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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, εφαρμόζοντας τη 

σχετική νομοθεσία για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 

(Ν. 3374/2005, Ν. 3577/2007, Ν.3794/2009), προχώρησε στη σύνταξη της 

Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης (ΕΕΕ) του έργου του για τo ακαδημαϊκό έτος 

2015-2016, προσπαθώντας να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο το πλαίσιο 

αξιολόγησης που θεσπίστηκε από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) και τη Μονάδα Διαχείρισης Ποιότητας 

(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα, οι επιδιωκόμενοι στόχοι της 

ΕΕΕ είναι οι ακόλουθοι: 

 Η τεκμηριωμένη ανάδειξη των πεπραγμένων του Τμήματος σε επίπεδο 

ακαδημαϊκό, επιστημονικό και κοινωνικό. 

 Η παρακολούθηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα μέλη 

του διδακτικού, ερευνητικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του 

Τμήματος  προς όλα τα μέλη της  ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος και 

του Ιδρύματος 

 Η σύνταξη της παρούσας ΕΕΕ έγινε από την Ομάδα Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος που, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος, την αποτελούν οι: Ιωάννης Αγαλιώτης 

(Καθηγητής, πρόεδρος του Τμήματος), Καραβάκου Βασιλική (Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια),  Λευκοθέα Καρτασίδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια) Άντονυ 

Μοντγκόμερυ (Αναπληρωτής Καθηγήτής) και Μαρία Πλατσίδου 

(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια). Για την σύνταξη της ΕΕΕ, στοιχεία προσέφεραν, 

επίσης, η Αικατερίνη Ευσταθίου, διοικητική υπάλληλος στη Γραμματεία του 

Τμήματος, οι Διευθυντές και οι Γραμματείς των ΠΜΣ του Τμήματος, καθώς και 

τα μέλη ΔΕΠ.     

 Για τη σύνταξη της έκθεσης έχει χρησιμοποιηθεί η Ανάλυση Κριτηρίων 

Ακαδημαϊκών Μονάδων, όπως παρέχεται από την ιστοσελίδα της Αρχής 

Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Η άντληση 

πληροφοριών για την παρούσα έκθεση βασίσθηκε στα αρχεία της 

Γραμματείας του Τμήματος, στα αρχεία των Γραμματειών των ΠΜΣ του 

Τμήματος, στη συμπλήρωση των απογραφικών στοιχειών από το διδακτικό 

προσωπικό του τμήματος και στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

αξιολόγησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων από τους 

φοιτητές. Η δομή και το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων καθορίσθηκαν 

από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας.  

 H  Έκθεση αποτελείται από τα εξής πέντε κεφάλαια: (1) Εισαγωγή, (2) 

Απογραφικά στοιχεία της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας, (3) 

Προγράμματα Σπουδών των Προπτυχιακών και των Μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων Σπουδών, (4) Εσωτερικοί Κανονισμοί του ΠΠΣ και των ΠΜΣ 

και (5) Αξιολογήσεις μαθημάτων και μελών ΔΕΠ του Τμήματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας βασίζονται 

σε στοιχεία που παρουσιάζονται σε 13 Πίνακες και αφορούν στους εξής 

τομείς:  
(α) Διδακτικό προσωπικό (Πιν. 1): παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με 

την εξέλιξη των μελών του Τμήματος. 

(β) Φοιτητές (Πιν. 2, 3): παρουσιάζονται στοιχεία για διάφορες κατηγορίες 

φοιτητών. 

(γ) Απόφοιτοι (Πιν. 4, 5, 6, 8): στοιχεία για την επαγγελματική ένταξη των 

αποφοίτων του Προπτυχιακού και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

Σπουδών του Τμήματος. 

(δ) Προγράμματα των Προπτυχιακών και των Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Τμήματος (Πιν. 7, 9, 11, 12 (περιλαμβάνεται και Παράρτημα με τους πίν. 

12.1 - 12.6) και 13: στοιχεία για τα προσφερόμενα μαθήματα από το ΠΠΣ και 

το ΠΜΣ του Τμήματος.   

 



Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 

2015 - 2016 2014 - 2015 2013 - 2014 2012 - 2013 2011 - 2012 2010 - 2011 

Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ 

Καθηγητές 

Σύνολο* 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Από εξέλιξη 0 0 0 0 
        

Νέες προσλήψεις 0 0 0 0 
        

Συνταξιοδοτήσεις 0 0 0 0 
        

Παραιτήσεις 0 0 0 0 
        

Αναπληρωτές καθηγητές 

Σύνολο* 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Από εξέλιξη 0 1 0 0 
        

Νέες προσλήψεις 0 0 0 0 
        

Συνταξιοδοτήσεις 0 0 0 0 
        

Παραιτήσεις 0 0 0 0 
        

Επίκουροι καθηγητές 

Σύνολο* 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Από εξέλιξη 0 1 0 0 
        

Νέες προσλήψεις 0 0 0 0 
        

Συνταξιοδοτήσεις 0 0 0 0 
        

Παραιτήσεις 0 0 0 0 
        

Λέκτορες 

Σύνολο* 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Νέες προσλήψεις 0 0 0 0 
        

Συνταξιοδοτήσεις 0 0 0 0 
        

Παραιτήσεις 0 0 0 0 
        

Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο 2 2 2 2 
        

Διδάσκοντες επί συμβάσει*** Σύνολο 8 10 7 7 
        

Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων Σύνολο 0 2 0 2 
        

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο 2 2 2 2 
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* Το σύνολο των καθηγητών προκύπτει ως εξής : Υφιστάμενοι + Νέοι από εξέλιξη στη συγκεκριμένη βαθμίδα + Νέες προσλήψεις - Συνταξιοδοτήσεις - Παραιτήσεις - 
Εξελίξεις σε επόμενη βαθμίδα. 

** Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. 

*** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις). 

Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις 
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Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε 
όλα τα έτη 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 
2015 – 2016 2014 - 2015 2013 - 2014 2012 - 2013 2011 - 2012 2010 - 2011 

Προπτυχιακοί 848 784 843 817 827 794 

Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ) 293 136 80 97 81 80 

Διδακτορικοί 59 68 60 62 59 50 

 

Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών 
του Τμήματος 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

Εισαχθέντες με 2015 - 2016 2014 - 2015 2013 - 2014 2012 - 2013 2011 - 2012 2010 - 2011 

Εισαγωγικές εξετάσεις 157 146 140 109 108 78 

Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) 24 70 24 0 0 105 

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα Τμήματα)* 0 0 2 1 3 3 

Κατατακτήριες εξετάσεις (Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 0 9 14 9 14 8 

Άλλες κατηγορίες 26 21 24 20 23 16 

Σύνολο* 207 246 200 137 142 204 

Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 4 6 6 4 9 8 

* Προσοχή: ο αριθμός των εκροών πρέπει να αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό του Συνόλου. 
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Πίνακας 4. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων 
του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των 
αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος Βαθμολογίας 
(στο σύνολο των 

αποφοίτων) Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2010 - 2011 115 0 (=0%) 36 (=31.3%) 70 (=60.87%) 9 (=7.83%) 7.37452 

2011 - 2012 104 1 (=0.96%) 24 (=23.08%) 71 (=68.27%) 8 (=7.69%) 7.44462 

2012 - 2013 140 0 (=0%) 43 (=30.71%) 86 (=61.43%) 11 (=7.86%) 7.45029 

2013 - 2014 170 1 (=0.59%) 56 (=32.94%) 106 (=62.35%) 7 (=4.12%) 7.25835 

2014 - 2015 194 1 (=0.52%) 49 (=25.26%) 132 (=68.04%) 12 (=6.19%) 7.45052 

2015 - 2016 132 0 (=0%) 24 (=18.18%) 87 (=65.91%) 21 (=15.91%) 7.67576 

Σύνολο 855 3 (=0.35%) 232 (=27.13%) 552 (=64.56%) 68 (=7.95%) 
 

Επεξήγηση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το 
ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 
(=15%)]. 
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Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 
Αποφοιτήσαντες 

Διάρκεια Σπουδών (σε έτη)  

Έτος Αποφοίτησης Κ* Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 Κ+6 και πλέον 
Δεν έχουν 

αποφοιτήσει 
(καθυστερούντες) 

Σύνολο 
 

2009 - 2010 0 62 16 2 5 1 0 1 215 302 
 

2010 - 2011 0 79 23 3 5 3 0 2 235 350 
 

2011 - 2012 0 85 10 4 5 0 0 0 292 396 
 

2012 - 2013 0 111 20 3 1 2 0 3 343 483 
 

2013 - 2014 3 134 20 7 3 1 1 1 372 542 
 

2014 - 2015 1 150 30 8 3 2 0 0 219 413 
 

2015 - 2016 2 96 21 8 2 1 1 1 227 359 
 

* Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε 
Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη). 
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Πίνακας 6. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 
Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)* 

Έτος Αποφοίτησης 6 12 24 
Μη ενταχθέντες 

– συνέχεια 
σπουδών 

2010 - 2011 115 115 0 0 0 

2011 - 2012 104 104 0 0 0 

2012 - 2013 140 140 0 0 0 

2013 - 2014 170 170 0 0 0 

2014 - 2015 194 194 0 0 0 

2015 - 2016 132 132 0 0 0 

Σύνολο 855 855 0 0 0 

* Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, των 
οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την 
αποφοίτησή τους. 

 

 

  



10 
 

Πίνακας 7. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα 
Προπτυχιακών Σπουδών 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

  
2015 –  
2016 

2014 – 
2015 

2013 –  
2014 

2012 –  
2013 

2011 –  
2012 

2010 –  
2011 

Σύνολο 

Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 0 0 
    

0 

Εξωτερικού 
Ευρ.* 6 14 

    
20 

Άλλα 0 0 
    

0 

Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα 

Εσωτερικού 0 0 
    

0 

Εξωτερικού 
Ευρ.* 6 5 

    
11 

Άλλα 0 0 
    

0 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο 
Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 0 0 
    

0 

Εξωτερικού 
Ευρ.* 0 0 

    
0 

Άλλα 0 0 
    

0 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν 
στο Τμήμα 

Εσωτερικού 0 0 
    

0 

Εξωτερικού 
Ευρ.* 0 0 

    
0 

Άλλα 0 0 
    

0 

Σύνολο 12 19 0 0 0 0 31 

* Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών 
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Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 
Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)* 

Έτος Αποφοίτησης 6 12 24 
Μη ενταχθέντες – 

συνέχεια 
σπουδών 

2010 - 2011 23 0 0 0 0 

2011 - 2012 29 0 0 0 0 

2012 - 2013 24 0 0 0 0 

2013 - 2014 37 0 0 0 0 

2014 - 2015 34 0 0 0 0 

2015 - 2016 23 0 0 0 0 

Σύνολο 170 0 0 0 0 

* Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η επαγγελματική ένταξη 
πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους. 
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Πίνακας 9. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

  
2015 - 
2016 

2014 - 
2015 

2013 - 
2014 

2012 - 
2013 

2011 - 
2012 

2010 - 
2011 

Σύνολο 

Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 
      

0 

Εξωτερικού 
Ευρ.* 

      
0 

Άλλα 
      

0 

Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα 

Εσωτερικού 
      

0 

Εξωτερικού 
Ευρ.* 

      
0 

Άλλα 
      

0 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε 
άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 
      

0 

Εξωτερικού 
Ευρ.* 

      
0 

Άλλα 
      

0 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα 

Εσωτερικού 
      

0 

Εξωτερικού 
Ευρ.* 

      
0 

Άλλα 
      

0 

Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 

* Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών 
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Πίνακας 10 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

Δίπλωμα: Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Εξάμηνο 

σπουδών 

Μαθήματα Προγράμματος 

Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 

Μαθήματος 

Πιστ. 

Μονάδες 

ECTS 

Κατηγορία 

μαθήματος *3 

Υποβάθρου (Υ), Επιστ. 

Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Ώρες 

διδασκαλίας 

ανά εβδομάδα 

Σε ποιο εξάμηνο 

σπουδών 

αντιστοιχεί; (1ο, 2ο 

κλπ.) 

Προαπαιτούμ

ενα μαθήματα 

*4 

Ιστότοπος *5 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδώ

ν *6 

1 
ΑΓΓΛΙΚΑ I: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΞΓ0101 3.00 Υ ΞΓ 3 1 

   

1 ΓΑΛΛΙΚΑ I ΞΓ0201 3.00 Υ ΞΓ 3 1 

   

1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I ΞΓ0301 3.00 Υ ΞΓ 4 1 

   

1 

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ, 

ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΑ0516 5.00 Υ ΥΚ 3 1 

   

1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΕ0405-2 5.00 Υ ΥΚ 3 1 

   

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕ0105-1 5.00 Υ ΥΚ 3 1 

   

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΕ0116-1 5.00 ΥΕ ΕΚ 3 1 

   



14 
 

Εξάμηνο 

σπουδών 

Μαθήματα Προγράμματος 

Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 

Μαθήματος 

Πιστ. 

Μονάδες 

ECTS 

Κατηγορία 

μαθήματος *3 

Υποβάθρου (Υ), Επιστ. 

Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Ώρες 

διδασκαλίας 

ανά εβδομάδα 

Σε ποιο εξάμηνο 

σπουδών 

αντιστοιχεί; (1ο, 2ο 

κλπ.) 

Προαπαιτούμ

ενα μαθήματα 

*4 

Ιστότοπος *5 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδώ

ν *6 

1 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ 

Η/Υ 
ΚΕ0110 5.00 Υ ΥΚ 3 1 

   

1 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΠΕΔΙΟ, 

ΘΕΩΡΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΚΕ0317-2 5.00 Υ ΥΚ 3 1 

   

1 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕ0102-1 5.00 Υ ΥΚ 3 1 

   

2 
ΑΓΓΛΙΚΑ II: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΞΓ0102 3.00 Υ ΞΓ 3 2 

   

2 ΓΑΛΛΙΚΑ II ΞΓ0202 3.00 Υ ΞΓ 3 2 

   

2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II ΞΓ0302 3.00 Υ ΞΓ 4 2 

   

2 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΚΕ0404 5.00 Υ ΥΚ 3 2 

   

2 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
KE0203-3 5.00 Υ ΥΚ 3 2 

   

2 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΕ0206 5.00 ΥΕ ΕΚ 3 2 

   

2 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ I-

ΕΑ0501 5.00 Υ ΥΚ 3 2 

   



15 
 

Εξάμηνο 

σπουδών 

Μαθήματα Προγράμματος 

Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 

Μαθήματος 

Πιστ. 

Μονάδες 

ECTS 

Κατηγορία 

μαθήματος *3 

Υποβάθρου (Υ), Επιστ. 

Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Ώρες 

διδασκαλίας 

ανά εβδομάδα 

Σε ποιο εξάμηνο 

σπουδών 

αντιστοιχεί; (1ο, 2ο 

κλπ.) 

Προαπαιτούμ

ενα μαθήματα 

*4 

Ιστότοπος *5 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδώ

ν *6 

LEARNING DISABILITIES I 

2 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΕ0215 5.00 ΥΕ ΕΚ 3 2 

   

2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΕ0201-3 5.00 Υ ΥΚ 3 2 

   

3 
ΑΓΓΛΙΚΑ III: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 
ΞΓ0103 3.00 Υ ΞΓ 3 3 

   

3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΕ0207-2 5.00 Υ ΥΤ 3 3 

   

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΕ0308-1 5.00 Υ ΥΤ 3 3 

   

3 ΓΑΛΛΙΚΑ III ΞΓ0203 3.00 Υ ΞΓ 3 3 

   

3 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III ΞΓ0303 3.00 Υ ΞΓ 4 3 

   

3 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΕ0507-3 5.00 Υ,ΥΕ ΕΤ,ΥΤ 3 3 

   

3 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ 

ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ 
ΚΕ0408 5.00 Ε,Υ Ε,ΥΤ 3 3 

   

3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ: ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΑ0515-1 5.00 Υ ΥΤ 3 3 

   



16 
 

Εξάμηνο 

σπουδών 

Μαθήματα Προγράμματος 

Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 

Μαθήματος 

Πιστ. 

Μονάδες 

ECTS 

Κατηγορία 

μαθήματος *3 

Υποβάθρου (Υ), Επιστ. 

Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Ώρες 

διδασκαλίας 

ανά εβδομάδα 

Σε ποιο εξάμηνο 

σπουδών 

αντιστοιχεί; (1ο, 2ο 

κλπ.) 

