέλα Απασχόλησης ΑμεΑ : 

(α) Προστατευτική &  
(β) Υποστηρικτική Απασχόληση  

 Προγράμματα και καλές πρακτικές από τον διεθνή χώρο για την 
υποστήριξη και την ενσωμάτωση των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας 

Διδακτικές Μέθοδοι & Μέσα/ Αξιολόγησης: 

 Εμπλουτισμένη Εισήγηση, εργασία σε ομάδες, παίξιμο ρόλων, μελέτες 
περίπτωσης, μικρο-διδασκαλίες 

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

προβολή ταινιών 
 Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται με: 

i. γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 
ii. την παρουσία και συμμετοχή τους στο μάθημα 
iii. την εκπόνηση και παρουσίαση μικρών εργασιών με τη μέθοδο της 

μικρο-διδασκαλίας 
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Μάθημα:   Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας IV 

Διδάσκων:  Θεόδωρος Μάρτζος, Ειδ.Επιστήμονας με το ΠΔ407/80 
 

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι ο φοιτητής, μέσα από εικόνες και 
ιστορίες, να κατανοήσει επαρκώς την έννοια των ταξινομητών της ελληνικής 
νοηματικής γλώσσας και να τους χρησιμοποιήσει σε διαλόγους και κείμενα. 

 
 
Μάθημα:   Εισαγωγή στην Υποστηρικτική Τεχνολογία 

Διδάσκων:  Ελένη Κουστριάβα, Επίκουρη Καθηγήτρια 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η αναλυτική παρουσίαση της υποστηρικτικής 
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση και αποκατάσταση 
των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται εκτενώς η χρήση 

της υποστηρικτικής τεχνολογίας με βάση τους εξής άξονες: 

 Χαμηλή, μέση και υψηλή υποστηρικτική τεχνολογία για άτομα με 

αναπηρία -  Θεωρητική προσέγγιση και παρουσίαση παραδειγμάτων. 

 Συσκευές και λογισμικά για τον εξοπλισμό του σταθμού εργασίας για 
άτομα με πρόβλημα όρασης (παρουσίαση και in vivo χρήση αυτών). 

 Προσβάσιμα ψηφιακά βιβλία - οδηγίες μετατροπής έντυπου υλικού σε 
προσβάσιμο ψηφιακό βιβλίο. 

 Κατευθυντήριες οδηγίες για την προσβασιμότητα του διαδικτύου υπό το 

πρίσμα της W3C. 

 Προδιαγραφές Easy to Read & Understand. 

 Καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση - βασικές θεωρητικές αρχές και 
πρακτικές προεκτάσεις. 

 Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία.  

 Λογισμικό και εξοπλισμός ανά αναπηρία και ειδική εκπαιδευτική 
ανάγκη. 

 Εκπαιδευτικό υλικό – προσαρμοσμένα ψηφιακά εγχειρίδια και 
εκπαιδευτικό λογισμικό – ανά αναπηρία και ειδική εκπαιδευτική 
ανάγκη. 
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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 
εικόνα για το παιδί που θα κληθούν να διδάξουν 

 αξιοποιούν όσο το δυνατό καλύτερα τις πληροφορίες από την 

αξιολόγηση για να καταρτίσουν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για το παιδί 

 δομούν με τον κατάλληλο τρόπο το πρόγραμμα και γνωρίζουν να 

κάνουν τις αλλαγές που πιθανόν απαιτούνται για να γίνει πιο 
αποτελεσματικό 

 Περιεχόμενο του μαθήματος: 

 Η αξιολόγηση ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο 
φοιτά σε κάποια από τις μονάδες ειδικής αγωγής με τις οποίες 

συνεργάζεται το Τμήμα και το οποίο επιλέγεται με συνεργασία φοιτητή, 
εκπαιδευτικού της τάξης και του επόπτη καθηγητή.  

 Ο καταρτισμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος για το παιδί που 

έχει επιλεγεί . 

 

 

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 
προβλήματα ομιλίας με πιθανά ταυτόχρονα προβλήματα κατάποσης, όπως 

φωνής, δυσαρθρίας, τραυλισμού κ.ά. που προέρχονται είτε από επίκτητες 
βλάβες ή από αναπτυξιακά αίτια. 
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Μάθημα:    Σεμινάριο στις διαταραχές των ήχων της ομιλίας 

Seminar in speech sound disorders 

Διδάσκουσα:  Αρετή Οκαλίδου, Καθηγήτρια  
 

O σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών γύρω 
από θέματα που αφορούν τη φύση των διαφόρων τύπων της διαταραχής των 

ήχων της ομιλίας (SSD) καθώς και η πρακτική τους εξοικείωση με τη 
διαφοροδιάγνωση και την αξιολόγηση των προβλημάτων αυτών μέσω της 
μεθόδου της φωνητικής καταγραφής και της ανάλυσης των αρθρωτικών και 

φωνολογικών προβλημάτων. 

Οι φοιτητές θα μελετήσουν τη φωνολογική ανάπτυξη των ελληνόφωνων 

παιδιών και θα παροτρυνθούν να συζητήσουν διαγλωσσικές διαφορές και 
ομοιότητες στη φωνολογική ανάπτυξη κάνοντας χρήση της βιβλιογραφίας 
και της εμπειρίας με τη δική τους γλώσσα (φοιτητές erasmus).  Oι 

διαφορετικές προελεύσεις των διαταραχών των ήχων της ομιλίας θα 
παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην τάξη, οι οποίες απορρέουν από 
δομικά ή λειτουργικά προβλήματα του αρθρωτικού μηχανισμού, 

συμπεριλαμβανομένου και των κινητικών διαταραχών της ομιλίας, αλλά 
επίσης από δυσκολίες γνωστικής φύσης που αφορούν το φωνολογικό 

σύστημα της μητρικής γλώσσας.  

Οι φοιτητές θα μελετήσουν και θα παρουσιάσουν πρωτότυπα επιστημονικά 
άρθρα που αφορούν την ανάπτυξη της αποκλίνουσας φωνολογίας και θα 

ακολουθήσει συζήτηση σχετική με τη διαφοροδιάγνωση. Επιπλέον, θα 
αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες στη φωνητική μεταγραφή, τη χορήγηση 

και τη βαθμολόγηση δοκιμασιών καθώς και στη χρήση αντικειμενικών 
μεθόδων, δηλ. την ακουστική ανάλυση τυπικής και αποκλίνουσας ομιλίας, 
μέσω του λογισμικού Praat. 

H αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει με βάση την συμμετοχή στην τάξη, 
τις παρουσιάσεις φοιτητών και τη γραπτή εργασία. 

 

 
 

Μάθημα:    Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille 

Διδάσκουσα:  Μαριαλένα Μπαρούτη, Ειδ.επιστήμονας  

 με το ΠΔ407/80 

  

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, 
σημεία στίξης, ειδικά σύμβολα). 
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 Πρακτική εξάσκηση με τη χρήση μηχανών γραφής Braille, η οποία 
περιλαμβάνει ασκήσεις γραφής λέξεων, σύνθεσης κειμένων, 
εντοπισμού και διόρθωσης λαθών κειμένου. 

 Πρακτική εξάσκηση στην ανάγνωση κειμένων και στη μεταγραφή 
κειμένων από τον κώδικα Braille στη γραφή του ελληνικού 

αλφαβήτου. Ασκήσεις 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. 

 
 

Μάθημα: Εργαστήριο νοηματικής γλώσσας V 

Διδάσκων:   Θεόδωρος Μάρτζος, Ειδ.επιστήμονας με το Π.Δ.407/80 
 

(δεν διατίθεται περιγραφή) 

 
 

Μάθημα:    Εκπαιδευτική και κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες 

Διδάσκων:  Ιωάννης Αγαλιώτης, Καθηγητής 

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

ικανούς/νες να: 

 αναγνωρίζουν τα κύρια μαθησιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

των μαθητών με Ειδικές μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) και τα 
διακρίνουν από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά μαθητών από άλλες 
κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

 εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης για τον 
προσδιορισμό των μαθησιακών προτιμήσεων, δυνατοτήτων και 

αδυναμιών των μαθητών με ΕΜΔ 

 σχεδιάζουν εξατομικευμένα διδακτικά προγράμματα για την 

εκπαίδευση των μαθητών με ΕΜΔ 

 επιλέγουν τις αποτελεσματικότερες μεθόδους και τεχνικές 

διδασκαλίας ακαδημαϊκών και κοινωνικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε 
μαθητές με ΕΜΔ 

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

 Επεξηγηματικά μοντέλα των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ΕΜΔ) 

– Η ανομοιογένεια του φαινομένου και η ανάγκη εξατομικευμένης 
διδασκαλίας  

 Τύποι και υποκατηγορίες ΕΜΔ 
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 Διαδικασίες αξιολόγησης μαθητών με ΕΜΔ 

 Οργάνωση διδακτικών προγραμμάτων για μαθητές με ΕΜΔ 

 Υλοποίηση διδασκαλίας για μαθητές με ΕΜΔ 

 
 

 
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 
εικόνα 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 
κάνουν τις αλλαγές που πιθανόν απαιτούνται για να γίνει πιο 
αποτελεσματικό 

Περιεχόμενο του μαθήματος: 

 Η αξιολόγηση ενός μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο 

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

 Ο καταρτισμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος για το μαθητή που 
έχει επιλεγεί. 

 

 
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 

διεθνές και εθνικό επίπεδο και θα παρουσιασθούν εκπαιδευτικά και 
θεραπευτικά προγράμματα που προάγουν τη διεπιστημονικότητα. Μέσα από 
μελέτες περίπτωσης θα γίνει παρουσίαση εκπαιδευτικού σχεδιασμού και 

υλοποίησης προγραμμάτων διδασκαλίας λειτουργικών ακαδημαϊκών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων. Έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση της διαθεματικής 
προσέγγισης της ύλης και στην κατάλληλη χρήση εποπτικού υλικού αλλά 

και σε τεχνικές προσαρμογής και τροποποίησης της εκπαιδευτικής 
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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 
αναπηρίες 

 Αναλυτικά προγράμματα και βαριές ή/ και πολλαπλές αναπηρίες 

 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:   Πληροφορική XII – Εφαρμογές κινητής και cloud  

τεχνολογίας στην εκπαίδευση και στην κοινωνία 

Διδάσκων:  Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής 
 

(Δεν διατίθεται περιγραφή) 

 
 

Μάθημα:   Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας VI 

Διδάσκων:  Θεόδωρος Μάρτζος, Ειδ.Επιστήμονας με το ΠΔ407/80 

 

(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 
συνάφεια με τις οργανικές βάσεις της συμπεριφοράς, από το νευρικό 
κύτταρο μέχρι το ολοκληρωμένο νευρικό σύστημα. Μακροσκοπική δομή και 

λεπτή υφή του εγκεφάλου. Νευρωνικά και μη νευρωνικά στοιχεία στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα. Αξονοπλασματική μεταφορά και ενδοκυττάρια 

κυκλοφορία. Ηλεκτροχημική αγωγή νευρικών σημάτων. Συναπτική 
νευροδιαβίβαση, συστήματα νευροδιαβιβαστών και υποδοχέων. Οργάνωση 
νευρώνων σε νευρωνικά κυκλώματα. Κληρονομικότητα και επιγένεση στη 

διευθέτηση των νευρωνικών δικτύων. Αισθητικό και κινητικό σκέλος της 
συμπεριφοράς. Νευροτροφισμός, ευπλαστότητα και φαινόμενα αναγέννησης 
στον εγκέφαλο. Ιστορική ανέλιξη ιδεών στις Νευροεπιστήμες.  

 

 
Μάθημα:    Αναπτυξιακή Ψυχολογία 

Διδάσκουσα: Μαρία Πλατσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
 

Στο μάθημα αυτό γίνεται μια συστηματική περιγραφή και κριτική συζήτηση 

των κυριότερων θεωριών για την ανάπτυξη της σκέψης 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 

προσεγγίσεις και σύγχρονες αντιλήψεις για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 
Κατάρτιση, καθώς και τη λειτουργία της ΣΕΚ ως εργαλείο ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης στο πλαίσιο της λειτουργίας των αγορών εργασίας. 
Επίσης, προσεγγίζει την θεωρία σύνδεσης των επαγγελματικών προσόντων 
με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων – 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 
θεσμικό - νομικό πλαίσιο για την ΣΕΚ. Τέλος, παρουσιάζονται οι φορείς 

υλοποίησης της ΣΕΚ στην Ελλάδα, ο τρόπος χρηματοδότησης της και 
παρατίθενται 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. 