Προαπαιτούμ

ενα μαθήματα 

*4 

Ιστότοπος *5 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδώ

ν *6 

3 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΚΕ0418-2 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 3 

   

3 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ I 
ΕΑ0621-1 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 3 

   

3 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΚΕ0410-1 5.00 ΥΕ ΕΤ 3 3 

   

3 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ III: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΕ0316 5.00 Υ ΥΤ 3 3 

   

3 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΣΕ0301 5.00 Ε,Υ Ε,ΥΤ 3 3 

   

4 
ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΞΓ0104 3.00 Υ ΞΓ 3 4 

   

4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΕ0514 5.00 Ε,Υ Ε,ΥΤ 3 4 

   

4 ΓΑΛΛΙΚΑ IV ΞΓ0204 3.00 Υ ΞΓ 3 4 

   

4 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ΞΓ0304 3.00 Υ ΞΓ 4 4 

   

4 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ 2ΗΣ Η 

ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΣΕ0416 5.00 ΥΕ ΕΤ 3 4 

   



17 
 

Εξάμηνο 

σπουδών 

Μαθήματα Προγράμματος 

Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 

Μαθήματος 

Πιστ. 

Μονάδες 

ECTS 

Κατηγορία 

μαθήματος *3 

Υποβάθρου (Υ), Επιστ. 

Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Ώρες 

διδασκαλίας 

ανά εβδομάδα 

Σε ποιο εξάμηνο 

σπουδών 

αντιστοιχεί; (1ο, 2ο 

κλπ.) 

Προαπαιτούμ

ενα μαθήματα 

*4 

Ιστότοπος *5 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδώ

ν *6 

4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΑ0401 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 4 

   

4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ/ΑΥΤΙΣΜΟ 

ΕΑ0703-1 5.00 Υ ΥΤ 3 4 

   

4 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ 
ΕΑ0704-1 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 4 

   

4 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ II 
ΕΑ0639 5.00 ΥΕ ΕΤ 3 4 

   

4 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΚΕ0312 5.00 Υ ΥΤ 3 4 

   

4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΕ0305-1 5.00 Υ ΥΤ 3 4 

   

4 

ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΣ0401 5.00 Υ ΥΤ 3 4 

   

4 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΕ0409 5.00 Υ,ΥΕ ΕΤ,ΥΤ 3 4 

   

4 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΕ0503-1 5.00 Ε,Υ Ε,ΥΤ 3 4 
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Εξάμηνο 

σπουδών 

Μαθήματα Προγράμματος 

Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 

Μαθήματος 

Πιστ. 

Μονάδες 

ECTS 

Κατηγορία 

μαθήματος *3 

Υποβάθρου (Υ), Επιστ. 

Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Ώρες 

διδασκαλίας 

ανά εβδομάδα 

Σε ποιο εξάμηνο 

σπουδών 

αντιστοιχεί; (1ο, 2ο 

κλπ.) 

Προαπαιτούμ

ενα μαθήματα 

*4 

Ιστότοπος *5 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδώ

ν *6 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σ.Ε. 

4 ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΑ0403 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 4 

   

4 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΣΕ0504-3 5.00 Ε,Υ Ε,ΥΤ 3 4 

   

5 
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ & 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ 
ΣΕ0610-1 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 5 

   

5 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

ΣΕ0514-1 5.00 Υ,ΥΕ ΕΤ,ΥΤ 3 5 

   

5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

ΕΑ0716-1 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 5 

   

5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ/ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΕΑ0601-3 5.00 Ε,Υ Ε,ΥΤ 3 5 

   

5 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΣΕ0804 5.00 Ε,Υ Ε,ΥΤ 3 5 

   

5 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΑ0810 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 5 

   



19 
 

Εξάμηνο 

σπουδών 

Μαθήματα Προγράμματος 

Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 

Μαθήματος 

Πιστ. 

Μονάδες 

ECTS 

Κατηγορία 

μαθήματος *3 

Υποβάθρου (Υ), Επιστ. 

Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Ώρες 

διδασκαλίας 

ανά εβδομάδα 

Σε ποιο εξάμηνο 

σπουδών 

αντιστοιχεί; (1ο, 2ο 

κλπ.) 

Προαπαιτούμ

ενα μαθήματα 

*4 

Ιστότοπος *5 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδώ

ν *6 

ΓΛΩΣΣΑΣ III 

5 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΑ0507 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 5 

   

5 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΕΑ0608 5.00 Ε,Υ Ε,ΥΤ 3 5 

   

5 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

ΕΑ0517 5.00 ΥΕ ΕΤ 3 5 

   

5 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΕ0512 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 5 

   

5 
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΑΔ/ΑΥΤΙΣΜΟ 
ΕΑ0506 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 5 

   

5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΕ0419 5.00 ΥΕ ΕΤ 3 5 

   

6 
ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ 

BRAILLE 
ΕΑ0719-1 5.00 Υ ΥΤ 3 6 

   

6 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΕΑ0605-3 5.00 Υ ΥΤ 3 6 
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Εξάμηνο 

σπουδών 

Μαθήματα Προγράμματος 

Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 

Μαθήματος 

Πιστ. 

Μονάδες 

ECTS 

Κατηγορία 

μαθήματος *3 

Υποβάθρου (Υ), Επιστ. 

Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Ώρες 

διδασκαλίας 

ανά εβδομάδα 

Σε ποιο εξάμηνο 

σπουδών 

αντιστοιχεί; (1ο, 2ο 

κλπ.) 

Προαπαιτούμ

ενα μαθήματα 

*4 

Ιστότοπος *5 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδώ

ν *6 

6 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑμεΑ 
ΕΑ0602-3 5.00 Υ ΥΤ 3 6 

   

6 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΕ0701 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 6 

   

6 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΑ0607 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 6 

   

6 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ IV 
ΕΑ0813 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 6 

   

6 

ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

ΕΣ0501 5.00 ΥΕ ΕΤ 3 6 

   

6 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
ΣΕ0501 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 6 

   

6 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΕ0606 5.00 Ε,Υ Ε,ΥΤ 3 6 

   

6 ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΕΑ0606-3 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 6 

   

6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IV: ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ 

ΚΕ0616-1 5.00 Υ,ΥΕ ΕΤ,ΥΤ 3 6 
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Εξάμηνο 

σπουδών 

Μαθήματα Προγράμματος 

Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 

Μαθήματος 

Πιστ. 

Μονάδες 

ECTS 

Κατηγορία 

μαθήματος *3 

Υποβάθρου (Υ), Επιστ. 

Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Ώρες 

διδασκαλίας 

ανά εβδομάδα 

Σε ποιο εξάμηνο 

σπουδών 

αντιστοιχεί; (1ο, 2ο 

κλπ.) 

Προαπαιτούμ

ενα μαθήματα 

*4 

Ιστότοπος *5 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδώ

ν *6 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

6 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑμεΑ ΕΑ0610 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 6 

   

6 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΕ0417 5.00 ΥΕ ΕΤ 3 6 

   

6 ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΑ0604 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 6 

   

6 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ0607 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 6 

   

6 ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ0519 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 6 

   

6,8 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑμεΑ 
ΕΑ0816-5 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 6,8 

   

7 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΕΑ0711 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 7 

   

7 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΕ0720 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 7 

   

7 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ 
ΣΕ0804-3 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 7 

   

7 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΑ0710 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 7 
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Εξάμηνο 

σπουδών 

Μαθήματα Προγράμματος 

Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 

Μαθήματος 

Πιστ. 

Μονάδες 

ECTS 

Κατηγορία 

μαθήματος *3 

Υποβάθρου (Υ), Επιστ. 

Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Ώρες 

διδασκαλίας 

ανά εβδομάδα 

Σε ποιο εξάμηνο 

σπουδών 

αντιστοιχεί; (1ο, 2ο 

κλπ.) 

Προαπαιτούμ

ενα μαθήματα 

*4 

Ιστότοπος *5 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδώ

ν *6 

BRAILLE 

7 ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΕ0714 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 7 

   

7 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I ΣΕ0703 12.00 Υ ΥΤ 0 7 

   

7 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I ΕΑ0702 12.00 Υ ΥΤ 0 7 

   

7 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑ0707 15.00 ΥΕ ΕΤ 0 7 

   

7 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ0706 15.00 ΥΕ ΕΤ 0 7 

   

7 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΦΗΣ 
ΕΑ0504 5.00 Ε,Υ Ε,ΥΤ 3 7 

   

8 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΑ0820 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 8 

   

8 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΕ0805 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 8 

   

8 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ0809 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 8 

   

8 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ 

Ή ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
ΕΑ0802-3 5.00 ΥΕ ΕΤ 3 8 

   

8 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΕΑ0819 5.00 ΥΕ ΕΤ 3 8 
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Εξάμηνο 

σπουδών 

Μαθήματα Προγράμματος 

Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 

Μαθήματος 

Πιστ. 

Μονάδες 

ECTS 

Κατηγορία 

μαθήματος *3 

Υποβάθρου (Υ), Επιστ. 

Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Ώρες 

διδασκαλίας 

ανά εβδομάδα 

Σε ποιο εξάμηνο 

σπουδών 

αντιστοιχεί; (1ο, 2ο 

κλπ.) 

Προαπαιτούμ

ενα μαθήματα 

*4 

Ιστότοπος *5 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδώ

ν *6 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

8 
ΝΕΥΡΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΕ0815 5.00 ΥΕ ΕΤ 3 8 

   

8 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IX: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

2.0 ΚΑΙ Η ΝΕΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΕ0819 5.00 Ε,ΥΕ Ε,ΕΤ 3 8 

   

8 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II ΣΕ0803 12.00 Υ ΥΤ 0 8 

   

8 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II ΕΑ0803 12.00 Υ ΥΤ 0 8 

   

*1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

*2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 

*3 Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες : Υ=Υποχρεωτικό, Ε=κατ' επιλογήν από πίνακα μαθημάτων, ΕΕ=Μάθημα ελεύθερης επιλογής, Π=Προαιρετικό. Αν το Τμήμα 
κατηγοριοποιεί τα μαθήματα με διαφορετικό τρόπο, εξηγήστε. 

*4 Σημειώστε τον/τους κωδικούς αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 

*5 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 

*6 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 

*7 Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. 
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Πίνακας 11. Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

α/α 
Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Υπεύθυνος Διδάσκων και 
Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο 

και βαθμίδα) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 

(Ναι/Όχι) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι
κών Μέσων 
(Ναι/Όχι *3) 

Αριθμός 
φοιτητών που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμετείχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών που 

πέρασε 
επιτυχώς στην 

κανονική ή 
επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκ
ε από τους 
φοιτητές; *4 

1 
ΑΓΓΛΙΚΑ I: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΞΓ0101 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΔΗΜΑΤΑΤΗ 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΕΕΠ)     

221 194 188 
 

2 ΓΑΛΛΙΚΑ I ΞΓ0201 
DONATI-ΚΑΜΟΥ ΜΑΝΤΛΕΝ 

(ΕΕΠ)     
12 6 6 6 

3 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I ΞΓ0301 

ΛΥΜΠΕΡΑΚΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ) 

    
13 12 11 

 

4 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ, 

ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΑ0516 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)     
239 199 199 131 

5 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΕ0405-2 
ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 

    
237 190 191 90 

6 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΕ0105-1 

ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 
    

243 201 182 78 

7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΕ0116-1 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     
235 174 174 15 

8 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΤΟΥΣ Η/Υ 
ΚΕ0110 

ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)     

235 202 206 21 

9 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΠΕΔΙΟ, 
ΚΕ0317-2 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     

240 218 211 75 
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α/α 
Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Υπεύθυνος Διδάσκων και 
Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο 

και βαθμίδα) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 

(Ναι/Όχι) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι
κών Μέσων 
(Ναι/Όχι *3) 

Αριθμός 
φοιτητών που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμετείχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών που 

πέρασε 
επιτυχώς στην 

κανονική ή 
επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκ
ε από τους 
φοιτητές; *4 

ΘΕΩΡΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

10 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕ0102-1 
ΚΑΡΑΒΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 

    
294 233 207 51 

11 
ΑΓΓΛΙΚΑ II: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΞΓ0102 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΔΗΜΑΤΑΤΗ 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΕΕΠ)     

203 178 174 85 

12 ΓΑΛΛΙΚΑ II ΞΓ0202 
DONATI-ΚΑΜΟΥ ΜΑΝΤΛΕΝ 

(ΕΕΠ)     
10 7 7 4 

13 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II ΞΓ0302 
ΔΟΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ) 

    
13 13 12 

 

14 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΚΕ0404 

ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 
    

269 223 201 51 

15 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

KE0203-3 
ΤΡΙΑΡΧΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)     
211 194 194 11 

16 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΕ0206 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ), 
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕ 
ΠΔ 407/80) 

    
57 18 11 

 

17 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ I-
LEARNING DISABILITIES I 

ΕΑ0501 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)     
236 204 204 

 

18 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ II: ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΕ0215 

ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)     

181 154 154 
 

19 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΕ0201-3 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

(ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕ ΠΔ 407/80)     
309 255 239 93 

20 ΑΓΓΛΙΚΑ III: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΞΓ0103 ΚΑΡΑΓΚΕΒΡΕΚΗ ΜΕΡΣΙΝΗ 
    

220 202 197 13 



26 
 

α/α 
Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Υπεύθυνος Διδάσκων και 
Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο 

και βαθμίδα) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 

(Ναι/Όχι) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι
κών Μέσων 
(Ναι/Όχι *3) 

Αριθμός 
φοιτητών που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμετείχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών που 

πέρασε 
επιτυχώς στην 

κανονική ή 
επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκ
ε από τους 
φοιτητές; *4 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΣΚΟΠΟΥΣ 

(ΕΕΠ) 

21 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΕ0207-2 
ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 
    

313 276 205 113 

22 ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΕ0308-1 
ΤΡΙΑΡΧΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)     
243 230 230 23 

23 ΓΑΛΛΙΚΑ III ΞΓ0203 ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ (ΕΕΠ) 
    

13 8 8 
 

24 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III ΞΓ0303 

ΛΥΜΠΕΡΑΚΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ) 

    
26 25 22 

 

25 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΕ0507-3 
ΓΟΥΛΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 
    

103 58 50 12 

26 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ 
ΚΕ0408 

ΟΚΑΛΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     

260 230 197 87 

27 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ: 
ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΑ0515-1 

ΚΟΥΣΤΡΙΑΒΑ ΕΛΕΝΗ 
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ), 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

    
326 247 247 88 

28 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΚΕ0418-2 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     
267 201 185 34 

29 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ I 
ΕΑ0621-1 

ΜΑΡΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ) 
    

122 101 96 87 

30 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΚΕ0410-1 ΚΟΨΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
    

73 44 39 10 



27 
 

α/α 
Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Υπεύθυνος Διδάσκων και 
Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο 

και βαθμίδα) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 

(Ναι/Όχι) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι
κών Μέσων 
(Ναι/Όχι *3) 

Αριθμός 
φοιτητών που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμετείχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών που 

πέρασε 
επιτυχώς στην 

κανονική ή 
επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκ
ε από τους 
φοιτητές; *4 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ), ΣΕΛΙΜΗΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ) 

31 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ III: 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΕ0316 
ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)     
260 236 238 8 

32 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΣΕ0301 

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)     

76 45 35 5 

33 
ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΞΓ0104 

ΚΑΡΑΓΚΕΒΡΕΚΗ ΜΕΡΣΙΝΗ 
(ΕΕΠ)     

215 191 187 30 

34 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
ΚΕ0514 

ΣΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
    

417 397 298 35 

35 ΓΑΛΛΙΚΑ IV ΞΓ0204 ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ (ΕΕΠ) 
    

13 9 9 
 

36 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ΞΓ0304 
ΣΤΡΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΑ 

(ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕ ΠΔ 407/80)     
24 23 22 4 

37 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ 

2ΗΣ Η ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΣΕ0416 

ΓΟΥΛΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 
    

38 21 20 9 

38 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΑ0401 
ΚΟΥΣΤΡΙΑΒΑ ΕΛΕΝΗ 
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ) 
    

75 26 23 11 

39 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ/ΑΥΤΙΣΜΟ 
ΕΑ0703-1 

ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     

253 222 211 38 

40 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΑ0704-1 ΟΚΑΛΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ 
    

102 55 53 12 



28 
 

α/α 
Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Υπεύθυνος Διδάσκων και 
Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο 

και βαθμίδα) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 

(Ναι/Όχι) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι
κών Μέσων 
(Ναι/Όχι *3) 

Αριθμός 
φοιτητών που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμετείχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών που 

πέρασε 
επιτυχώς στην 

κανονική ή 
επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκ
ε από τους 
φοιτητές; *4 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 

41 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ II 
ΕΑ0639 

ΜΑΡΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ) 
    

59 49 49 37 

42 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΚΕ0312 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
(ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕ ΠΔ 407/80)     