Επίσης 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 
εκπαιδευτικού 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 

λογισμικού. Θα είναι σε θέση τέλος να εντάξουν ένα λογισμικό (ή ένα τμήμα 
λογισμικού) 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:  Εφαρμογές της Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες 

Διδάσκων:  Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής Τμήματος 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη στατιστική συμπερασματολογία 
ή στην επαγωγική στατιστική. Αυτή συνίσταται στην εκμάθηση μεθόδων 

εξαγωγής συμπερασμάτων για τον πληθυσμό από την ανάλυση δεδομένων 
κατάλληλου δείγματος. Το μάθημα περιλαμβάνει τον υπολογισμό 
διαστημάτων εμπιστοσύνης και την εκτιμητική. Διδάσκονται επίσης οι 

συντελεστές συσχέτισης και τα μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης. 
 

 

Μάθημα:  Η Ελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της 

Διδάσκων:  Αθανάσιος Μαλέτσκος, Πανεπιστημιακός υπότροφος 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές /-τριες τις φάσεις 
εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, τις σχέσεις της ελληνικής γλώσσας με την 
ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, τις περιοχές μελέτης, τα ρεύματα της γλωσσικής 

επιστήμης, τη γλωσσολογική ανάλυση του λόγου και τα διδακτικά μοντέλα 
για τη προσέγγιση των γλωσσικών φαινόμενων.   

Περιεχόμενα του μαθήματος:  

Α΄ Μέρος: Η μελέτη της Ελληνικής Γλώσσας  

 Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα: φάσεις εξέλιξης της Ελληνικής 

Γλώσσας.   

 Τα αλφάβητα της Ελληνικής: Από το Ευκλείδειο Αλφάβητο και το 

Φοινικικό ως τα 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, 
φωνολογικό, 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 
Γραμματική. 

 Γνωριμία με σημαντικούς μελετητές της Γλώσσας στη διεθνή και 
ελληνική κοινότητα.  
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 Η ινδοευρωπαϊκή γλώσσα και η σχέση με την ελληνική γλώσσα.   

 Το Γλωσσικό Ζήτημα στην Ελλάδα, ζητήματα ορθογραφίας και εκφοράς 
του λόγου από την καθαρεύουσα στη δημοτική.  

 Γλωσσικές ποικιλίες στην Ελληνική Γλώσσα και διάλεκτοι. 

 Διδακτικά μοντέλα για προσέγγιση γλωσσικών φαινόμενων που 

προκαλούν σύγχυση στην εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας: 
νεολογισμοί, αντιδάνεια, ετυμολογία, κατανόηση κειμένου, πολυσημία, 
σολοικισμοί, ζητήματα σύνταξης.  

 -Ζητήματα σημασιολογίας και ιδιαιτερότητες της παιδικής γλώσσας. 
Συνηθισμένα παιδικά λάθη στη χρήση της γλώσσας για την Ελληνική ως 
μητρική. 

 Αξιοποίηση των λαθών στη διδασκαλία της γλώσσας και ανάλυση λόγου. 
(Lingua Franca, διπλή άρθρωση της γλώσσας, το αυθαίρετο και 

μεταβλητό του γλωσσικού σημείου, φωνηεντική αρμονία και  θεωρίες 
γλωσσικής μάθησης). 

Β΄ Μέρος: Η Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 

 Οι συγγενείς επιστήμες της γλωσσολογίας και ο ρόλος τους στη 
δημιουργία διδακτικών μοντέλων διδασκαλίας της: κοινωνιογλωσσολογία, 

ψυχογλωσσολογία, 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 σύγχρονες εφαρμογές στην οπτικοποίηση του γραπτού και 

προφορικού λόγου  

 Μοντέλα διδασκαλίας της γλώσσας, κριτική προσέγγιση και αναθεώρηση 

στόχων, δραστηριοτήτων αξιολόγησης μίας διδασκαλίας για τη γλώσσα 
ανάλογα με τις συνθήκες της διδακτικής πραγμάτωσης./ Παραγωγή 
γλωσσικού διδακτικού υλικού από  φοιτητές /-τριες σε εργαστηριακό 

επίπεδο (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, 

διδακτικά βιβλία και προοπτικές. 

 
 

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 φοιτητές 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 
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γλώσσας.  

Τα κείμενα που αναλύονται στις ενότητες σχετίζονται άμεσα με το 
αντικείμενο σπουδών των φοιτητών, 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 αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές να προσεγγίσουν θέματα 
που άπτονται των ειδικευμένων σπουδών τους με κριτική διάθεση. Ορισμένα 

από τα θέματα που αναλύονται στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας του Γ’ 
Εξαμήνου σχετίζονται με την δυσλεξία και τις μαθησιακές δυσκολίες, το 
φεμινιστικό κίνημα, με το σύστημα Montessori, κτλ.  

H αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος των 
μαθημάτων. 

 
 
Μάθημα: Γαλλικά  ΙΙΙ 

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

 

Το μάθημα της Γαλλικής αποσκοπεί στην εκμάθηση, βελτίωση και 
τελειοποίηση της γλώσσας. Γι αυτό το λόγο, η διδασκαλία της γλώσσας είναι 
προσαρμοσμένη 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 

ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης 
κειμένων. Αναπτύσσει 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 

Διδάσκουσα:   Έλενα Στράντζου, Ειδ. Επιστήμων με το ΠΔ407/80 

 

Τα Γερμανικά ΙΙΙ είναι τετράωρο εβδομαδιαίο μάθημα. Στόχος του 

μαθήματος 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. 
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Μάθημα:   Ιταλικά  ΙΙΙ 

Διδάσκουσα: Simona Vannini, Ε.Ε.Π. Ιταλικής 
 

(Δεν διατίθεται περιγραφή) 

 

 

 
Δ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

 
 
 

Μάθημα:  Διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών – Σχολικών μονάδων 

Διδάσκων:  Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να 
κατανοήσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, να γνωρίσουν τρόπους 

αποτελεσματικότερης οργάνωσης και διεύθυνσής του, ώστε να επιφέρουν 
δημιουργικές, οργανωτικές αλλαγές στο εργασιακό τους περιβάλλον στο 
μέλλον. 

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

διευθυντής 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, 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 

ενηλίκων: γνωστικές ικανότητες που φθίνουν, μένουν σταθερές ή 
συνεχίζουν να αναπτύσσονται κατά τη μέση και τρίτη ηλικία. 
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 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 
μέσης ηλικίας, η επίδραση της εργασίας, της ανεργίας και της 

συνταξιοδότησης, 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 

αισθητηριακών, κινητικών κτλ. ικανοτήτων του και τρόποι ψυχολογικής 
υποστήριξης.  