253 207 197 95 

43 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΕ0305-1 

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ), ΓΡΙΒΑ 
ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ), ΦΛΩΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕ 

ΠΔ 407/80) 

    
286 259 231 25 

44 

ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ: 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΣ0401 
ΚΑΡΑΒΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 

    
284 228 193 42 

45 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΕ0409 

ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
    

133 113 111 32 

46 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σ.Ε. 
ΣΕ0503-1 

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)     

29 13 12 5 

47 ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΑ0403 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     
245 190 190 8 

48 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΣΕ0504-3 

ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 
    

107 83 72 18 

49 ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ & ΣΕ0610-1 ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 
    

30 15 15 9 



29 
 

α/α 
Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Υπεύθυνος Διδάσκων και 
Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο 

και βαθμίδα) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 

(Ναι/Όχι) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι
κών Μέσων 
(Ναι/Όχι *3) 

Αριθμός 
φοιτητών που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμετείχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών που 

πέρασε 
επιτυχώς στην 

κανονική ή 
επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκ
ε από τους 
φοιτητές; *4 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 

50 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

ΣΕ0514-1 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     
68 48 40 13 

51 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
ΕΑ0716-1 

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ) 
    

155 128 119 62 

52 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ/ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΕΑ0601-3 
ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 

    
191 177 170 43 

53 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΣΕ0804 

ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
    

45 23 23 7 

54 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ III 
ΕΑ0810 

ΜΑΡΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ) 
    

27 18 18 15 

55 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΑ0507 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     

221 192 190 13 

56 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΕΑ0608 

ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
    

203 179 148 52 

57 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Χ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

ΕΑ0517 
ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)     
38 10 10 

 

58 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ0512 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
    

52 21 20 
 



30 
 

α/α 
Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Υπεύθυνος Διδάσκων και 
Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο 

και βαθμίδα) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 

(Ναι/Όχι) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι
κών Μέσων 
(Ναι/Όχι *3) 

Αριθμός 
φοιτητών που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμετείχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών που 

πέρασε 
επιτυχώς στην 

κανονική ή 
επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκ
ε από τους 
φοιτητές; *4 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

59 
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΔΑΔ/ΑΥΤΙΣΜΟ 

ΕΑ0506 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     
182 152 140 10 

60 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΚΕ0419 

ΣΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
    

179 134 66 9 

61 
ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ 

BRAILLE 
ΕΑ0719-1 

ΚΟΥΣΤΡΙΑΒΑ ΕΛΕΝΗ 
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ), ΜΠΑΡΟΥΤΗ 
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ (ΥΠΟΨΗΦΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ) 

    
200 178 175 72 

62 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ, 

ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΕΑ0605-3 

ΟΚΑΛΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     

185 169 167 16 

63 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ 
ΕΑ0602-3 

ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
    

202 183 170 60 

64 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΕ0701 ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΔΙΠ) 
    

19 9 9 5 

65 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΑ0607 
ΠΡΩΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     
52 25 25 18 

66 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ IV 
ΕΑ0813 

ΜΑΡΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ) 
    

12 9 9 7 

67 

ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

ΕΣ0501 
ΚΑΡΑΒΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 

    
66 34 31 5 



31 
 

α/α 
Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Υπεύθυνος Διδάσκων και 
Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο 

και βαθμίδα) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 

(Ναι/Όχι) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι
κών Μέσων 
(Ναι/Όχι *3) 

Αριθμός 
φοιτητών που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμετείχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών που 

πέρασε 
επιτυχώς στην 

κανονική ή 
επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκ
ε από τους 
φοιτητές; *4 

68 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
ΣΕ0501 

ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ 
(ΛΕΚΤΟΡΑΣ)     

43 23 19 4 

69 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΕ0606 

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)     

23 14 12 7 

70 
ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ 

ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ 
ΕΑ0606-3 

ΤΡΙΑΡΧΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)     

180 165 165 6 

71 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IV: 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΚΕ0616-1 
ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)     
87 73 73 

 

72 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑμεΑ ΕΑ0610 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     
104 61 59 9 

73 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΕ0417 

ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 
    

64 33 26 6 

74 ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΑ0604 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     
134 86 86 

 

75 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ0607 
ΦΛΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

(ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕ ΠΔ 407/80)     
65 27 26 

 

76 
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΣΕ0519 

ΣΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 
    

51 22 17 
 

77 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑμεΑ 
ΕΑ0816-5 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     

73 42 36 13 

78 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΕΑ0711 
ΠΡΩΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     
54 28 28 12 

79 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΕ0720 

ΓΟΥΛΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 
    

51 22 16 7 



32 
 

α/α 
Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Υπεύθυνος Διδάσκων και 
Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο 

και βαθμίδα) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 

(Ναι/Όχι) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι
κών Μέσων 
(Ναι/Όχι *3) 

Αριθμός 
φοιτητών που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμετείχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών που 

πέρασε 
επιτυχώς στην 

κανονική ή 
επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκ
ε από τους 
φοιτητές; *4 

80 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΣΕ0804-3 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΞΑ 
(ΕΔΙΠ), ΣΥΤΖΙΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ 

(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ) 

    
177 150 141 32 

81 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΤΗΣ BRAILLE 
ΕΑ0710 

ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 
(ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ)     

45 26 26 20 

82 ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΕ0714 
MONTGOMERY ANTHONY 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

    
42 25 25 14 

83 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I ΣΕ0703 () 
    

8 8 8 
 

84 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I ΕΑ0702 () 
    

126 125 125 
 

85 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑ0707 () 
    

135 56 56 
 

86 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ0706 () 
    

4 1 1 
 

87 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΦΗΣ 
ΕΑ0504 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)     

133 122 122 57 

88 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 
ΕΑ0820 

ΓΟΥΛΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 
    

31 7 5 
 

89 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΕ0805 
ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 

    
70 53 53 16 

90 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΕ0809 

ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     

11 2 1 
 

91 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΒΑΡΙΕΣ Ή ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
ΕΑ0802-3 

ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 
    

52 23 23 15 

92 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΑ0819 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΞΑ 
(ΕΔΙΠ)     

63 44 39 10 



33 
 

α/α 
Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) *2 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Υπεύθυνος Διδάσκων και 
Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο 

και βαθμίδα) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

(Φ), 
Εργαστηριο 

(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 

(Ναι/Όχι) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι
κών Μέσων 
(Ναι/Όχι *3) 

Αριθμός 
φοιτητών που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμετείχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών που 

πέρασε 
επιτυχώς στην 

κανονική ή 
επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκ
ε από τους 
φοιτητές; *4 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

93 
ΝΕΥΡΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΕ0815 
ΠΡΩΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)     
40 20 20 7 

94 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IX: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.0 ΚΑΙ Η ΝΕΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΕ0819 
ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)     
44 29 27 15 

95 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II ΣΕ0803 () 
    

6 6 6 
 

96 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II ΕΑ0803 
ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 

    
125 124 124 

 

*1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

*2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 

*3 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, συστήματα προβολής, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε 
σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 

*4 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’αυτό το μάθημα. Επίσης, επισυνάψτε ένα δείγμα του 
ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε και περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας, προσθέστε 
στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα 
αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες. 

Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό. 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠ 

 

Πίνακας 12. Π.Μ.Σ. Δια Βίου Μάθησης και Ειδικής Αγωγής  

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

Σχετικός 
πίνακας  

2015 - 2016 2014 - 2015 2013 - 2014 2012 - 2013 2011 - 2012 2010 - 2011 

#4 
Προσφερόμενες από το Τμήμα 

Θέσεις ΠΜΣ 
30 30 30 30 30 30 

#4 Αριθμός αιτήσεων για ΠΜΣ 286 363 345 340 280 350 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

  



Παράρτημα Ι. Π.Μ.Σ. Δια Βίου Μάθησης και 
Ειδικής Αγωγής 

 

Πίνακας 12.1. Προγράμματα Προπτυχιακών και 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 

Π.Μ.Σ. Δια Βίου Μάθησης και Ειδικής Αγωγής (Μ.Δ.Ε. στη 

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση & στην Ειδική Αγωγή) 

Πότε έγινε η τελευταία 

αναμόρφωση 
2015 

Συνολικός αριθμός 

μαθημάτων για την 

απόκτηση πτυχίου  

Συνολικός αριθμός 

μονάδων του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος (ECTS) για την 

απόκτηση πτυχίου 

120 

Αριθμός Υποχρεωτικών 

Μαθημάτων 
7 

Συνολικός Αριθμός 

Μαθημάτων Επιλογής 

(Υποχρεωτικώς 

Επιλεγόμενα και Ελεύθερες 

Επιλογές) 

4 

Πόσα από τα Μαθήματα 

Επιλογής προσφέρονται 

από άλλα Τμήματα ή 

Ιδρύματα 
 

Για πόσα από τα μαθήματα 

συγκεντρώνονται 

ερωτηματολόγια φοιτητών 

10 

 

  

 

 

http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-53-18/main-app-1-1007
http://qa.uom.gr/index.php/2015-05-18-22-36-14/2015-05-19-22-09-12/2015-09-02-01-53-18/main-app-1-1007
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Π.Μ.Σ. Δια Βίου Μάθησης και Ειδικής Αγωγής (Π.Μ.Σ. στη 

Δια Βίου Μάθηση & στην Ειδική Αγωγή) 

Πότε έγινε η τελευταία 

αναμόρφωση 
2015 

Συνολικός αριθμός μαθημάτων 

για την απόκτηση πτυχίου 
 

Συνολικός αριθμός μονάδων 

του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

(ECTS) για την απόκτηση 

πτυχίου 

120 

Αριθμός Υποχρεωτικών 

Μαθημάτων 
7 

Συνολικός Αριθμός Μαθημάτων 

Επιλογής (Υποχρεωτικώς 

Επιλεγόμενα και Ελεύθερες 

Επιλογές) 

4 

Πόσα από τα Μαθήματα 

Επιλογής προσφέρονται από 

άλλα Τμήματα ή Ιδρύματα  

Για πόσα από τα μαθήματα 

συγκεντρώνονται 

ερωτηματολόγια φοιτητών 

10 
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Πίνακας 12.2 Προγράμματα Προπτυχιακών και 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (συνέχεια) 

 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

  

Π.Μ.Σ. Δια Βίου Μάθησης και Ειδικής Αγωγής (Μ.Δ.Ε. στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση & στην 

Ειδική Αγωγή) 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών 

θεωρητικών μαθημάτων που 

πρέπει να παρακολουθήσει ο 

φοιτητής για τη λήψη πτυχίου 

Χειμ. 10 

Εαρ. 

 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών 

φροντιστηριακών μαθημάτων 

που πρέπει να 

παρακολουθήσει ο φοιτητής 

για τη λήψη πτυχίου (έστω και 

αν αποτελεί μέρος 

θεωρητικού μαθήματος) 

Χειμ. 

 

Εαρ. 

 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών 

εργαστηριακών μαθημάτων 

που πρέπει να 

παρακολουθήσει ο φοιτητής 

για τη λήψη πτυχίου (έστω και 

αν αποτελεί μέρος 

θεωρητικού μαθήματος) 

Χειμ. 

 

Εαρ. 

 

Για τη λήψη πτυχίου 

απαιτείται υποβολή 

Διπλωματικής Εργασίας; 

ναι 

Για τη λήψη πτυχίου 

απαιτείται Πρακτική Άσκηση; 
όχι 

 

  

 

 

 

 



38 
 

Π.Μ.Σ. Δια Βίου Μάθησης και Ειδικής Αγωγής (Π.Μ.Σ. στη Δια Βίου Μάθηση & στην Ειδική 

Αγωγή) 

Σύνολο εβδομαδιαίων 

ωρών θεωρητικών 

μαθημάτων που πρέπει 

να παρακολουθήσει ο 

φοιτητής για τη τη λήψη 

πτυχίου 

Χειμ. 

 

Εαρ. 

 

Σύνολο εβδομαδιαίων 

ωρών φροντιστηριακών 

μαθημάτων που πρέπει 

να παρακολουθήσει ο 

φοιτητής για τη τη λήψη 

πτυχίου (έστω και αν 

αποτελεί μέρος 

θεωρητικού μαθήματος) 

Χειμ. 

 

Εαρ. 

 

Σύνολο εβδομαδιαίων 

ωρών εργαστηριακών 

μαθημάτων που πρέπει 

να παρακολουθήσει ο 

φοιτητής για τη τη λήψη 

πτυχίου (έστω και αν 

αποτελεί μέρος 

θεωρητικού μαθήματος) 

Χειμ. 

 

Εαρ. 

 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή Δπιλωματικής 

Εργασίας; 
ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται Πρακτική Άσκηση; όχι 

 

  

 

 

 

  



39 
 

Πίνακας 12.3. Φοιτητές 
   

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

Π.Μ.Σ. Δια Βίου Μάθησης και Ειδικής Αγωγής (Μ.Δ.Ε. στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση & στην 

Ειδική Αγωγή) 

Αριθμός 

νεοεισαχθέντων 

φοιτητών ανά 

κατηγορία 

Συνολικός 

αριθμός 

νεοεισαχθέντων 

0 

Με εισαγωγικές 

εξετάσεις 
0 

Από 

μετεγγραφές 
0 

Με 

κατατακτήριες 

εξετάσεις 

0 

Άλλες 

κατηγορίες 
0 

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων 

φοιτητών σε όλα τα έτη 
23 

Αριθμός αποφοιτησάντων 23 

Μέσος βαθμός πτυχίου 8.88 

Κατανομή 

βαθμολογίας 

πτυχίου κατά τα 2 

τελευταία έτη 

5.0 - 5.9 0 

6.0 - 6.9 0 

7.0 - 8.4 7 

8.5 - 10 50 

Ποσοστό φοιτητών επί των 

εισαγομένων που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε 

Ν+2 χρόνια ** 

0 
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Π.Μ.Σ. Δια Βίου Μάθησης και Ειδικής Αγωγής (Π.Μ.Σ. στη Δια Βίου Μάθηση & στην Ειδική 

Αγωγή) 

Αριθμός 

νεοεισαχθέντων 

φοιτητών ανά 

κατηγορία 

Συνολικός 

αριθμός 

νεοεισαχθέντων 

32 

Με εισαγωγικές 

εξετάσεις 
0 

Από 

μετεγγραφές 
0 

Με 

κατατακτήριες 

εξετάσεις 

0 

Άλλες 

κατηγορίες 
32 

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων 

φοιτητών σε όλα τα έτη 
61 

Αριθμός αποφοιτησάντων 

 

Μέσος βαθμός πτυχίου 0 

Κατανομή 

βαθμολογίας 

πτυχίου κατά τα 2 

τελευταία έτη 

5.0 - 5.9 0 

6.0 - 6.9 0 

7.0 - 8.4 0 

8.5 - 10 0 

Ποσοστό φοιτητών επί των 

εισαγομένων που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε 

Ν+2 χρόνια ** 

0 
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Πίνακας 12.4. Διδακτικό Έργο 

 
 Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 

Π.Μ.Σ. Δια Βίου Μάθησης και Ειδικής Αγωγής 

Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το 

περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση των 

ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που 

περιλαμβάνονται στις «Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 
 

Αναφορά σε μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

 

Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

 

 

Πίνακας 12.5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των 

αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΜΣ) 
  

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

Δίπλωμα: Μ.Δ.Ε. στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση & στην Ειδική Αγωγή 

 

2015 - 

2016 

2014 - 

2015 

2013 - 

2014 

2012 - 

2013 

2011 - 

2012 

2010 - 

2011 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 286 363 345 340 280 350 

 

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 45 37 26 20 18 35 

 

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 241 326 319 320 262 315 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 

θέσεων 
30 30 30 30 30 30 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 32 30 30 30 30 26 

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων 23 34 29 29 30 25 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 
0 0 0 0 0 0 
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Δίπλωμα: Π.Μ.Σ. στη Δια Βίου Μάθηση & στην Ειδική Αγωγή 

 

2015 - 

2016 

2014 - 

2015 

2013 - 

2014 

2012 - 

2013 

2011 - 

2012 

2010 - 

2011 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 286 363 345 340 280 350 

 

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 56 37 26 20 18 35 

 

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 230 326 319 320 262 315 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 

θέσεων 
30 30 30 30 30 30 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 32 30 30 30 30 26 

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων 23 34 29 29 30 25 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 
0 0 0 0 0 0 

 

Πίνακας 12.6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός 

πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ)  

  

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

Δίπλωμα: Μ.Δ.Ε. στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση & στην Ειδική Αγωγή 

 Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός 

φοιτητών και % επί του συνόλου 

των αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος 

Βαθμολογίας 

(στο σύνολο 

των 

αποφοίτων) Έτος 

Αποφοίτησης 

5.0-

5.9 

6.0-

6.9 
7.0-8.4 8.5-10.0 

2010 - 2011 23 
0 

(=0%) 

0 

(=0%) 

1 

(=4.35%) 

22 

(=95.65%) 
9.0213 
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 Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός 

φοιτητών και % επί του συνόλου 

των αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος 

Βαθμολογίας 

(στο σύνολο 

των 

αποφοίτων) Έτος 

Αποφοίτησης 

5.0-

5.9 

6.0-

6.9 
7.0-8.4 8.5-10.0 

2011 - 2012 30 
0 

(=0%) 

0 

(=0%) 

4 

(=13.33%) 

26 

(=86.67%) 
8.96233 

2012 - 2013 24 
0 

(=0%) 

0 

(=0%) 
6 (=25%) 18 (=75%) 8.87167 

2013 - 2014 37 
0 

(=0%) 

0 

(=0%) 

6 

(=16.22%) 

31 

(=83.78%) 
8.97919 

2014 - 2015 34 
0 

(=0%) 

0 

(=0%) 

3 

(=8.82%) 

31 

(=91.18%) 
9.01676 

2015 - 2016 23 
0 

(=0%) 

0 

(=0%) 

4 

(=17.39%) 

19 

(=82.61%) 
8.88391 

Σύνολο 171 
0 

(=0%) 

0 

(=0%) 

24 

(=14.04%) 

147 

(=85.96%) 
 

 

Δίπλωμα: Π.Μ.Σ. στη Δια Βίου Μάθηση & στην Ειδική Αγωγή 

 Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός 

φοιτητών και % επί του συνόλου 

των αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος 

Βαθμολογίας 

(στο σύνολο 

των 

αποφοίτων) Έτος 

Αποφοίτησης 

5.0-

5.9 

6.0-

6.9 
7.0-8.4 8.5-10.0 

2010 - 2011 23 
0 

(=0%) 

0 

(=0%) 

1 

(=4.35%) 

22 

(=95.65%) 
9.0213 

2011 - 2012 30 
0 

(=0%) 

0 

(=0%) 

4 

(=13.33%) 

26 

(=86.67%) 
8.96233 

2012 - 2013 24 
0 

(=0%) 

0 

(=0%) 
6 (=25%) 18 (=75%) 8.87167 

2013 - 2014 34 
0 

(=0%) 

0 

(=0%) 

3 

(=8.82%) 

31 

(=91.18%) 
8.97919 
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 Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός 

φοιτητών και % επί του συνόλου 

των αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος 

Βαθμολογίας 

(στο σύνολο 

των 

αποφοίτων) Έτος 

Αποφοίτησης 

5.0-

5.9 

6.0-

6.9 
7.0-8.4 8.5-10.0 

2014 - 2015 34 
0 

(=0%) 

0 

(=0%) 

3 

(=8.82%) 

31 

(=91.18%) 
9.01676 

2015 - 2016 23 
0 

(=0%) 

0 

(=0%) 

3 

(=13.04%) 

20 

(=86.96%) 
8.88391 

Σύνολο 168 
0 

(=0%) 

0 

(=0%) 

20 

(=11.9%) 

148 

(=88.1%) 
 

Επεξηγήση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη 
βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των 
αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. 
Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που 
δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον Πίνακα 4. 
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Πίνακας 13.  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ   

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΑΡ. ΓΣΕΣ 6/23-09-2016 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠ ΠΜΣ  - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

 2015-

2016 

   

Συνολικός αριθμός υποψηφίων 

διδακτόρων 

59    

Αριθμός Νεοεισαχθέντων (για 

το ακαδ. έτος 2015-2016) 

3    

Αριθμός υποψηφίων 

διδακτόρων που παραιτήθηκαν 

από το Πρόγραμμα (για το 

ακαδ. έτος 2015-2016) 

5    

 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ 

- ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

Αναγορεύσεις 10 

Μέσος βαθμός πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας 

 

5,0-5,9  

6,0-6,9 
 

7,0-8,4 
 

8,5-10 10 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

 

 

3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

Στην ενότητα αυτή παρατίθεται το πρόγραμμα Σπουδών του Προπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών  (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα), δομημένο σε 

πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 
 
 

 Α ΄   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS Κωδικός  

1 Πληροφορική Ι: Εισαγωγή στους Η/Υ 
 

Δαγδιλέλης Υ 5 ΚΕ0110 

2 Διάσπαση Προσοχής, Υπερκινητικότητα και 
Παρορμητικότητα  

Παυλίδης Υ 5 ΕΑ0516 

3 Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση Καρτασίδου Υ 5 ΚΕ0405-2 

4 Συμβουλευτική & Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός: Πεδίο, Θεωρία, 
Μεθοδολογία 

Παπαβασιλείου Υ 
5 ΚΕ0317-2 

5 Φιλοσοφία της Παιδείας Καραβάκου Υ 5 ΚΕ0102-1 

6 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Σιπητάνου Υ 5 ΚΕ0105-1 

7 Εκπαιδευτική Ψυχολογία  Γιαννούλη ΥE 5 ΚΕ0116-1 

8 Ξένη γλώσσα     
 

Y 

3 

 

Αγγλικά Ι: Κατανόηση Ακαδημαϊκών 
Κειμένων  

 ΞΓ0101 

Γαλλικά Ι  ΞΓ0201 

Γερμανικά Ι   ΞΓ0301 

 
 

Β ’   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS Κωδικός 
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1 Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι 
Έρευνας 

Τριάρχου Υ 5 KE0203-3 

2 Μαθησιακές Δυσκολίες Ι - Learning 
Disabilities I 

Παυλίδης Υ 5 ΕΑ0501 

3  Στατιστική Εξωτερικός 
Συνεργάτης 

Υ 5 ΚΕ0201-3 

4 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Σιπητάνου Υ 
5 

ΚΕ0404 

5 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  
 

Εξωτερικός 
Συνεργάτης 

ΥΕ 5 
ΚΕ0206 

6 Πληροφορική ΙΙ: Βασικές Αρχές 
Πληροφορικής 

Φαχαντίδης ΥΕ 5 
ΚΕ0215 

7 Ξένη γλώσσα   
 

Υ 

3 

 

Αγγλικά ΙΙ: Ακαδημαϊκός Γραπτός λόγος  ΞΓ0102 

Γαλλικά ΙΙ  ΞΓ0202 

Γερμανικά ΙΙ  ΞΓ0302 

 

B' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

 
Γ ’   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS Κωδικός 

1 
Βασικές Νευροεπιστήμες Τριάρχου Υ 5 ΚΕ0308-1 

2 
Αναπτυξιακή Ψυχολογία Πλατσίδου Υ 5 ΚΕ0207-2 

3 
Εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης: 
τυπική και εξ αποστάσεως 

Παπαδόπουλος/ 
Εξωτερικός 
Συνεργάτης 

Υ 
5 

ΕΑ0515-1 

4 
Εισαγωγή στις Επιστήμες Λόγου και Ακοής  Οκαλίδου 

Υ 
5 ΚΕ0408 

5 
Πληροφορική ΙΙΙ: Εφαρμογές Πληροφορικής 
στην Εκπαίδευση 

Δαγδιλέλης Υ 5 ΚΕ0316 

6 Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  Γουλετά ΥΕ 
5 ΣΕ0507-3 

7 
Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα 
συμπεριφοράς  

Συριοπούλου 
ΥΕ 

5 ΚΕ0418-2 

8 

Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας Ι  Εξωτερικός 

Συνεργάτης 

ΥΕ 
5 ΕΑ0621-1 

9 

Ξένη γλώσσα   Υ 3  

Αγγλικά ΙΙΙ: Αγγλικά για Επαγγελματικούς 
Σκοπούς  

   ΞΓ0103 

Γαλλικά ΙΙΙ   

 

ΞΓ0203 

Γερμανικά ΙΙΙ  ΞΓ0303 
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Ελεύθερη επιλογή  Ε   

Δ ’  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS Κωδικός 

1 
Κοινωνική Ψυχολογία  Montgomery  

Υ 
5 ΚΕ0305-1 

2 
Νους και νόηση: φιλοσοφικές προσεγγίσεις 
των γνωσιακών επιστημών 

Καραβάκου 
Υ 5 

ΕΣ0401 

3 
Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 
Το 2015/2016 θα γίνει συνδιδασκαλία  το 2

ο
 

και 3
ο
 έτος. 

Σίμος  
Υ 

5 ΚΕ0514 

4 
Εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες 
αναπτυξιακές διαταραχές/ αυτισμό  

Συριοπούλου Υ 5 ΕΑ0703-1 

5 
Εφαρμογές της στατιστικής στις κοινωνικές 
επιστήμες 

Εξωτερικός 
Συνεργάτης 

Υ 5 ΚΕ0312 

6 
Διδασκαλία Ελληνικής ως 2ης ή ξένης 
γλώσσας  

Γουλετά ΥΕ 
5 ΣΕ0416 

7 
Σχολική Ψυχολογία  Γιαννούλη ΥΕ 5 EA0403 

8 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία με τη 
χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας  

Εξωτερικός 
Συνεργάτης 

ΥΕ  
5 ΕΑ0401 

9 
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης   Βαλκάνος ΥΕ 5 ΚΕ0409 

10 
Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας ΙΙ  Εξωτερικός 

Συνεργάτης 
ΥΕ 5 

ΕΑ0639 

11 
Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα ακοής 
 

Οκαλίδου ΥΕ 5 ΕΑ0704-1 

12 

Ξένη γλώσσα  

Y 3 

 

Αγγλικά IV: Τεχνικές Προφορικής 
Παρουσίασης  

 
ΞΓ0104 

Γαλλικά IV  ΞΓ0204 

Γερμανικά IV  ΞΓ0304 

 
Ελεύθερη επιλογή  

Ε 
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B' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Ε ’  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 
ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS Κωδικός  

1 
Μαθηματικά για ΑμεΑ Αγαλιώτης Υ 5 ΕΑ0608 

2 
Εκπαίδευση ατόμων με νοητική καθυστέρηση/ νοητική 
αναπηρία

1
  

Καρτασίδου Υ 5 ΕΑ0601-3 

3 
Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας Γιαννούλη ΥΕ 5 ΕΑ0507 

4 
Συμβουλευτική Ψυχολογία Σίμος  

ΥΕ 
5 ΚΕ0419 

5 
Πληροφορική Χ: Εκπαιδευτικές και κοινωνικές 
εφαρμογές ευφυών τεχνολογιών και ρομποτικής 

Φαχαντίδης 
ΥΕ 

 ΕΑ0517 

6 
Δεξιότητες Δια βίου Συμβουλευτικής και Διαχείρισης 
Σταδιοδρομίας  

Παπαβασιλείου 
ΥΕ 

5 ΣΕ0514-1 

7 
Σύγχρονα Διδακτικά Μοντέλα για άτομα με 
ΔΑΔ/Αυτισμό  

Συριοπούλου 
ΥΕ 

5 ΕΑ0506 

8 

Εκπαίδευση ατόμων με κινητικές και σωματικές 
αναπηρίες  

Εξωτερικός 

Συνεργάτης ΥΕ 
5 ΕΑ0716-1 

9  
Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας ΙΙΙ Εξωτερικός 

Συνεργάτης 
ΥΕ 

5 ΕΑ0810 

 
Ελεύθερη επιλογή  

Ε 
  

Σ Τ ’   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS Κωδικός  

1 Διδακτική  Μεθοδολογία για τα ΑμεΑ Αγαλιώτης 
Υ 

5 ΕΑ0602-3 

2 Διαταραχές Λόγου, Ομιλίας & Επικοινωνίας Οκαλίδου 
Υ 

5 ΕΑ0605-3 

3 Γραφή και ανάγνωση της Braille  Εξωτερικός 
Συνεργάτης 

Υ 5 ΕΑ0719-1 

4 Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα Γιαννούλη 
ΥΕ 

5 ΕΑ0604 

5 Πληροφορική IV: Ψηφιακές Τεχνολογίες και Μάθηση 
από Απόσταση  

Φαχαντίδης 
ΥΕ 

5 ΚΕ0616-1 

6 Επίβλεψη και Οργάνωση Δομών Ειδικής Αγωγής και 
Αποκατάστασης  

Πρώιου 
ΥΕ 

5 ΕΑ 0607 

7 Οντογένεση και Φυλογένεση Τριάρχου ΥΕ 
5 

ΕΑ0606-3 

8 Συμβουλευτική για ΑμΕΑ Συριοπούλου 
ΥΕ 

5 ΕΑ0610 

9 Συναισθηματική και Ηθική ανάπτυξη Πλατσίδου  
ΥΕ 5 

ΚΕ0417 

10 Επαγγελματικός Προσανατολισμός των ΑμεΑ  Παπαβασιλείου 
ΥΕ 

5 ΕΑ0816-5 

11 Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας ΙV Εξωτερικός 
Συνεργάτης 

ΥΕ 
5 ΕΑ0813 

                                                           
1
 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. Ισχύει  για τους εισαχθέντες 2012/2013 
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12 Ηθική Φιλοσοφία: θέματα εκπαιδευτικής, κοινωνικής 
ηθικής και βιοηθικής 

Καραβάκου 
ΥΕ 

5 ΕΣ0501 

13 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 
Το 2015/2016 θα γίνει συνδιδασκαλία  το 2

ο
 και 3

ο
 έτος. 

Σίμος  
Υ 

5 ΚΕ0514 

 Ελεύθερη επιλογή  
E  

 

 

B’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ  

Ζ ’  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΤΥΠΟΣ  ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ 

1 Πρακτική Άσκηση Ι  Μέλη ΔΕΠ Υ 12 ΕΑ0702 

2 Ψυχολογία Ανάγνωσης και Γραφής  Παυλίδης 
Υ 

5 ΕΑ0504 

3 Βιωματικό εργαστήριο αντιμετώπισης 
ειδικών προβλημάτων ομιλίας 

Πρώιου 
ΥΕ 

5 ΕΑ 0711 

4 Εκπαιδευτική και κοινωνική 
συμπερίληψη ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες2  

Εξωτερικός 
Συνεργάτης ΥΕ 

5 ΕΑ0803-3 

5 Εργαστήριο εκμάθησης της Braille  Εξωτερικός 
Συνεργάτης 

ΥΕ 
5 ΕΑ0710 

6 Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας V Εξωτερικός 
Συνεργάτης 

ΥΕ 
5 ΕΑ 0713 

7 Πτυχιακή Εργασία  ΥΕ 
15 ΕΑ0707 

 Ελεύθερη επιλογή  
ΥΕ 

  

Η ’  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΤΥΠΟΣ  ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ 

1 Πρακτική Άσκηση ΙΙ Μέλη ΔΕΠ 
Υ 

12 ΕΑ0803 

2 Νευροεπικοινωνιακές διαταραχές και 
αποκατάσταση 

Πρώιου  
ΥΕ 

5 ΣΕ0815 

3 Εκπαίδευση ατόμων με βαριές ή/ και 
πολλαπλές αναπηρίες3  

Καρτασίδου 
ΥΕ 

5 ΕΑ0802-3 

4 Εργασιακές σχέσεις και υποστήριξη 
ατόμων με αναπηρία στην αγορά 
εργασίας  

ΕΔΙΠ ΥΕ 
5 ΕΑ0819 

                                                           
2  Προαπαιτούμενα μαθήματα για τη δήλωση του μαθήματος «Εκπαιδευτική και κοινωνική συμπερίληψη ατόμων 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες» είναι: Διδακτική μεθοδολογία για ΑμεΑ Ισχύει  για τους 

εισαχθέντες 2012/2013 
3  Προαπαιτούμενα μαθήματα για τη δήλωση του μαθήματος «Εκπαίδευση ατόμων με βαριές ή/ και πολλαπλές 

αναπηρίες» είναι: (1) Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, (2) Εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές/ αυτισμό, (3) Εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης, (4) Εκπαίδευση ατόμων με 

νοητική καθυστέρηση/ νοητική αναπηρία Ισχύει  για τους εισαχθέντες 2012/2013  
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5 Διαπολιτισμική Ειδική Αγωγή 
 

Γουλετά ΥΕ 5 ΕΑ0820 

6 Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας VI Εξωτερικός 
Συνεργάτης 

ΥΕ 
5 ΕΑ0814 

7 Πτυχιακή Εργασία  ΥΕ 
15 ΕΑ0707 

 Ελεύθερη επιλογή  Ε 
  

 

Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.) 
 