Τέλος, συζητείται η κατά  το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση του γήρατος, 

της άνοιας και του πένθους.    
 

 

Μάθημα:    Κοινωνική Ψυχολογία  

Διδάσκων:   Anthony Montgomery Jude, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Στόχος τους 

μαθήματος είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών με βασικές έννοιες της 
Κοινωνικής 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 
συγκρούσεις, η επιθετικότητα, η θετική κοινωνική συμπεριφορά και οι 
διαπροσωπικές σχέσεις. Οι φοιτητές καλούνται να προβληματιστούν γύρω 

από τη σημαντικότητα των παραπάνω φαινομένων, τον τρόπο με το οποίο 
βιώνονται στην καθημερινότητα καθώς και την εφαρμογή τους στην 

εκπαιδευτική πράξη. 
 
 

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 
Πληροφορική και την Τεχνητή Νοημοσύνη ως προς τη μελέτη του νου και 
των νοητικών φαινομένων. Το μάθημα ενδιαφέρεται για τη διερεύνηση και 

την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη φύση του νου, των λειτουργιών 
της νόησης και των σημαντικών νοητικών φαινομένων. Στόχος του 

μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη κατανόηση των εννοιών, 
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των επιχειρημάτων, 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 

επιστημών 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 
συνεργασία 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 

Φιλοσοφίας 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 

Νόηση. 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 
σύγχρονες θεωρίες. 3. Λάθη, παραλείψεις και μύθοι. 

 
 Φιλοσοφικά ζητήματα της Γνωσιακής Επιστήμης Ι: Αναζητώντας το 

Υποκείμενο 

1. Υποκειμενικότητα και προσωπική ταυτότητα: Εννοιολογικές  
αποσαφηνίσεις και βασικοί σταθμοί. 2. Ταυτότητα, μνήμη και εμπειρία. 

3. Τα Qualia. 4. Συνείδηση και προθετικότητα. 5. Συνείδηση του εαυτού 
- Παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις. 6. Ανάπτυξη συνείδησης 
του εαυτού και δι-υποκειμενικότητα.  
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 Φιλοσοφικά ζητήματα της Γνωσιακής Επιστήμης ΙΙ: Αναζητώντας τη 
Συνείδηση 

1. Νους, ψυχή και εγκέφαλος. 2. Εγκέφαλος και συνείδηση - 

Παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις. 3. Αντίληψη και συνείδηση. 
4. Εγκέφαλος 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 
γνωσιακές επιστήμες. 3. Μηχανή και νοημοσύνη. 4. Υπολογισμός, 

συμβολική αναπαράσταση και νοημοσύνη. 5. Σκέψη, γλώσσα και 
μηχανή. 6. Συνείδηση και τεχνητή νοημοσύνη: προβλήματα, 

προκλήσεις και προοπτικές. 7. Ενσώματη νοημοσύνη. 8. Τα άλυτα 
προβλήματα και οι φιλοσοφικές επιφυλάξεις.  

 Νους, νόηση και εκπαίδευση 
1. Η σημασία των Γνωσιακών Επιστημών για την εκπαίδευση. 2. 
Εκπαιδευτικές 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 

εξαμήνου, 2) την παρουσία και συμμετοχή τους στο μάθημα και 3) την 

εκπόνηση και παρουσίαση προαιρετικής απαλλακτικής (μεγάλης σε 
έκταση) εργασίας. 

 
 
Μάθημα:   Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης  

Εκπαίδευσης  

Διδάσκων: Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής   
 

Ως εισαγωγική ενότητα του μαθήματος παρουσιάζονται στοιχεία της 

οικονομίας της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί το υπόβαθρο 
της ανάπτυξης προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Ακολούθως, 
παρατίθεται το μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης δραστηριοτήτων 

σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων κατάρτισης με έμφαση στην 
παρουσίαση μοντέλων σχεδιασμού.  

Στον κορμό του μαθήματος αναλύονται όλα τα στάδια σχεδιασμού και 
ανάπτυξης προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης: διάγνωση εκπαιδευτικών 
αναγκών-τεκμηρίωση, προετοιμασία και οργάνωση προγράμματος 

κατάρτισης, εφαρμογή και υλοποίηση, παρακολούθηση καταρτισθέντων 
μετά το πέρας της εκπαίδευσης, απολογισμός δραστηριοτήτων και 

αξιολόγηση προγράμματος κατάρτισης. Επιπλέον, παρουσιάζεται αναλυτικά 
το περιεχόμενο της αξιολόγησης των προγραμμάτων ΣΕΚ και αναλύονται 
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έννοιες όπως οι στόχοι, το πεδίο αξιολόγησης, η τυπολογία  και τα μοντέλα 
αξιολόγησης καθώς και η διεξαγωγή της αξιολόγησης.  

Κατόπιν, παρουσιάζεται το γενικό κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, 
που είναι το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης. Τέλος, 

παρατίθενται αρχές εφαρμογής του Marketing στη Συνεχιζόμενη 
Εκπαίδευση για την προσέλκυση υποψηφίων εκπαιδευομένων, κατόχων 
επιταγών κατάρτισης.  Το μάθημα ολοκληρώνεται με εργαστήρια εφαρμογής, 

μέσω της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών σε αντικείμενα όπως η 
εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά την υλοποίηση 
προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, η σύνταξη πρότασης 

χρηματοδότησης προγράμματος, η σύνταξη έκθεσης-αξιολόγησης 
προγράμματος, κλπ. 

 
 

Μάθημα:  Αγγλικά IV: Τεχνικές Προφορικής Παρουσίασης 

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

Η διδακτική ύλη του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας Δ’ Εξαμήνου είναι 
ειδικά διαμορφωμένη για τους φοιτητές του τμήματος ΕΚΠ στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το μάθημα υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή 
στην διεύθυνση http://compus.uom.gr 

Παράλληλα γίνεται χρήση και κάποιων διδακτικών ενοτήτων από 

εξειδικευμένο βιβλίο Αγγλικής γλώσσας πού αφορά στις τεχνικές 
προφορικής παρουσίασης προκειμένου οι φοιτητές να αναπτύξουν 
δεξιότητες για προφορικές παρουσιάσεις στο αντικείμενο των σπουδών τους.  

Τα κείμενα που αναλύονται στις ενότητες σχετίζονται άμεσα με το 
αντικείμενο σπουδών των φοιτητών, 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 αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές 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  συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τα σχολεία, τον 
αυτισμό, διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα, τις θεωρίες του Piaget και 

Vygotsky, κτλ.  

H αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος των 
μαθημάτων. 

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 

τελειοποίηση της γλώσσας. Γι αυτό το λόγο, η διδασκαλία της γλώσσας είναι 
προσαρμοσμένη 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 
λεξιλόγιο του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Καλούνται οι φοιτητές /-τριες 

να παράγουν συγκεκριμένα είδη γραπτού λόγου που βασίζονται στα 
συγκεκριμένα 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,  

κατανόηση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή 
προφορικού λόγου.  
 

 
Μάθημα:  Γερμανικά  ΙV 

Διδάσκουσα: Έλενα Στράντζου, Ειδ. Επιστήμων με το ΠΔ407/80 

 

Το μάθημα Γερμανικά IV είναι τετράωρο. Στο τέλος του εαρινού εξαμήνου 
αναμένεται οι φοιτητές μετά από την συστηματική παρακολούθηση του 

μαθήματος να έχουν καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις του επιπέδου Α2. 
Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για το μάθημα υπάρχουν στο Compus. 
 

 
Μάθημα:   Ιταλικά  ΙΙΙ 

Διδάσκουσα: Simona Vannini, Ε.Ε.Π. Ιταλικής 
 

(Δεν διατίθεται περιγραφή) 
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Ε ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  

 
 
 
Μάθημα:   Η δυναμική της ομάδας στην εκπαίδευση: Θεωρητικές και  

πρακτικές προσεγγίσεις. 

Διδάσκων:  Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής  

 

Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη θεωρητικών και πρακτικών 

θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση και ανάπτυξη Στελεχών σε 
οργανισμούς και επιχειρήσεις.  
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει : 

Ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην κοινωνική  
και 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 κατάρτισης, Εργασιακές ανάγκες  

κατάρτισης, Ο εκπαιδευτικός κύκλος, Μέθοδοι διδασκαλίας, Παιχνίδια 
διοίκησης και περιπτωσιολογικές μελέτες, Ατομική και  ομαδική εκμάθηση, 
Αυτοκατάρτιση  (–Self-managed of learning–), Εκπαίδευση που βασίζεται  

στους υπολογιστές (–Computer – based  learning–), Ηλεκτρονική (–on- 
line–) εκπαίδευση και ανάπτυξη, Νευρο-γλωσσικός Προγραμματισμός, Η 
χρήση εκπαιδευτικών βοηθημάτων, Η χρήση τεχνικών αξιολόγησης, 

Βελτίωση αποδοτικών εκπαιδευτών, Ο εκπαιδευτής ως διευθυντής. 
 

 
Μάθημα:   Δεξιότητες δια βίου συμβουλευτικής και διαχερίρισης 

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 
προφίλ του Συμβούλου Σταδιοδρομίας και ειδικότερα με τις δεξιότητες 
συμβουλευτικής που πρέπει να κατέχει & (β) να προσεγγίσουν τις έννοιες 

δεξιότητες, δεξιότητες-κλειδιά και δεξιότητες Σταδιοδρομίας και να 
κατανοήσουν τη σημασία τους στις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές 

συνθήκες. 

Ειδικοί Διδακτικοί Στόχοι 

(v) Γνώσεις 

(vi) Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτήτριες-ές:  
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 το περίγραμμα, τους σκοπούς, τις αρχές και τους φορείς παροχής 
υπηρεσιών της διά βίου ΣΥ.Ε.Π., όπως αυτά οριοθετούνται στα 
επίσημα ευρωπαϊκά 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 
ακρόαση/παρακολούθηση, ενσυναίσθηση, εστίαση, αντανάκλαση 
συναισθήματος, αυτοαποκάλυψη  

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

(vii) Δεξιότητες 

(viii) 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 

κατηγορίες 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 
σταδιοδρομίας 

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, 
πλαίσιο 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 

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

περίπτωσης, μικρο-διδασκαλία, μικρο-συμβουλευτική 

5. Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας μαρκαδόρου, φωτοτυπημένο υλικό, 
προβολή σύντομων βίντεο  
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6. 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 μικρο-διδασκαλίας ή μικρο-συμβουλευτικής (έως 30% στον βαθμό 
γραπτής εξέτασης) 

 

 
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 

υπόβαθρο, με σκοπό να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις επιχειρήσεις, 
τους οργανισμούς και την οργάνωση και διοίκηση αυτών. Πιο συγκεκριμένα, 
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 

 Τις κύριες επιχειρησιακές – διαχειριστικές – διοικητικές λειτουργίες  

 Τη σπουδαιότητα και το περιεχόμενο της οργάνωσης και διοίκησης 
οργανισμών και επιχειρήσεων 

 Τη διάκριση μεταξύ μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και την 
έννοια του συνασπισμού επιχειρήσεων 

 Τον προσανατολισμό ως προς το περιεχόμενο των επαγγελμάτων και 
ειδικοτήτων στο χώρο διοίκησης επιχειρήσεων 

 Την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τους οργανισμούς και 

τις επιχειρήσεις 

 Την έννοια της επιχειρηματικότητας στην ιδιωτική και δημόσια 
εκπαίδευση. 

 
 

Μάθημα:  Πληροφορική Χ:  Εκπαιδευτικές και κοινωνικές εφαρμογές 

ευφυών τεχνολογιών και ρομποτικής 

Διδάσκων:  Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής  
 

(Δεν διατίθεται περιγραφή) 
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Μάθημα:   Αναλφαβητισμός και Αλφαβητισμός  

Διδάσκουσα:  Αθηνά Σιπητάνου, 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. 

 
 

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 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 ασκήσουν την Συμβουλευτική ως επάγγελμα, θα 
κληθούν συχνά να παράσχουν τη γνώμη τους, αλλά και την 

συμβουλευτική/υποστηρικτική τους παρέμβαση σε ποικίλα πλαίσια 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. 
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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 
βασικές 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 
φιλοσοφίας, 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, 
χρησιμότητα/ωφέλεια και ηθικές συνέπειες, η έννοια του προσώπου, της 

ανθρωπότητας και της κοινωνικής ηθικής, της ηθικής αυτονομίας και 
ετερονομίας, 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 

εξετάζει διάφορες κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις. Η διδασκαλία της 
ηθικής ανταπόκρισης σε καταστάσεις με ηθική βαρύτητα και σημασία. Πώς 
οδηγούμαστε στην ηθική ανταπόκριση και πώς την καλλιεργούμε; Τα 

ερωτήματα προσεγγίζονται μέσα από ένα συνδυασμό των βασικών ηθικών 
θεωριών (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 
ιδιαιτερότητες που ενδέχεται να τη χαρακτηρίζουν (π.χ. πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες, μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες, κοινωνικο-
οικονομικά κριτήρια, κ.ά.). 