Γ ’  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ 

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 Η Ελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της Εξωτερικός 

Συνεργάτης ΥΕ 
5 ΚΕ0410-1 

6 Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση 

Γουλετά Υ  5 ΣΕ0507-3 

7 

Ξένη γλώσσα  
Υ 

3  

Αγγλικά ΙΙΙ: Αγγλικά για 
Επαγγελματικούς Σκοπούς  

  

 

ΞΓ0103 

Γαλλικά ΙΙΙ  ΞΓ0203 

Γερμανικά ΙΙΙ  ΞΓ0303 

 
Ελεύθερη επιλογή  

Ε 
  

Δ ’   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ  

1 Οργάνωση και Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης 

Βαλκάνος  
Υ 

5 ΚΕ0409 

2 Ψυχολογία Ανάπτυξης Ενηλίκων Πλατσίδου 
Υ 

5 ΣΕ0504-3 

3 Κοινωνική Ψυχολογία  Montgomery 
Υ 

5 ΚΕ0305-1 

4 Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές 
Επιστήμες 

Εξωτερικός 
Συνεργάτης 

Υ 
5 ΚΕ0312 

5  Νους και νόηση: φιλοσοφικές 
προσεγγίσεις των γνωσιακών 
επιστημών 

Καραβάκου 
Υ 

5 ΕΣ0401 
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6 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
προγραμμάτων συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης 

Σταμπουλής 
Υ 

5 ΣΕ0503-1 

7 
Διδασκαλία Ελληνικής ως 2ης ή ξένης 
γλώσσας  

Γουλετά ΥΕ 
5 ΣΕ0416 

8 

Ξένη Γλώσσα   

Υ 3 

 

Αγγλικά IV: Τεχνικές Προφορικής 
Παρουσίασης  

 
ΞΓ0104 

Γαλλικά IV:  ΞΓ0204 

Γερμανικά IV:  ΞΓ0304 

 Ελεύθερη επιλογή  Ε   

 
 

B’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.) 

 

Ε ’  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ  

1 Επαγγελματική κατάρτιση στελεχών 
επιχειρήσεων και οργανισμών 

Βαλκάνος 
Υ 

5 ΣΕ0804 

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 

 ΕΑ0517 

5 Αναλφαβητισμός & Αλφαβητισμός 
  

Σιπητάνου 
ΥΕ 

5 ΣΕ0610-1 

6 Συμβουλευτική Ψυχολογία Σίμος 
ΥΕ 

5 ΚΕ0419 

 Ελεύθερη επιλογή  
Ε  

 

  

Σ Τ ’  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘ. 

ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ 

1 Πληροφορική IV: Ψηφιακές Τεχνολογίες 
και Μάθηση από Απόσταση  

Φαχαντίδης 
Υ 

5 ΚΕ0616-1 

2 Οικονομική της εργασίας και της 
Εκπαίδευσης 

Σταμπουλής 
Υ 

5 ΣΕ0606 

3 Κοινωνική πολιτική και Δια βίου Μάθηση  Μπουτσιούκη 
ΥΕ 

5 ΣΕ0501 

4 Συναισθηματική και Ηθική ανάπτυξη Πλατσίδου 
ΥΕ 5 

ΚΕ0417 

5 Ψυχολογία της Εργασίας- Psychology of 
Work 

Montgomery 
ΥΕ 

5 ΣΕ0607 

6 Διδακτική Μεθοδολογία Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης  

ΕΔΙΠ 
ΥΕ  

5 ΣΕ0701 
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7 Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων  Σίμος 
ΥΕ 

5 ΣΕ0519 

8 Ηθική Φιλοσοφία: θέματα εκπαιδευτικής, 
κοινωνικής ηθικής και βιοηθικής  

Καραβάκου 
ΥΕ 

5 ΕΣ0501 

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

 
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΤΥΠΟΣ  ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ 

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  

ΕΔΙΠ/  
Εξωτερικός 
Συνεργάτης 

ΥΕ 5 ΣΕ0804-3 

4 
Διεθνής συγκριτική εκπαίδευση  Γουλετά ΥΕ 5 ΣΕ0720 

5 
Πτυχιακή Εργασία   ΥΕ 15 ΣΕ0706 

 
Ελεύθερη επιλογή  Ε   

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΤΥΠΟΣ  ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ 

1 Πρακτική Άσκηση ΙΙ Μέλη ΔΕΠ Υ 12 ΣΕ0803 

2 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Γκοτζαμάνη – 

Συνδιδασκαλία με 
ΟΔΕ 

ΥΕ 5 ΣΕ0809 

3 
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε 
οργανισμούς και επιχειρήσεις  

Βαλκάνος 
ΥΕ 5 ΣΕ0805 

4 
Πληροφορική ΙΧ: Επιχειρήσεις 2.0 και 
η νέα επιχειρηματικότητα  

Δαγδιλέλης 
ΥΕ 5 ΣΕ0819  

5 
Πτυχιακή Εργασία   ΥΕ 15 ΣΕ0706 

 
Ελεύθερη επιλογή  Ε   
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C O R E  C O U R S E S   

( 1 s t  a n d  2 n d  s e m e s t e r )  

 

 1 s t
 S E M E S T E R  

 COURSE INSTRUCTOR ECTS 

1 Information Technology I: Instruction to 
Computers 

Fachantidis 5 

2 Attention deficit hyperactivity  
disorder 

Pavlidis 5 

3 Introduction  to Special Education Kartasidou 
5 

4 Career Guidance and Counseling: Field, 
Theory, Methodology  

Papavasiliou  5 

5 Philosophy of Education  Karavakou 
5 

6 Introduction to Adult Education Sipitanou 
 

7 Educational Psychology  Giannouli 
5 

8 Foreign Language I   
3 

 

2
n d

 S E M E S T E R  

 COURSE INSTRUCTOR ECTS 

1 Fundamental Principles of Science and 
Research Methods 

Triarhou 5 

2 Learning Disabilities I Pavlidis 
5 

3 Statistics  Stilogiannis 
5 

4 Introduction to Pedagogy Sipitanou  5 

5 Sociology of Education Kiritsis 5 

6 Information Technology II: Fundamental 
Principles of I.T. (Information 
Technology)  

Fachantidis 5 

7 Foreign Language II  
3 
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A R E A S  O F  S P E C I A L I Z A T I O N   

“ M A J O R  I N  S P E C I A L  E D U C A T I O N ”  

3
r d

 S E M E S T E R  

 COURSE INSTRUCTOR ECTS 

1 Basic Neuroscience  Triarhou  
5 

2 Developmental Psychology  Platsidou 
5 

3 

Education of individuals with visual impairments: 

Formal and Distance learning 

Papadopoulos & 
Koustriava 5 

4 Introduction to Speech and Hearing Sciences  Okalidou 
5 

5 Information Technology III:  Educational Applications Fachantidis 
5 

6 Cognitive Rehabilitation for people with disabilities Proiou 
 

7 
Greek Language and Teaching Greek Language Kopsidou & 

Selimis 

5 

8 
Education of individuals with Behaviour Disorders Siriopoulou 5 

9 
Sign Language Practicum I Martzos 5 

10 
Foreign Language III  3 

 

4
t h

 S E M E S T E R  

 COURSE INSTRUCTOR ECTS 

1 Social Psychology  Flora  
5 

2 
Mind and Cognition:  Philosophical Approaches of the 
Cognitive Sciences  

Karavakou 
5 

3 
Education of People with Pervasive  

Developmental Disorders (PDD)/ autism 

Siriopoulou 5 

4 
Applied Statistics for the Social Sciences 

 
5 

5 School Psychology  Giannouli 
5 

6 
Education of individuals with disabilities through the 
use of assistive technology 

Koustriava 5 

7 Management and Administration of Education Valkanos 5 

8 Sign Language Practicum II  5 
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9 Foreign Language IV  3 

 

 

A R E A S   O F   S P E C I A L I Z A T I O N  

“ M A J O R  I N  S P E C I A L   E D U C A T I O N ”  

5
t h

  S E M E S T E R  

 COURSE INSTRUCTOR ECTS 

1 
Mathematics for Individuals with Special 
Needs 

Agaliotis 
5 

2 Education of Individuals with Mental 
Retardation /Intellectual Disability  

Kartasidou 5 

3 
Applications of School Psychology Giannouli 

5 

4 
Education of the Hearing – Impaired  Okalidou 

5 

5 
Moral Philosophy:  Issues in Educational and 
Social Ethics and Bioethics  

Karavakou 5 

6 
Counseling Psychology  Simos  5 

7 
Lifelong Guidance and Career Management 
Skills 

Papavassiliou 5 

8 
Modern Teaching Models for People with 
pervasive developmental disorders (PDD) / 
Autism 

Siriopooulou 5 

9  
Educating People with Movement Difficulties 
and Physical Disabilities  

Varsamis 5 

10 
Sign Language Practicum III Martzos 5 

6
t h

  S E M E S T E R  

 COURSE INSTRUCTOR ECTS 

1 Instructional Methods for Education of 
Individuals with Special Needs 

Agaliotis  5 

2 Speech, Language and Communication 
Disorders  

Okalidou 5 

3 Braille Writing and Reading Koustriava 5 

4 Psycho-diagnostic measures -tools  Giannouli 5 

5 Information Technology IV: Multimedia and 
Distance Learning  

Fachantidis 5 

6 Supervision and Organization of Special 
Education and Rehabilitation Programs 

Proiou 5 

7 Ontogeny and Phylogeny Triarhou  5 

8 Counseling for people with special needs Siriopoulou 5 
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A R E A S   O F   S P E C I A L I Z A T I O N  

“ M A J O R  I N  S P E C I A L   E D U C A T I O N ”  

 

7
t h

  S E M E S T E R  

 COURSE INSTRUCTOR ECTS 

1 Practicum I 
 10 

2 Psychology of Reading and Writing  Pavlidis 
4 

3 
Workshop on dealing with specific speech 
disorders  

Proiou 4 

4 Educational and Social Inclusion of students 
with  Special educational  Needs  and  
disabilities 

Agaliotis  4 

5 Practical course for Braille learning and writing Koustriava 4 

6 Signe Language Practicum V Martzos & 
Androudis 

4 

7 Dissertation  
12 

 

  

9 Emotional and Moral Development   Platsidou 5 

10 Sign Language Practicum IV  5 

8
t h   

S E M E S T E R  

 COURSE INSTRUCTOR ECTS 

1 Practitum II 
 10 

2 
Neurocommunication Disorders and 
Rehabilitation  

Proiou 4 

3 Education of Individuals with Profound and 
/or Multiple Disabilities 

Kartasidou 4 

4 Sign Language Practicum VI Martzos 
4 

5 Dissertation  
4 
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A R E A S   O F   S P E C I A L I Z A T I O N  

“ M A J O R  I N  C O N T I N U I N G   E D U C A T I O N ”  

 

3 r d   S E M E S T E R  

 COURSE INSTRUCTOR ECTS 

1 Basic Neuroscience  Triarhou 5 

2 Developmental Pshcyology  Platsidou 
5 

3 Continuing Vocational Training Stampoulis 
5 

4 Information (Technology) ΙΙΙ: Technology  
Educational Applications 

Fachantidis 5 

5 Greek Language and Teaching Greek 
Language 

Kopsidou & 
Selimis 

5 

6 Comparative Education and Lifelong  
Learning 

Boutsiouki 5 

7 Foreign Language III  
3 

   
 

4 t h   S E M E S T E R  

 COURSE INSTRUCTOR ECTS 

1 Management  and Administration in  
Education 

Valkanos 5 

2 Psychological Development in Adult Life  Platsidou 5 

3 Social Psychology  Flora 5 

4 Applied Statistics for the Social  
Sciences 

 5 

5 Mind and Cognition: Philosophical 
Approaches of the Cognitive Sciences 

Karavakou 5 

6 
Programme Planning and Development in 
Adult Education 

Stampoulis 5 

7  Foreign Language IV   3 
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A R E A S  O F  S P E C I A L I Z A T I O N  
M A J O R  I N  C O N T I N U I N G  E D U C A T I O N  

 

5 t h   S E M E S T E R  

 COURSE INSTRUCTOR ECTS 

1 Vocational Training and Development 
for Executives  

Valkanos  5 

2 Lifelong Guidance and Career 
Management Skills 

Papavasiliou  5 

3 Educational and Professional 
Development of Adult Educators  

Sipitanou 5 

 Elements and Concepts of Business 
Administration 

Stampoulis 5 

4 Teaching Methology in Continuing  
Education 

Valkanos 5 

5 Moral Philosophy: Issues in 
Educational and Social Ethics and 
Bioethics  

Karavakou 5 

6 Counseling Psychology Simos 5 

 

  

6 t h   S E M E S T E R  

 
COURSE INSTRUCTOR ECTS 

1 Information Technology IV: Multimedia 
and Distance Learning  

Fachantidis 5 

2 Labour and Education Economics Stampoulis 5 

3 Social Policy and Lifelong Learning Boutsiouki 5 

4 Emotional and Moral Development Platsidou 5 

5 Psychology of Work Flora 5 

6 Psychopathology of Adulthood  
(not available) 

Simos 5 

7 Illiteracy – Literacy  Sipitanou 
5 

 
 

A R E A S   O F   S P E C I A L I Z A T I O N  
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“ M A J O R  I N  C O N T I N U I N G  E D U C A T I O N ”  
 

7 t h   S E M E S T E R  

 
COURSE INSTRUCTOR ECTS 

1 Practicum I  10 

2 Positive Psychology Montgomery 
4 

 
Group Dynamics in Adult Education : Theory 
and Practice 

Valkanos 4 

3 Adults Education for Vulnerable Groups Papakonstantinou 
& Sitziouki 

4 

4 Dissertation   12 
 

 

8 t h   S E M E S T E R  

 COURSE INSTRUCTOR ECTS 

1 Practicum II  10 

2 
Total Quality Management Gotzamani 4 

3 
Human Resources Management in 
Organizations and Enterprises 

Valkanos  4 

4 
Information Technology IX: Enterprises 
2.0 and the new entrepreneurship 

Dagdilelis  4 

5 
Mathematics in Continuing Education Kitrinou 4 

6 Dissertation   12 
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3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα προγράμματα Σπουδών των 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, δομημένα σε πιστωτικές μονάδες 

(ECTS). Για λόγους συντομίας, δίνονται οι σύνδεσμοι όπου είναι αναρτημένα 

τα προγράμματα. 

 

  

3.2.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ   

«Δια βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=in

dex&tmima=213&categorymenu=3  

 

 

3.2.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

«Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» 

http://www.uom.gr/media/docs/mekp-eaea/mekp-eaea-programma-spoudwn-

2016.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index&tmima=213&categorymenu=3
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index&tmima=213&categorymenu=3
http://www.uom.gr/media/docs/mekp-eaea/mekp-eaea-programma-spoudwn-2016.pdf
http://www.uom.gr/media/docs/mekp-eaea/mekp-eaea-programma-spoudwn-2016.pdf
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3.2.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ   

«Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης» 

http://www.uom.gr/media/docs/ell/Programma-Spoudon.pdf  

Ακολουθεί ο Οδηγός Σπουδών της Κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική 

Διοίκηση και Ηγεσία», ακαδ. έτος 2015-2016 

Α ΄ Εξάμηνο Σπουδών 

Α/Α Μαθήματα 
 

Υποχρεωτικά 
 (Υ) 

 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(Π.Μ.) 

1.  Εκπαιδευτική πολιτική, Καινοτομίες και Διά Βίου 
Μάθηση 

Υ (Κορμού) 5 

2.  Μέθοδοι Διδασκαλίας και Εκπαιδευτική 
Αξιολόγηση  

Υ (Κορμού) 5 

3.  Οργάνωση και Διοίκηση της  Εκπαίδευσης  Υ 
(Κατεύθυνσης) 

10 

4.  Η Ηγεσία στην Εκπαίδευση  Υ 
(Κατεύθυνσης) 

10 

 
Β ΄ Εξάμηνο Σπουδών 

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά 
(Υ) 

 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(Π.Μ.) 

5. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία 
 

Υ 
(Κατεύθυνσης) 

7 

6. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Ηθική  
 

Υ 
(Κατεύθυνσης) 

7 

7. Επαγγελματική Ανάπτυξη Ηγετών Εκπαίδευσης Υ 
(Κατεύθυνσης) 

7 

8. Εμπειρία Πεδίου και Πρακτική Άσκηση  
(Field Experience and Practicum) 

Υ 
(Κατεύθυνσης) 

9 

 
Γ ΄ Εξάμηνο Σπουδών 

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά 
(Υ) 

 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(Π.Μ.) 

9. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
 

Υ 
(Κατεύθυνσης) 

30 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.uom.gr/media/docs/ell/Programma-Spoudon.pdf
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Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων 
 

Α ΄ Εξάμηνο Σπουδών 
 
 
 
 
 
 
 
Α. Σύντομη περιγραφή - Σκοπός του μαθήματος 

Οι επιμέρους ενότητες του μαθήματος αποσκοπούν στην εξοικείωση 
των φοιτητών/τριών με το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο πλαίσιο των Διεθνών 
Οργανισμών. Συγχρόνως, σκοπός είναι να παρακολουθήσουν τη δυναμική 
παρουσία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα καθώς και την εξέλιξη των 
ευρωπαϊκών πολιτικών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη Δια βίου 
Μάθηση. Συγχρόνως, είναι ενδιαφέρον να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες και 
την αντίστοιχη εκπαιδευτική πολιτική άλλων χωρών, μέσα από καλές 
πρακτικές και συγκριτικές προσεγγίσεις.   

Το μάθημα, επίσης, αποσκοπεί να προσδώσει γνώσεις για τη σχέση 
του σχεδιασμού εκπαιδευτικών πολιτικών με την οικονομική ανάπτυξη και τη 
λειτουργία της αγοράς εργασίας, δίνοντας έμφαση και στην πολυπλοκότητα 
των μορφών χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και της Δια βίου Μάθησης. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να κατανοούν την 
οικονομική διάσταση των επιμέρους εκπαιδευτικών πολιτικών, καθώς και την 
ανάλυση κόστους-οφέλους των επιλογών χρηματοδότησης της εκπαίδευσης 
και της δια βίου μάθησης. 

Παράλληλα, αναλύονται οι εκφάνσεις της ελληνικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής που αφορούν τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του οργανωσιακού-
λειτουργικού μοντέλου ηγεσίας στις διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες και 
σε όλους τους τύπους μάθησης. Επίσης, παρουσιάζονται οι έννοιες της 
ποιότητας και της πιστοποίησης και οι προοπτικές μακροπρόθεσμης 
αξιοποίησής τους στην εκπαίδευση, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται οι 
σύγχρονες προκλήσεις για την εκπαιδευτική ηγεσία προς την κατεύθυνση 
ενός αποτελεσματικότερου εκπαιδευτικού συστήματος.    

Οι ενότητες, τέλος, αποσκοπούν στην επαφή των φοιτητών/τριών με 
την έννοια της καινοτομίας στην εκπαίδευση και τη διερεύνηση των πτυχών 
της. Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της 
εκπαίδευσης και τα μελλοντικά στελέχη του εκπαιδευτικού συστήματος να 
κατανοήσουν τις διαστάσεις της και να είναι σε θέση να εκτιμήσουν και να 
αξιολογήσουν τις κριτικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε διαδικασίες 
σχεδιασμού και εφαρμογής καινοτομιών στην εκπαίδευση.   
 
Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 
Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα επιδιώκει οι φοιτητές/τριες: 

 να κατανοήσουν εννοιολογικά το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 
της Δια βίου Μάθησης καθώς και τη συμβολή των Διεθνών 
Οργανισμών στη διαμόρφωσή του, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Μάθημα 
Κορμού) 

Υπεύθυνη Μαθήματος: Σιπητάνου Αθηνά, Αναπλ. Καθηγήτρια 

 



65 
 

 να γνωρίσουν τη διαχρονικότητα και τις μεταλλαγές του θεσμού της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα, καθώς και το έργο και τα 
χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων, 

  να παρακολουθήσουν την πορεία ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για τη Δια βίου Μάθηση, όπως αυτή εφαρμόζεται μέσα από 
τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, μέχρι το 2020, 

 να ενημερωθούν για τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ενίσχυση του θεσμού της Δια βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων στην Ελλάδα μέχρι το 2020,  

 να διαπιστώσουν τυχόν ομοιότητες ή και διαφορές με την εκπαιδευτική 
πολιτική άλλων χωρών για τη Δια βίου Μάθηση, μέσα από συγκριτικά 
δεδομένα. 

 να κατανοήσουν την οικονομική διάσταση των υιοθετούμενων 
εκπαιδευτικών πολιτικών, 

 να γνωρίσουν τη μέθοδο ανάλυσης κόστους-οφέλους, κατά τη 
διαδικασία επιλογών χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και της Δια 
βίου Μάθησης, 

 να αναγνωρίσουν τις διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης της 
εκπαίδευσης και της Δια βίου Μάθησης και τους μηχανισμούς 
λειτουργίας τους, 

 να αναγνωρίσουν τους ρόλους όλων των εμπλεκόμενων μερών στη 
σχέση εκπαιδευτικών πολιτικών και οικονομίας – αγοράς εργασίας, 

 να είναι σε θέση να περιγράφουν το οργανωσιακό-λειτουργικό μοντέλο 
ηγεσίας που εφαρμόζεται στις διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες και 
τους διαφορετικούς τύπους μάθησης, 

 να γνωρίσουν τους κυριότερους μηχανισμούς και τα εργαλεία για την 
προώθηση της ποιότητας και της πιστοποίησης στην εκπαίδευση, 

 να προσεγγίσουν τους σημαντικότερους τρόπους συμμετοχής των 
κεντρικών και των αποκεντρωμένων δομών εξουσίας στην άσκηση 
εκπαιδευτικής πολιτικής και ηγεσίας και να συμβάλουν με τις 
προσωπικές τους απόψεις στην εξεύρεση τρόπων διαχείρισης των 
μελλοντικών προκλήσεων, 

 να κατανοήσουν την αναγκαιότητα εισαγωγής καινοτομιών στην 
εκπαίδευση ως αποτέλεσμα των σύγχρονων επιταγών λειτουργίας των 
εκπαιδευτικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, 

 να κατανοήσουν τους παράγοντες που δρουν ως ενισχυτές ή ως 
αναστολείς στη διαδικασία εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών, σε 
συνάρτηση και με τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία 
συντελεστές (stakeholders)και,  τέλος, 

 να ασκηθούν στην επιτέλεση ρόλων σχετικών με το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση, μέσω της επαφής τους με 
μελέτες περίπτωσης (case studies).    

Γ. Περιεχόμενα του μαθήματος – Θεματικοί Άξονες 
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

o Θεωρητικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων  
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 Εννοιολογική αποσαφήνιση του πεδίου:  
- τυπική, μη τυπική εκπαίδευση, άτυπη μάθηση,  
- εκπαίδευση ενηλίκων, συνεχής εκπαίδευση, εναλλασσόμενη 

εκπαίδευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, δια βίου 
μάθηση, κοινωνία της γνώσης 

 Η συμβολή των Διεθνών Οργανισμών:  
- Ο.Η.Ε. – ΟΥΝΕΣΚΟ, Ο.Ο.Σ.Α. , Συμβούλιο της Ευρώπης, 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Θεματικοί άξονες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων:  
- βασική παιδεία, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, 

αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου   
2. Η δυναμική πορεία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα 

 Η διαχρονικότητα και οι μεταλλαγές του θεσμού 

 Η ανάπτυξη των σύγχρονων φορέων παροχής δια βίου εκπαίδευσης 
και κατάρτισης 

 Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων και το 
σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειάς του 

 3. Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια βίου Μάθηση (1951-
2020)  

 Η θεμελίωση των γενικών αρχών 

 Η ενίσχυση του ενδιαφέροντας για τη ΔΒΜ 

 Από τη ΔΒΜ στην κοινωνία της γνώσης 

 Οι νέες προτεραιότητες για τη ΔΒΜ 

 Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
4.  Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική και το οργανωσιακό μοντέλο 
ηγεσίας  

 Η Ελληνική πολιτική για την εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα 
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) και τύπους μάθησης 
(τυπική, μη τυπική και άτυπη) με έμφαση στο οργανωσιακό - 
λειτουργικό μοντέλο ηγεσίας.  

 Ποιότητα, πιστοποίηση και εκπαιδευτική ηγεσία. Ζητήματα ποιότητας 
και πιστοποίησης της εκπαίδευσης και οι νέες προκλήσεις για την 
εκπαιδευτική ηγεσία.  

 Ο ρόλος της κεντρικής εξουσίας και των αποκεντρωμένων φορέων 
άσκησης πολιτικής (και ηγεσίας) στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των 
δράσεων. 

5. Η έννοια της καινοτομίας  

 Εισαγωγή στην έννοια  της καινοτομίας / Χαρακτηριστικά και τύποι 
καινοτομιών  

 Παράγοντες και συνθήκες εισαγωγής καινοτομιών 

 Παράγοντες επιτυχούς και ανεπιτυχούς εισαγωγής καινοτομιών  

 Σχεδιασμός και εφαρμογή καινοτομιών 

 Εκπαιδευτικό σύστημα και εισαγωγή καινοτομιών – Αρχές και 
αντιστάσεις 

6. Ηγεσία, διεύθυνση σχολικής μονάδας και εισαγωγή καινοτομιών 
7. Οι καινοτομίες στην εκπαίδευση  

 Εκπαιδευτικός και εισαγωγή καινοτομιών 

 Μαθητές και εισαγωγή καινοτομιών 

 Αναλυτικά προγράμματα και εισαγωγή καινοτομιών 
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8. Τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (2000-2020)  

 Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα  (2000-2006) 

 Τα νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα  (2007-2013) 

 Τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά Προγράμματα  (2014-2020) 
9. Η ενίσχυση του θεσμού της Δια βίου Μάθησης στην Ε.Ε. και στην 
Ελλάδα  

 Οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση του θεσμού 
στην Ελλάδα (1989-2020) 

 Ο ρόλος των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρ. Ένωσης 

 Τα τρία ελληνικά Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (1989-2006) 

 Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς -ΕΣΠΑ (2007-2013) 

 Η νέα προγραμματική περίοδος (2014-2020) 
10. Εκπαιδευτική πολιτική και αγορά εργασίας  

 Σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη σύνδεση της 
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 

 Το εθνικό σύστημα σύνδεσης της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης με την αγορά εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) 

 Σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής και οικονομική ανάπτυξη 

 Σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής και πολιτικές κοινωνικής 
ενσωμάτωσης 

 Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διασύνδεση της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

11. Μορφές χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης 

 Εισαγωγή στην ανάλυση κόστους-οφέλους από την ένταση 
χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. 

 Μορφές χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης: 
 κοινοτικοί πόροι 
 εθνικοί πόροι 
 ιδιωτικοί πόροι 

 Φορείς και μηχανισμοί σχεδιασμού και εποπτείας της χρηματοδότησης 
της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. 

 Αξιολόγηση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και τη δια βίου 
μάθησης.    

12. Η εκπαιδευτική πολιτική άλλων χωρών για τη Δια βίου Μάθηση  

 Συγκριτικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής άλλων χωρών  

 Καλές πρακτικές άλλων χωρών  
13. Αξιολόγηση του μαθήματος  
Δ. Διδακτικές μέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 

1. Εμπλουτισμένη εισήγηση, εργασία σε ομάδες, μελέτες περίπτωσης, 
ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση αναδυόμενων θεμάτων. 

2. Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται με: α) την παρουσία και συμμετοχή 
τους στο μάθημα, β) την εκπόνηση και παρουσίαση μεγάλης σε έκταση 
εργασίας και γ) με γραπτή εξέταση στο πλαίσιο της τελικής 
αξιολόγησης του μαθήματος. 

 
 
 
 
 

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» (Μάθημα Κορμού) 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Βαλκάνος Ευθύμιος, Αναπλ. Καθηγητής 
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Α. Σύντομη περιγραφή - Σκοπός του μαθήματος  
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην αναγνώριση της  σημασίας των μεθόδων 
διδασκαλίας που προσφέρονται κυρίως στα πλαίσια της  μαθητοκεντρικής 
προσέγγισης και της  νέας κουλτούρας μάθησης με έμφαση στην αξία της  
αξιολόγησης και της  καινοτομίας. Οι επιμέρους θεματικές ενότητες έχουν 
επιλεγεί με κριτήριο να συμπεριλάβουν το μεγαλύτερο μέρος των σύγχρονων 
αντιλήψεων μάθησης και των στρατηγικών ανάπτυξης αποτελεσματικής 
διδασκαλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις διδακτικές μεθόδους που 
βοηθούν στην ανάπτυξη της  δημιουργικότητας, επιχειρηματικών και ηγετικών 
ικανοτήτων. Θα παρουσιαστούν σύγχρονες μέθοδοι μεταξύ των οποίων η 
έρευνα δράσης, η μέθοδος project και οι βιωματικές συμμετοχικές 
εκπαιδευτικές τεχνικές. Επιπλέον, θα αναλυθεί ο ρόλος της  τεχνολογίας, 
καθώς και η σημασία της αυτοδιαχειριζόμενης και αυτοδιοικούμενης 
μάθησης.. Θα παρουσιαστούν η τυπολογία και τα μοντέλα της   εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της  αυτο-αξιολόγησης, προσεγγίζοντας 
ολιστικά τη διδακτική πράξη, τις μεθόδους, τους στόχους και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα. Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μαθήματος είναι ότι το 
θεωρητικό πλαίσιο ενισχύεται από την πραγματοποίηση μικρο-διδασκαλιών 
εκ μέρους των συμμετεχόντων, οι οποίες κα μεταφέρουν τη θεωρητική τους 
γνώση στην  πράξη. 
Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι  
Να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη κατανόηση και ικανότητες αναγνώρισης, 
διάκρισης, χρήσης και κριτικής απόφανσης στα παρακάτω θέματα:  
1. Τη νέα κουλτούρα μάθησης με έμφαση στην αξία της   αξιολόγησης.  
2. Τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και τεχνικής όπου η βιωματική μάθηση, 
η τεχνολογία, η αξιολόγηση και η ποιότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο.  
3. Την τυπολογία και τα μοντέλα αξιολόγησης που αρμόζουν στον 
εκπαιδευτικό οργανισμό  
4. Τη σημασία της μικρο-διδασκαλίας ως εκπαιδευτική πρακτική όπου η 
θεωρία συνδέεται εποικοδομητικά με την πράξη  
5. Τη σημασία ανάπτυξης κουλτούρας αξιολόγησης σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο στα πλαίσια του εκπαιδευτικού οργανισμού.   
Γ. Περιεχόμενα του μαθήματος  
1. Παρουσίαση Μαθήματος (Syllabus) - Εισαγωγή στη Διδακτική 
Μεθοδολογία  
Στόχοι και αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα από το συγκεκριμένο 
μάθημα  
Εισαγωγή στη διδακτική μεθοδολογία  
Συμβόλαιο μάθησης 
2. Σύγχρονες Αντιλήψεις για τη Μάθηση και την Αξιολόγηση  
Σύγχρονες μαθησιακές θεωρίες  
Αυτοδιαχειριζόμενη και αυτοδιοικούμενη μάθηση  
Τεχνολογία και νέα μαθησιακά μοντέλα  
Αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων και ανάπτυξης 
ηγετικών δεξιοτήτων  
3. Ανάπτυξη της  Έρευνας Δράσης  Σχολική Μονάδα  
Έρευνα δράσης στην εκπαίδευση και οι προοπτικές υλοποίησης της   
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Ο ρόλος του διευθυντή της   σχολικής μονάδας στην ανάπτυξη της   έρευνας 
δράσης 
Επαγγελματική Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσω της   έρευνας δράσης 
4. Η Μικροδιδασκαλία ως Διδακτική Πρακτική: Σχεδιασμός, Αξιολόγηση, 
Χρησιμότητα  
Σημασία της   μικροδιδασκαλίας 
Ανάπτυξη σχεδίου μικροδιδασκαλίας 
Άξονες και κριτήρια Αξιολόγησης μικροδιδασκαλίας 
5. Η Αξιοποίηση των Βιωματικών συμμετοχικών Εκπαιδευτικών 
Τεχνικών στη Διδακτική Πράξη  
Ανάλυση της  έννοιας της   βιωματικής μάθησης 
Παρουσίαση βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών  
Μέθοδος project  
6. Μοντέλα Αξιολόγησης – Αυτοαξιολόγηση: Θεωρία και Πράξη  
Μοντέλα εκπαιδευτικής αξιολόγησης στη διεθνή πραγματικότητα  
Αυτοαξιολόγηση και η σημασία της   
Εφαρμογή της   αυτοαξιολόγησης και ο ρόλος του κριτικό φύλου στη 
διαδικασία της   
7. Η Αξιολόγηση ως Μέσο Βελτίωσης  της   Ποιότητας της   Διδασκαλίας 
και του Ρόλου του Εκπαιδευτικού Οργανισμού  
Αξιολόγηση και ποιότητα διδασκαλίας 
Αξιολόγηση και θ αξία της   στη λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού 
Διαμόρφωση κουλτούρας Αξιολόγησης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο  
8-13. Παρουσίαση και Αξιολόγηση μικροδιδασκαλιών 
Έξι  από τις 13 εισηγήσεις είναι κοινές και στις δύο κατευθύνσεις, στην 
Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» και στην Κατεύθυνση 
«Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση».  
Οι υπόλοιπες επτά εισηγήσεις θα προσδιοριστούν  ανά Κατεύθυνση.   
Προβλέπεται πραγματοποίηση μικροδιδασκαλιών στη Κατεύθυνση 
«Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» και παρουσίαση εργασιών στην 
Κατεύθυνση «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση».  
Δ. Διδακτικοί μέθοδοι και τρόποι Αξιολόγησης  
1. Εμπλουτισμένες εισηγήσεις, εργασία σε ομάδες, μελέτες περίπτωσης, 
παίξιμο ρόλων, προσομοιώσεις και ερμηνευτική αναδυόμενων θεμάτων  
2. Εκπαιδευτικά μέσα: Θ/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας μαρκαδόρου, 
φωτοτυπημένο υλικό, προβολή βίντεο  
3. Η Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων κα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την 
παρουσία και ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων στο μάθημα, την 
παρουσίαση μικροδιδασκαλίας και την εκπόνηση ομαδικής εργασίας.  
 
 

 
 
 
 
Α. Σύντομη περιγραφή - Σκοπός του μαθήματος  
Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου 
κύκλου θεματικών ενοτήτων σε όλους εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να 
αναπτύξουν και να διευρύνουν τις γνώσεως και τις ικανότητες τους σε θέματα 
που αφορούν την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Επιχειρεί να 

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

Υπεύθυνος Μαθήματος: Βαλκάνος Ευθύμιος, Αναπλ. Καθηγητής 
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διαμορφώσει ηγετικά στελέχη που θα είναι απολύτως επαρκείς γνώστες του 
ευρύτερου πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση, ώστε να 
μπορούν να λειτουργούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται κατά την άσκηση 
του διευθυντικού ρόλου που αναλαμβάνουν. Ειδικότερα, σκοπός του 
μαθήματος είναι να προετοιμάσει μελλοντικά διευθυντικά στελέχη, τα οποία θα 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις διανοητικού και πρακτικού χαρακτήρα 
προκλήσεις της οργάνωσης και της διοίκησης, όχι μόνο του σημερινού αλλά 
και του αυριανού σχολείου, παρέχοντας μια σύγχρονη κριτική θεώρηση για 
την εκπαιδευτική διοίκηση τόσο σε επίπεδο της σχολικής μονάδας όσο και της 
εκπαίδευσης γενικότερα. Στόχος του μαθήματος αποτελεί η προετοιμασία 
διευθυντικών στελεχών για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, 
στάσεων και δεξιοτήτων, ώστε να συμβάλλουν θετικά και αποτελεσματικά 
στην αναμόρφωση της εκπαίδευσης, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί 
πλήρως στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, το μάθημα 
στοχεύει να προσφέρει μέσω πρακτικών εφαρμογών ευκαιρίες εξάσκησης σε 
δεξιότητες αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων, 
καθώς και να προωθήσει, όχι μόνο την εκπαιδευτική έρευνα σε γενικό 
επίπεδο, αλλά κυρίως την έρευνα σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης της 
εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, όλοι όσοι κατέχουν 
κάποια διοικητική θέση ή στοχεύουν να αναρριχηθούν σε ηγετικές θέσεις στη 
δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και εκείνοι που επιθυμούν να 
διευρύνουν τους ορίζοντες τους και να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο 
χώρο της εκπαίδευσης, κα είναι σε θέση να δίνουν λύσεις στα ποικίλα 
προβλήματα που καθημερινά προκύπτουν και απαιτούν άμεση επίλυσης 
τους. 
Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι  
Με την παρακολούθηση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι-εσ κα είναι σε 
θέση: 

 Να έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές της οργάνωσης και διοίκησης 
της εκπαίδευσης και να αποκτήσουν στέρεες γνωστικές βάσεις για το 
συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο.  

 Να αντιληφθούν τη λειτουργία του σχολείου ως ανοικτού συστήματος 
εντός του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος αλλά και του 
εκπαιδευτικού συστήματος.  

 Να εμβαθύνουν ώστε να αποκτήσουν γνώσεις για τις λειτουργίες του 
προγραμματισμού, της οργάνωσης, της ηγεσίας, του ελέγχου και της 
διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, αλλά και για τα γνωστικά πεδία της 
παρακίνησης, της επικοινωνίας και του οργανωτικού κλίματος στους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς.  

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το διοικητικό δίκαιο και τις αρχές της 
εκπαιδευτικής διοίκησης.  

 Να είναι σε θέση να προβαίνουν στην αποτελεσματική διευθέτηση 
συγκρούσεων και στην επίλυση προβλημάτων.  

Γ. Περιεχόμενα του μαθήματος  
1. Η Διοίκηση στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης  

 Εισαγωγικές έννοιες της Οργάνωσης και διοίκησης  

 Διαχρονική εξέλιξη της διοικητικής σκέψης  

 Αρχές γενικής και εκπαιδευτικής διοίκησης  

 Μοντέλα διοικητικής οργάνωσης της εκπαίδευσης  
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2. Η σχολική Μονάδα και ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ως Κοινωνικά 
Συστήματα  

 Η  Έννοια και η θέση του σχολείου, διαφορετικές αντιλήψεις  

 Η  συστημική προσέγγιση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού 
οργανισμού  

 Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και οι συντελεστές της εκπαιδευτικής 
διοίκησης  

3. Ο Προγραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 Έννοια και σημασία του σχεδιασμού - προγραμματισμού  

 Βασικά στοιχεία του σχεδιασμού – προγραμματισμού  

 Σχεδιασμός - Προγραμματισμός και ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα  

 Διοίκηση με αντικειμενικούς σκοπούς (Μ.Β.Ο.)  
4. Η Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση  

 Έννοια και σημασία Λήψης Αποφάσεων  

 Διαδικασία λήψης αποφάσεων  

 Είδη αποφάσεων  

 Λήψη ομαδικών αποφάσεων στη σχολική μονάδα / εκπαιδευτικό 
οργανισμό  

5. Η Οργάνωση και η Διεύθυνση στην Εκπαίδευση  

 Έννοια και σημασία της Οργάνωσης  

 Δομή της Οργάνωσης  

 Συστήματα Οργάνωης  

 Διεύθυνση Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτικών Οργανισμών 
6. Ο Έλεγχος στην Εκπαίδευση  

 Έννοια και σπουδαιότητα του ελέγχου  

 Η διαδικασία του ελέγχου στη σχολική μονάδα / εκπαιδευτικό 
οργανισμό  

 Χαρακτηριστικά αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου  
7. Το Διοικητικό Δίκαιο στην Εκπαίδευση  

 Έννοια, πηγές και εφαρμογής του διοικητικού δικαίου  

 Αρχές που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης: Αναλυτική 
περιγραφή  

 Νομοθετική διάσταση του σχολείου και του εκπαιδευτικού οργανισμού 
8. Ο Διευθυντής Σχολικής Μονάδας/ Εκπαιδευτικού Οργανισμού  και το 
έργο του  

 Καθήκοντα διευθυντή σχολικής μονάδας / εκπαιδευτικού οργανισμού 
βάσει του νομοθετικού πλαισίου  

 Διοικητική δραστηριότητα του διευθυντή στην πράξη (ως οργανωτής, 
ως επόπτης, ως εκπαιδευτής, ως συντονιστής και ως ρυθμιστής 
λειτουργικών ζητημάτων)  

9. Συμμετοχική διοίκηση στην Εκπαίδευση  

 Ορισμός συμμετοχικής διοίκησης  

 Το μοντέλο της συμμετοχικής διοίκησης  

 Προϋποθέσεις εφαρμογής του συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης στη 
σχολική μονάδα  

 Οργανωτική δομή της σχολικής μονάδας που λειτουργεί με τις αρχές 
της συμμετοχικής διοίκησης  
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10. Η Παρακίνηση προσωπικού  

 Έννοια της παρακίνησης προσωπικού  

 Θεωρίες παρακίνησης  

 Σχέσεις μεταξύ παρακίνησης και αποδοτικότητας  

 Ο ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας / εκπαιδευτικού οργανισμού 
στην ‘παρακίνηση προσωπικού’  

11. Αντιμετώπιση συγκρούσεων και επίλυση προβλημάτων  

 Έννοια και περιεχόμενο των συγκρούσεων  

 Τύποι συγκρούσεων  

 Τρόποι επίλυσης προβλημάτων και αντιμετώπιση συγκρούσεων στις 
σχολικές μονάδες/ εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

12. Οικονομικά της Εκπαίδευσης  

 Η έννοια των οικονομικών της εκπαίδευσης  

 Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη  

 Εκπαίδευση και κατανάλωση  

 Διαχείριση των πόρων στις σχολικές μονάδες / εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς  

Δ. Διδακτικές μέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης  
1. Εμπλουτισμένες εισηγήσεις, εργασία σε ομάδες, μελέτες περίπτωσης, 
παίξιμο ρόλων, προσομοιώσεις και ερμηνευτική αναδυόμενων θεμάτων. 
2. Εκπαιδευτικά μέσα: Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας μαρκαδόρου, 
φωτοτυπημένο υλικό, προβολή ταινιών. 
3. Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται με: 1) την παρουσία και συμμετοχή τους 
στο μάθημα 2) την εκπόνηση και παρουσίαση μίας μεγάλης και μίας μικρής σε 
έκταση εργασίας και 3) Εξετάσεις.  
 

 
 
 

 
 
 
Α. Σύντομη περιγραφή - Σκοπός του μαθήματος  
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου 
εισαγωγικού κύκλου θεματικών γύρω από τη φύση, την εννοιολογική 
διαστρωμάτωση και την αποστολή της Ηγεσίας εντός του ευρύτερου πλαισίου 
της εκπαίδευσης. Το υποστηρικτικό θεωρητικό υπόβαθρο προσφέρεται από 
διάφορες Επιστήμες της Εκπαίδευσης και η έμφαση δίνεται στην αποτύπωση 
της σημασίας και της αξίας της Ηγεσίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον και των προκλήσεων που αναδύονται εντός του πλαισίου αυτού. 
Το μάθημα ενδιαφέρεται για τη διερεύνηση των επιμέρους εννοιολογικών 
σχάσεων, την ανάπτυξη της κατανόησης, της αναγνώρισης, της ερμηνείας και 
της κριτικής απέναντι σε καταστάσεις και προβλήματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την ηγεσία. Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη 
κατανόηση των εννοιών, των επιχειρημάτων, των θεωριών αλλά και των 
προβλημάτων που ανακύπτουν στο πεδίο της σύγχρονης εκπαιδευτικής 
ηγεσίας και απαιτούν την άσκηση και την αξιοποίηση ηγετικών ικανοτήτων.  
Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι  

«Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

Υπεύθυνη Μαθήματος: Καραβάκου Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια 
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Να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη κατανόηση και ικανότητες αναγνώρισης, 
διάκρισης, χρήσης και κριτικής απόφανσης στα παρακάτω θέματα:  
1. Το εννοιολογικό πεδίο της εκπαιδευτικής Ηγεσίας.  
2. Τις σχέσεις συγγένειας που αναπτύσσονται ανάμεσα στα διάφορα 
γνωστικά – επιστημονικά πεδία ως προς τη σχέση τους με την εκπαιδευτική 
ηγεσία.  
3. Τα χαρακτηριστικά του ηγέτη.  
4. Τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις για την εκπαιδευτική Ηγεσία μέσα από τις 
βασικές – παραδοσιακές αλλά και τις σύγχρονες φιλοσοφικές θεωρίες για την 
ηγεσία.  
5. Τα βασικά θεωρητικά μοντέλα για την εκπαιδευτική Ηγεσία στο σύγχρονο 
εκπαιδευτικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.  
6. Τη σχέση ηγεσίας, σχολικό κλίματος και σχολικής κουλτούρας.  
7. Τη σχέση ηγεσίας, εκπαίδευσης και αποτελεσματικότητας.  
8. Τη σχέση ηγεσίας και εκπαιδευτικής πολιτικής.  
9. Την κατανόηση και ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων Ηγεσίας.  
10. Την ανάπτυξη στρατηγικών ηγεσίας για την αντιμετώπιση προκλήσεων και 
κρίσεων.  
Γ. Περιεχόμενα του μαθήματος  
1. Η ηγεσία στην εκπαίδευση  

 Ορισμός, ιστορία και εξέλιξη του πεδίου  

 Αποσαφηνίσεις εννοιών και εννοιολογικών σχέσεων  
2. Τα χαρακτηριστικά του Ηγέτη  

 Αυτογνωσία, αυτο-αναγνώριση, αυτοκριτική  

 Διά βίου γνωστικά ενδιαφέροντα  

 Κατανόηση σε εύρος και βάθος  

 Διαλεκτική σκέψη (ανάλυσε και σύνθεση, πρωτοποριακή, δημιουργική 
και αποκλίνουσα σκέψη)  

 Ειλικρίνεια και επικοινωνία  

 Απουσία επικριτικότητας και άσκηση φρόνησης  

 Πνευματική εντιμότητα και ηθική ακεραιτότητα (δέσμευση και αποφυγή 
ουδετερότητας)  

 Κατεύθυνση, στοχοθεσία, οραματισμός και μετάδοση οράματος  

 Συνεργασία και δημιουργία συλλογικής κουλτούρας  

 Ανάπτυξη προσωπικού και δημιουργία προσωπικών σχάσεων  
3. Φιλοσοφικές προσεγγίσεις και θεωρητικά μοντέλα I  

 Παραδοσιακά μοντέλα ηγεσίας (Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, 
Στωικοί, Επίκουρος, Machiavelli, Hobbes, Kant, Rousseau, Hegel, 
Nietzsche)  

4. Φιλοσοφικές προσεγγίσεις και θεωρητικά μοντέλα II  

 Σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας θετικισμός, κριτική θεωρία (Foster), θεωρία 
της επικοινωνιακής δράσης (Habermas), ερμηνευτική (Gadamer), 
φεμινιστική θεωρία (Capper), κριτικός πραγματισμός (Maxcy), μετα-
μοντερνισμός / μετα-δομισμός (Capper, Derrida, Lyotard, Foucault, 
Bauman, Anderson, Grinberg, Critchley, Biesta, Miron, Fielding, 
Giroux, Butler)  

5. Εκπαιδευτική ηγεσία  

 Ορισμοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις  

 Μοντέλα εκπαιδευτικής Ηγεσίας  
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 Συναλλακτική/διεκπεραιωτική ηγεσία (transactional)  

 Μετασχηματιστική Ηγεσία (transformational)  

 Επιμεριστική Ηγεσία (shared or distributed)  

 Αξιακή Ηγεσία (values-led)  

 Κριτική Ηγεσία (critical)  

 Ηγεσία, δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα: Μία εύθραυστη και 
αναγκαία ισορροπία: διεκπεραιωτική και μετασχηματιστική ηγεσία  

6. Ηγεσία, σχολικό κλίμα και σχολική κουλτούρα  

 Ορισμοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις  

 Σχολικό κλίμα και σχολική κουλτούρα  

 Τα σχολεία ως κοινότητες  

 Η κουλτούρα του ανήκειν  
7. Ηγεσία και αποτελεσματικά – μη αποτελεσματικά σχολεία  

 Αποτελεσματικότητα και εκπαίδευση  

 Ηγεσία και αποτελεσματικά σχολεία  
8. Ηγεσία και εκπαιδευτική πολιτική  

 Εκπαιδευτική πολιτική και πολιτική φιλοσοφία  

 Αποσαφηνίσεις εννοιών και εννοιολογικών σχέσεων  

 Θεωρητικές προσεγγίσεις (φιλελεύθερη, συντηρητική, νεοφιλελεύθερη, 
προοδευτική πραγματιστική, σοσιαλιστική, κοινοτιστική, πλουραλιστική, 
κριτική/μετασχηματιστική)  

 Ηγεσία, εκπαιδευτική πολιτική και κυβερνητικός έλεγχος  

 Ηγεσία: Λογοδοσία, σχολική αυτονομία και αγορά  

 Ηγεσία, αυτονομία και επαγγελματική παρρησία  
9. Ηγεσία και ανάπτυξη ικανοτήτων  

 Ηγεσία και ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αυτονομίας (μαθητών και 
προσωπικού)  

 Ηγεσία και ικανότητες απόδοσης των διευθυντικών στελεχών  

 Ηγεσία και αποτελεσματική διαχείριση αποτελεσματική διαχείριση 
χρόνου, ομάδας και άγχους  

 Παραδείγματα και εφαρμογές  
10. Από τη θεωρία στην πράξη  

 Στρατηγικές ηγεσίας για την αντιμετώπιση προκλήσεων  

 Στρατηγικές ηγεσίας για την αντιμετώπιση κρίσεων  
Δ. Διδακτικές μέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης  
1. Εμπλουτισμένη εισήγηση, εργασία σε ομάδες, μελέτες περίπτωσης, παίξιμο 
ρόλων, προσομοιώσεις και ερμηνευτική αναδυόμενων θεμάτων. 2. Θ/Υ, 
βιντεοπροτζέκτορας,  πίνακας μαρκαδόρου, φωτοτυπημένο υλικό, προβολή 
ταινιών. 3. Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται με: 1) την παρουσία και συμμετοχή 
τους στο μάθημα και 2) την εκπόνηση και παρουσίασης μεγάλης σε έκταση 
εργασίας.  