Δ) Η τέταρτη ενότητα εξετάζει θεωρίες κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνικής 

ηθικής και εκπαιδευτικής ηθικής. Η συμβολή στην ανάπτυξη ενός 
προβληματισμού 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 

ηθική, 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 
κλωνοποίησης, των βιοτεχνολογικών εφαρμογών, των ορίων της γενετικής 
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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). 
 

 
Μάθημα:    Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτών ενηλίκων 

Διδάσκουσα:  Αναστασία Παμπούρη, Ε.ΔΙ.Π  

 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/-τριες να κατανοήσουν το ρόλο και 
τη θέση του εκπαιδευτή ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία και να 

συνειδητοποιήσουν την πολυπλοκότητα του έργου του. Το μάθημα 
περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

 Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα: ιστορική 

αναδρομή 
 Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων-

Επαγγελματικό περίγραμμα του εκπαιδευτή ενηλίκων  

 Χαρακτηριστικά και ρόλοι του εκπαιδευτή ενηλίκων 
 Θεωρητικοί στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (M. Knowles, J. Dewey, D. 

Schon, κ.ά.): Συνεπαγωγές για τον εκπαιδευτή  
 Ο ρόλος της αξιολόγησης και της αυτό-αξιολόγησης του εκπαιδευτή 

ενηλίκων 

 Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων: 
κριτήρια σχεδιασμού και προϋποθέσεις υλοποίησης 

Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές/-τριες: 

α)  να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν  τις γνώσεις, 
δεξιότητες/ικανότητες και στάσεις που απαιτούνται για την άσκηση του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτή ενηλίκων 

β)  να είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών ενηλίκων 

γ)  να διαμορφώσουν μία θετική στάση απέναντι στην αξιολόγηση και την 
αυτό-αξιολόγηση του εκπαιδευτή ενηλίκων 

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας:  

 Εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, μελέτες περίπτωσης, 
εργασία σε ομάδες 

 Η/Υ, βιντεοπροβολέας, πίνακας, φύλλα εργασίας, βίντεο 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

Ο τελικός βαθμός στο μάθημα προκύπτει από:  

α) τη συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στις γραπτές εξετάσεις (σε ποσοστό 
80%) 

β) την εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας (σε ποσοστό 20%)  
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Σ Τ ΄  Ε ξ ά μ η ν ο  
 

 
 

Μάθημα:   Πληροφορική IV: Νέες Τεχνολογίες και Μάθηση  

από Απόσταση (εκπαίδευση e-εκπαιδευτών) 

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 
εμπεριστατωμένη 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 
μοντέλο: τεχνικές, θεσμικές, οικονομικές, παιδαγωγικές και διδακτικές 

διαστάσεις τους. 

 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: κατηγορίες και 
χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων συστημάτων, κριτήρια 

επιλογής συστήματος. 

 Ανάλυση, σχεδίαση, κατασκευή και αξιολόγηση ολοκληρωμένων 

συστημάτων για εξ αποστάσεως διδασκαλία και επιμόρφωση-κατάρτιση. 
 
 

Μάθημα:  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 
εργασίας. 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 φαινομένου 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 

παρουσιάζεται η θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου, παρατίθεται η 
συγκριτική ανάλυση μοντέλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

στην Ευρώπη, προσεγγίζεται το κόστος χρηματοδότησης της εκπαίδευσης 
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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  

συνθήκες οικονομικής κρίσης. 
 
 

Μάθημα:    Διδακτική μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων και 

υλοποίηση μικροδιδασκαλιών 

Διδάσκουσα: Αναστασία Παμπούρη, ΕΔΙΠ 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με το πεδίο 
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ιδιαίτερα η απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων που αφορούν τη μάθηση και τη διδασκαλία ενηλίκων. Στο 

πλαίσιο του μαθήματος θα διερευνηθούν με κριτικό τρόπο ερωτήματα όπως: 

 Τι σημαίνει ενηλικιότητα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ενήλικου; 

 Ποια είναι η φύση της μάθησης ενηλίκων, πώς μαθαίνουν οι ενήλικοι; 
 Πώς επηρεάζει η ενηλικιότητα των εκπαιδευομένων τον ρόλο του 

εκπαιδευτή; 

 Τι σημαίνει δυναμική της ομάδας και πώς αυτή επηρεάζει τη 
μαθησιακή διαδικασία; 

 Υπάρχουν εμπόδια στη μάθηση; Ποια είναι και πώς τα αντιμετωπίζουμε 

ως εκπαιδευτές; 
 Ποιες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές χρησιμοποιούμε στην 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων; 
 Πότε ένα πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι αποτελεσματικό; 

Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 

φοιτητών/-τριών για θέματα διδακτικής μεθοδολογίας στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, καθώς επιχειρεί να συνδυάσει τη θεωρητική γνώση με την 

ενεργητική μάθηση και την πρακτική άσκηση σε τεχνικές εκπαίδευσης 
ενηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές/-τριες θα πραγματοποιήσουν 
ασκήσεις μικροδιδασκαλίας. 

Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές/-τριες: 

α) να προσδιορίσουν τις παρακάτω βασικές έννοιες του πεδίου: ενηλικιότητα, 
εκπαίδευση, συμβόλαιο μάθησης, αξιολόγηση των αναγκών μάθησης, 

κατάρτιση, τυπική εκπαίδευση, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

β) να κατανοήσουν και να συσχετίσουν φιλοσοφικές επιδράσεις του πεδίου, 
ιδεολογικές επιδράσεις και επιστημολογικές αναζητήσεις 

γ) να γνωρίσουν τις βασικές θεωρίες μάθησης ενηλίκων: συμπεριφορικές 

θεωρίες, ανθρωπιστικές θεωρίες (Rogers), κοινωνικές-μετασχηματιστικές 
θεωρίες (Freire), εμπειρικές θεωρίες (Dewey, Kolb), μετασχηματιστικές 

θεωρίες (Mezirow) και συνδυαστικές προσεγγίσεις (Jarvis) 
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δ) να εφαρμόσουν συνδυαστικά κατά τη μικροδιδασκαλία τους ποικίλες 
ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως ο καταιγισμός ιδεών, η εργασία σε 
ομάδες, η μελέτη περίπτωσης κ.ά.  

ε) να βιώσουν γνώσεις και εμπειρίες κατά την επιτέλεση του ρόλου του 
εκπαιδευτή ενηλίκων στη μικροδιδασκαλία 

στ) να βιώσουν την εναλλαγή ρόλων εκπαιδευτή – εκπαιδευομένων κατά τη 
μικροδιδασκαλία 

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας:  

 Εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, μελέτες περίπτωσης, 
εργασία σε ομάδες, πρακτική άσκηση 

 Η/Υ, βιντεοπροβολέας, πίνακας, φύλλα εργασίας, βίντεο 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική. Ο τελικός βαθμός 

στο μάθημα προκύπτει από:  

α) τη συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στις γραπτές εξετάσεις (σε ποσοστό 
60%) 

β) το σχεδιασμό και την υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας τους (σε ποσοστό 
40%)  

 
 
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:   Η συναισθηματική νοημοσύνη στην εκπαίδευση και  

 στην εργασία 

Διδάσκουσα:  Μαρία Πλατσίδου, Καθηγήτρια  
 

Πρόκειται ένα μάθημα εργαστηριακού τύπου όπου οι φοιτητές/τριες θα 

έχουν τη δυνατότητα: να αποκτήσουν τη θεωρητική γνώση αλλά και μια 
πρακτική-βιωματική εμπειρία για τις εφαρμογές αυτής της τόσο 
δημοφιλούς έννοιας. Συγκεκριμένα, στο θεωρητικό μέρος, θα περιγραφούν 

αναλυτικά τα σύγχρονα μοντέλα για την ερμηνεία της συναισθηματικής 
νοημοσύνης και τα ψυχομετρικά εργαλεία που έχουν εκπονηθεί για τη 

μέτρησή της. Στο πρακτικό μέρος, οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη 
δυνατότητα να δουν και να εφαρμόσουν οι ίδιοι/ες ορισμένα ενδεικτικά 
προγράμματα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της συναισθηματικής 

νοημοσύνης στο χώρο της εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων και στον 
εργασιακό χώρο. Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:  

 Αναλυτική ανασκόπηση των πιο σημαντικών θεωρητικών μοντέλων της 
συναισθηματικής νοημοσύνης (π.χ., τα μοντέλα του Goleman, του Bar-
On, των Mayer, Salovey, & Caruso, κ.ά.). Η κριτική που ασκείται στην 

έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι σχέσεις της 
συναισθηματικής νοημοσύνης με παράγοντες ατομικών διαφορών (όπως 
η ηλικία και το φύλο), με άλλες ψυχολογικές έννοιες (όπως η γνωστική 

νοημοσύνη και η προσωπικότητα), με διάφορες όψεις της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς (όπως η ακαδημαϊκή επίδοση και οι διαπροσωπικές 

σχέσεις), κ.ά.  

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

 Εφαρμογές διαφόρων διαστάσεων της συναισθηματικής νοημοσύνης 
στην εκπαίδευση, την εργασία, τη διοικητική επιστήμη και την ηγεσία.  

 Πώς σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα συναισθηματικής 
νοημοσύνης για παιδιά ή ενήλικες. Βασικές αρχές, προϋποθέσεις, 
βήματα σχεδιασμού, εφαρμογή. Παραδείγματα προγραμμάτων που 

εφαρμόζονται διεθνώς αλλά και στη χώρα μας.  Άσκηση των 
φοιτητών/τριών στα παραπάνω.  

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διάλεξη και εργασίες σε ομάδες. Λόγω του 

εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος, η παρακολούθησή του είναι 
επιβεβλημένη. 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις ή (μερικώς ή ολικώς) απαλλακτική 
εργασία. 
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Μάθημα:  Ψυχολογία της Εργασίας ― Psychology of Work 

Διδάσκων:  Montgomery Anthony Jude, Αναπληρωτής Καθηγητής  
 

To μάθημα είναι μία εισαγωγή στην Ψυχολογία της Εργασίας και την 

Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους 
φοιτητές στις ψυχολογικές διαστάσεις της εργασιακής ζωής, στη σχέση της 
εργασίας με την προσωπική ζωή, και στην Ψυχολογία της Εργασίας ως 

επιστημονικό και επαγγελματικό κλάδο. Τα παρακάτω θέματα συζητούνται 
στοπλαίσιο του μαθήματος: κίνητρα, στρες, επιλογή και αξιολόγηση 

προσωπικού, οργανωτική κουλτούρα, ο οργανισμός που μαθαίνει, ηγεσία, 
αξιολόγηση της απόδοσης, υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας και 
ομαδικότητα. 

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 

 Γνωρίζουν την Ψυχολογία της Εργασίας ως επιστημονική περιοχή και 
επαγγελματικό κλάδο. 

 Μπορούν να αναλύουν, συνθέτουν και αξιολογούν πηγές και υλικό 
σχετικό με το θέμα. 

 Αναπτύξουν την ικανότητα να δουλεύουν σε ομάδες και να 
ολοκληρώσουν 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:  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. 
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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 

ενηλίκων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
προώθηση και την έρευνα της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, β) απόκτηση από μέρους των φοιτητών /-τριών θεμελιωδών 
δεξιοτήτων που αφορούν στον σχεδιασμό, την υλοποίηση- εφαρμογή και την 
αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή 

επιμόρφωσης ενηλίκων. 

Περιεχόμενο του μαθήματος:  Απασχόληση στους συνεργαζόμενους φορείς 

τουλάχιστον δύο εργάσιμες  ημέρες την εβδομάδα κατά τους μήνες 
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Οργάνωση προγράμματος 
εκπαιδευτικής παρέμβασης σε ενηλίκους ή συμμετοχή στις διαδικασίες 

σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ενός αντίστοιχου προγράμματος 
του φορέα- εβδομαδιαίες ανατροφοδοτικές συναντήσεις- σύνθεση τελικής 
έκθεσης. 

 
 

Μάθημα:   Θετική Ψυχολογία ─ Positive Psychology 

Διδάσκων:  Anthony Jude Montgomery, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 

Η Θετική Ψυχολογία είναι η επιστημονική μελέτη των δυνάμεων και των 

αρετών που καθιστούν τους ανθρώπους και τις κοινότητες ικανούς να 
ευημερήσουν. Αυτός ο επιστημονικός χώρος έχει ως βάση την πίστη ότι οι 

άνθρωποι θέλουν να έχουν μια εποικοδομητική και καταξιωμένη ζωή, να 
καλλιεργήσουν ό,τι καλύτερο διαθέτουν και να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες 
τουςσχετικά με την αγάπη, τη δουλειά και το παιχνίδι. Στη Θετική 

Ψυχολογία 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 επικεντρωνόμαστε στις εφαρμογές στην Εργασία και την Εκπαίδευση. 

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα του μαθήματος 

Στόχοι:  
 Να παρουσιάσει στους φοιτητές τη Θετική Ψυχολογία ως επιστημονικό 

κλάδο 



113 

 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 
κατανόηση 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 

ασκήσεις 
 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. 

 

 

Μάθημα:     Εκπαίδευση Ενηλίκων για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες 

Διδάσκουσα: Δόξα Παπακωνσταντίνου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

  

Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών /-τριών με το πεδίο 
της Συνεχιζόμενης  Εκπαίδευσης και ειδικότερα την απόκτηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης αναφορικά με θέματα που άπτονται της 
εκπαίδευσης ενηλίκων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.  

Επιμέρους στόχοι: 

 Η εμβάθυνση στις βασικές έννοιες: εκπαίδευση ενηλίκων, ενηλικιότητα, 
κοινωνικές ομάδες, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, ευάλωτες και ειδικές 

κοινωνικές ομάδες, κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνική ενσωμάτωση, 
ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών, διαμεσολαβητικός ρόλος του 
εκπαιδευτή, εξατομίκευση της διδασκαλίας και κίνητρα μάθησης. 

 Η παρουσίαση των παραγόντων που οδηγούν διαφορετικές κοινωνικές 
ομάδες ατόμων στην ένταξή τους στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 

 Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών, ειδικοτέρων εκπαιδευτικών 
αναγκών αλλά και των δυσκολιών εκπαίδευσης βασικών ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων, όπως των ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικές 

πολιτισμικές ομάδες (παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα 
με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες), των ατόμων με αναπηρία, 
των ατόμων τρίτης ηλικίας, των γυναικών, των φυλακισμένων/ 

αποφυλακισμένων, των εξαρτημένων/απεξαρτημένων ατόμων, των 
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ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, των κατοίκων αγροτικών 
περιοχών και των ανέργων. 

 Η κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ενηλίκων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, καθώς και του ιδιαιτέρου και 
σημαντικού ρόλου του εκπαιδευτή των ομάδων αυτών. 

 Η παρουσίαση των βημάτων των εκπαιδευτών για την αντιμετώπιση των 
προσκλήσεων στην εκπαίδευση των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και των 
ειδικοτέρων τεχνικών διδασκαλίας που καλούνται να εφαρμόσουν. 

 

 

Μάθημα:     Οργάνωση και διοίκηση έργων στην εκπαίδευση 

Διδάσκων:  Αθανάσιος Τσιρίκας, Ε.ΔΙ.Π   

  

To Μάθημα της Οργάνωσης και διοίκησης έργων στην εκπαίδευση 

αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της 
διοίκησης οποιασδήποτε μορφής έργων που σχετίζονται με την εκπαίδευση 
αλλά και όχι μόνο. Ειδικότερα, σκοπός του είναι να παράσχει τα 

απαραίτητα εφόδια σε άτομα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις 
επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας δεξιότητες που σχετίζονται 

με τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και γενικότερα 
διαχείρισης έργων, τη μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης έργων, την 
κατάρτιση προϋπολογισμών έργων, την εκμάθηση της γραφειοκρατικής 

πρακτικής της διαχείρισης έργου, τις αρχές διοίκησης και τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της, τη διοίκηση των ανθρώπινων 

πόρων της επιχείρησης, αλλά και τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής 
πολιτικής ελέγχου, ώστε, ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλο το φάσμα των εργαλείων, τεχνικών και 

μεθόδων που συνθέτουν το κύριο σώμα του project management. 
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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 
χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν τους μαθητές να πετύχουν τους 

στόχους του προγράμματος 

 αξιολογούν την πρόοδο της διδασκαλίας και του προγράμματος 

 κάνουν τις αλλαγές που πιθανόν επιβάλλονται, αναπροσαρμόζοντας το 

πρόγραμμα όπως απαιτείται. 

Περιεχόμενο του μαθήματος:  

 Καταρτισμός και υλοποίηση εξατομικευμένου προγράμματος  

 Αποτίμηση του προγράμματος 
 

 
Μάθημα:   Διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στην  

εκπαίδευση 

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 

οργανισμούς. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει : 

 Διοίκηση ανθρωπίνων  πόρων και διοίκηση προσωπικού 

 Προγραμματισμός και στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού 

 Πολιτικές επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και αμοιβής του 

προσωπικού 

 Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο 

 Συνδικαλισμός και εργασιακές σχέσεις. 
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Μάθημα:   Πληροφορική IX: Επιχειρήσεις 2.0 και η νέα  

επιχειρηματικότητα 

Διδάσκων: (δεν προσφέρεται) 

 

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 
επιχειρήσεις: τις τεχνικές και μεθόδους ανάπτυξής τους, μελέτες 

περιπτώσεων, τις σύγχρονες διαδικασίες χρηματοδότησης, τις διαδικασίες 
ανάπτυξης, τις ηθικές και δεοντολογικές διαστάσεις τους. Επίσης γνωρίζουν 

ορισμένες μορφές σύγχρονων επιχειρήσεων όπως οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
και οι "πράσινες" επιχειρήσεις μέσα σε ένα πλαίσιο αναφοράς με το 
επάγγελμα που ενδεχομένως 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 
δραστηριότητες, αλλά περισσότερο με την έννοια της καινοτομίας και της 

σχεδίασης 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 
επιχειρήσεων (πάντα μέσα σε μια ευρύτερη εκδοχή της 
επιχειρηματικότητας) και γενικότερα ενεργειών ανάδειξης των ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων τους. 
 

 
Μάθημα:   Πληροφορική XΙΙ – Εφαρμογές κινητής και cloud  

τεχνολογίας στην εκπαίδευση και στην κοινωνία 

Διδάσκων: Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής 

 

(Δεν διατίθεται περιγραφή) 
 
 

 