Β’ Εξάμηνο Σπουδών 
 

 
 
 
Α. Σύντομη περιγραφή - Σκοπός του μαθήματος 
Το μάθημα αφορά στην εμπεριστατωμένη περιγραφή και ερμηνεία μιας 
σύγχρονης και πολύ δημοφιλούς έννοιας, της  συναισθηματικής νοημοσύνης 

«ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ» 

Υπεύθυνη Μαθήματος: Πλατσίδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια 
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(ΣΝ). Η ΣΝ έχει ενδιαφέρουσες εφαρμογές στο χώρο της  εργασίας και της  
Ηγεσίας. Ειδικότερα, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού προϋποθέτει και απαιτεί 
την άσκηση ικανοτήτων ΣΝ. Στο μάθημα αυτό θα γίνει μια αναλυτική 
ανασκόπηση των πιο σημαντικών θεωρητικών μοντέλων της  ΣΝ (π.χ., τα 
μοντέλα του Goleman, του Bar-On, των Mayer, Salovey, & Caruso, κ.ά.) 
καθώς και των τρόπων και των εργαλείων μέτρησης της  ΣΝ στη διεθνή και 
στην ελληνική βιβλιογραφία. Τα παραπάνω θα συζητηθούν με αναφορά στην 
κριτική που ασκείται στον εννοιολογικό προσδιορισμό, τη μέτρηση και την 
αποτελεσματικότητα της  ΣΝ. Μέσα από την ανασκόπηση σύγχρονων 
ερευνητικών δεδομένων από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία, θα 
συζητηθούν οι σχέσεις της  ΣΝ 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, η εργασία και οι διαπροσωπικές 
σχέσεις), κ.ά. Θα συζητηθούν οι εφαρμογές διαφόρων διαστάσεων της  ΣΝ 
στην εργασία, τη διοικητική επιστήμη και την Ηγεσία και η αποτελεσματικότητά 
τους. Θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης που αφορούν στην 
εκπαιδευτική Ηγεσία με συναισθηματική νοημοσύνη. Τέλος, θα εξεταστούν 
αναλυτικά  και οι αρχές και οι τρόποι εφαρμογής προγραμμάτων ανάπτυξης 
της  ΣΝ και θα παρουσιαστούν προγράμματα ΣΝ που μπορούν να 
εφαρμοστούν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.   
Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 
Να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη κατανόηση, κριτική θεώρηση, πρακτική-
βιωματική εμπειρία και ερευνητικές ικανότητες στα παρακάτω θέματα:  

1. Εννοιολογικοί και λειτουργικοί ορισμοί της  ΣΝ 
2. Θεωρητικά μοντέλα, τρόποι μέτρησης, κριτική στην έννοια της  ΣΝ 
3. Εφαρμογή της  ΣΝ στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού: το δέον και το 

είναι  
4. Συναισθηματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και ικανότητες του 

αποτελεσματικού σχολικού ηγέτη 
5. Επίλυση συγκρούσεων, επιρροή, επικοινωνία, επαγγελματική 

εξουθένωςη και ικανοποίηση: η εφαρμογή ικανοτήτων της  ΣΝ από τα 
στελέχη εκπαίδευσης  

6. Προγράμματα  άσκησης της  ΣΝ από την εκπαιδευτική Ηγεσία 
Γ. Περιεχόμενα του μαθήματος 
1. Θεωρητικές προσεγγίσεις της  συναισθηματικής νοημοσύνης 

 Η συναισθηματική νοημοσύνη ως μια γνωστική ικανότητα (Mayer, 
Salovey & Carouso) 

 Η συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη (Bar-On) 

 Η συναισθηματική επάρκεια (Goleman) 

 Νεότερα μοντέλα για τη συναισθηματική νοημοσύνη 

 Η ανάπτυξη της  ΣΝ στα παιδιά και τους ενήλικες 
2. Τρόποι και εργαλεία μέτρησης της  συναισθηματικής νοημοσύνης  

 Η αντικειμενική και η αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη 

 Αυτοαναφορές 

 Αναφορές άλλων (360-degree tests ή ετεροαναφορές) 

 Αντικειμενική μέτρηση ικανοτήτων 

 Συγκριτική θεώρηση των μεθόδων μέτρησης της  συναισθηματικής 
νοημοσύνης  
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 Κλίμακες και τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης 
3. Η συναισθηματική νοημοσύνη στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

 Συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες του καλού εκπαιδευτικού  

 Η επίδραση της  συναισθηματικής νοημοσύνης στη διδασκαλία, την 
επαγγελματική ικανοποίηση, την εργασιακή απόδοση και την 
εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών   

4. Συναισθηματική νοημοσύνη και εκπαιδευτική Ηγεσία  

 Διεύθυνση και Ηγεσία στο σχολικό πλαίσιο  

 Σχολικής Διευθυντής: Ηγέτης  , Διευθυντής, Μάνατζερ 

 Ο ρόλος της  συναισθηματικής νοημοσύνης στην αποτελεσματική 
εκπαιδευτική Ηγεσία 

 Συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες του Διευθυντή και του 
Σχολικού Συμβούλου: Μελέτες περίπτωσης 

5. Η εκπαιδευτική Ηγεσία ως επιρροή 

 Αρχικές (θεωρία χαρακτηριστικών της  προσωπικότητας, θεωρία 
ομάδας) και πιο πρόσφατες θεωρήσεις για την Ηγεσία (θεωρία LMX, η 
Ηγεσία ως σχέση, θεωρία δεσμού) 

 Η εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική Ηγεσία 
6. Η Συναισθηματική Ηγεσία σε εκπαιδευτικά πλαίσια 

 Η επίδραση της  συναισθηματικής νοημοσύνης των προϊσταμένων στις 
στάσεις, τα κίνητρα και την οργανωσιακή συμπεριφορά των 
υφισταμένων 

 Η ενσυναίσθηση στο εκπαιδευτικό πλαίσιο  
10. Βήματα προς έναν καλύτερο τρόπο Ηγεσίας 

 Προγράμματα ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης   

  Βασικές αρχές για την εκπόνηση προγραμμάτων συναισθηματικής 
νοημοσύνης 

 Εφαρμογές και αποτελεσματικότητα 
 Δ. Διδακτικές μέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 

1. Εμπλουτισμένη εισήγηση, εργασία σε ομάδες.  
2. Διδασκαλία με τη χρήση ΤΠΕ. 
3. Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται με: 1) την παρουσία και συμμετοχή 

τους στο μάθημα, 2) την εκπόνηση και παρουσίαση μιας ομαδικής 
εργασίας και 3) την εκπόνηση μιας ατομικής εργασίας. 
 

 
 
 

 
 
 
Α. Σύντομη περιγραφή - Σκοπός του μαθήματος 
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου κύκλου 
θεματικών γύρω από τη σχέση της εκπαίδευσης και της ηγεσίας με την ηθική. 
Το υποστηρικτικό θεωρητικό υπόβαθρο προσφέρεται από την Ηθική 
Φιλοσοφία και η έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση της σχέσης της ηθικής με 
την εκπαίδευση και την ηγεσία στις σύγχρονες συνθήκες της κοινωνικής 
πολυπλοκότητας, της παγκοσμιοποίησης, της πολυ-πολιτισμικότητας και της 
εργασιακής εντατικοποίησης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και των 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ» 

Υπεύθυνη Μαθήματος: Καραβάκου Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια 

 



77 
 

προστακτικών που αναδύονται εντός του πλαισίου αυτού. Το μάθημα 
ενδιαφέρεται για τη διερεύνηση των επιμέρους εννοιολογικών σχέσεων, την 
ανάπτυξη της κατανόησης, της ερμηνείας και της κριτικής απέναντι σε 
καταστάσεις με ηθική σημασία και βαρύτητα και την εξαγωγή 
συμπερασμάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, για την αντιμετώπιση ηθικών 
διλημμάτων, προκλήσεων και κρίσεων. Στόχος του μαθήματος είναι να 
αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη κατανόηση των εννοιών, των επιχειρημάτων, 
των θεωριών αλλά και των προβλημάτων που ανακύπτουν στο πεδίο της 
σύγχρονης εκπαιδευτικής ηγεσίας και απαιτούν ηθική ανταπόκριση καθώς και 
η καλλιέργεια των ικανοτήτων που συμβάλλουν καταλυτικά στην επιτυχή 
ηθική ανταπόκριση.  
Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 
Να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη κατανόηση και ικανότητες αναγνώρισης, 
διάκρισης, χρήσης και κριτικής απόφανσης στα παρακάτω θέματα:  

1. Το εννοιολογικό πεδίο της παραδοσιακής και σύγχρονης ηθικής 
αξιολογίας. 

2. Το σύγχρονο εννοιολογικό και ερευνητικό πεδίο της ηθικής σκέψης και 
φιλοσοφίας και των σχέσεων και συνεργασιών που αναπτύσσονται 
ανάμεσα σε αυτές και τη σύγχρονη εκπαιδευτική ηγεσία. 

3. Τις βασικές – παραδοσιακές αλλά τις και τις σύγχρονες θεωρίες για την 
εφαρμογή των ηθικών αρχών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

4. Την ηθική της επικοινωνίας, της αναγνώρισης και των εργασιακών 
σχέσεων. 

5. Τη σχέση της ηγεσίας με τη σύγχρονη κοινωνική πολυπλοκότητα ως 
προς α) την κουλτούρα και την πολυ-πολιτισμικότητα, β) τη 
συμπεριληπτική εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και γ) τις 
σύγχρονες προκλήσεις γύρω από θέματα φύλου, ταυτότητας και 
ειδικής αγωγής. 

6. Τη σχέση της εκπαιδευτικής ηγεσίας με τη δημοκρατία και την πολιτική 
εκπαίδευση. 

7. Τη θέση και το ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών οργανισμών 
σε σχέση με θέματα κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αποδόμησης. 

8. Τη σχέση εκπαιδευτικής ηγεσίας, παγκοσμιοποίησης και διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας. 

Γ. Περιεχόμενα του μαθήματος 
1. Εκπαίδευση, ηγεσία και ηθική 

 Ορισμός του πεδίου 

 Ορισμοί, αποσαφηνίσεις εννοιών και σχέσεων 

 Ηγεσία και αξιολογία 

 Η εφαρμογή των ηθικών αρχών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

 Η ηθική των δικαιωμάτων 

 Ηγεσία και εκπαιδευτικές αξίες 
2. Η ηθική της επικοινωνίας και των σχέσεων  

 Επικοινωνία και σχέσεις στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

 Αυθεντικότητα, αυθορμησία και αμοιβαία αναγνώριση 

 Εκπαιδευτικές, διδακτικές και μεντορικές σχέσεις 

 Προσεγγίσεις και προκλήσεις εργασιακής ηθικής 

 Ηθική και εκπαιδευτική διοίκηση 

 Θέματα δεοντολογίας 
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3. Κοινωνική πολυπλοκότητα, εκπαιδευτική ηγεσία  και συγκρούσεις 

 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

 Μονισμός, πλουραλισμός, πολυπλοκότητα 

 Εκπαιδευτικός σκεπτικισμός και σχετικισμός 

 Ηγεσία και πολυπλοκότητα 

 Ηγεσία, ηθική και συγκρούσεις 
4. Κοινωνική πολυπλοκότητα και εκπαιδευτική ηγεσία: Εθνική 

ταυτότητα/κουλτούρα και πολυ-πολιτισμικότητα  

 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

 Προσεγγίσεις πολυ-πολιτισμικότητας (συντηρητική ή μονο-πολιτισμική, 
φιλελεύθερη, πλουραλιστική, κριτική)  

 Ταυτότητα και διαφορά – Φιλοσοφίες της ετερότητας 

 Λόγος του μίσους και ρατσισμός 

 Η ηγεσία απέναντι στην κουλτούρα, την πολυ-πολιτισμικότητα και την 
παγκοσμιοποίηση 

5. Εκπαιδευτική Ηγεσία, δημοκρατία και δημοκρατική εκπαίδευση 

 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

 Δημοκρατία, εξτρεμισμός και εκπαίδευση 

 Ελευθερίες, δικαιώματα και πολιτειότητα 

 Ηγεσία και ανάπτυξη της δημοκρατικής εκπαίδευσης 

 Δημοκρατική εκπαίδευση και κριτική σκέψη 

 Δημοκρατική εκπαίδευση και μετα-σχηματιστική ηγεσία 

 Ηγεσία και σχολικός εκφοβισμός 
6. Κοινωνική πολυπλοκότητα και εκπαιδευτική ηγεσία: κοινωνικές 

τάξεις, ανισότητες και εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

 Το δικαίωμα στην εκπαίδευση 

 Ηγεσία και συμπεριληπτική εκπαίδευση 

 Κοινωνικοί αποκλεισμοί και εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
7. Σχολείο, κοινότητα, κοινωνική συνοχή και κοινωνική αποδόμηση 

 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

 Σχολείο, κοινότητα και οργανισμός 

 Κριτική εκπαίδευση και κοινωνικός μετασχηματισμός 

 Εκπαίδευση και κοινωνική συνοχή 

 Εκπαίδευση και κοινωνική αποδόμηση 
8. Κοινωνική πολυπλοκότητα και εκπαιδευτική ηγεσία: φύλο και 

ταυτότητα 

 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

 Προσεγγίσεις για το φύλο  

 Φύλο και κουλτούρα 

 Ηγεσία, φύλο και εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

 Ηγεσία, φύλο και μειονότητες 
9. Κοινωνική πολυπλοκότητα και εκπαιδευτική ηγεσία: η ηθική της 

συμπερίληψης και ΑΜΕΑ 

 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

 Ηθική, Ειδική Αγωγή και Αμεα 

 Ηθικές θεωρίες για την ηθική του προσώπου και του αυτοσκοπού, την 
ηθική της φροντίδας και την απόδοση σεβασμού 
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 Ηγεσία και εκπαιδευτικές πολιτικές συμπερίληψης 
10. Εκπαιδευτική ηγεσία, παγκοσμιοποίηση και διεθνής 

ανταγωνιστικότητα 

 Εκπαίδευση και παγκοσμιοποίηση 

 Ηγεσία, εκπαιδευτική σκοποθεσία και ανταγωνιστικότητα 
Δ. Διδακτικές μέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 

1.Εμπλουτισμένη εισήγηση, εργασία σε ομάδες, μελέτες περίπτωσης,  
παίξιμο ρόλων, προσομοιώσεις και ερμηνευτική αναδυόμενων θεμάτων. 
2.Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας μαρκαδόρου, φωτοτυπημένο υλικό, 
προβολή ταινιών. 3.Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται με: 1) την παρουσία και 
συμμετοχή τους στο μάθημα και 2) την εκπόνηση και παρουσίαση μεγάλης σε 
έκταση εργασίας. 

 
 
 

 
 
 
 
Α. Σύντομη περιγραφή - Σκοπός του μαθήματος 
 Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σκοπό να προσφέρει στους/τις συμμετέχοντες-
ουσες έναν ολοκληρωμένο κύκλο θεματικών ενοτήτων γύρω από την 
επαγγελματική ανάπτυξη των ηγετών εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες-ουσες 
θα εφοδιαστούν με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και 
στάσεις/συμπεριφορές, προκειμένου να αναπτυχθούν προσωπικά και 
επαγγελματικά ως ηγετικά στελέχη στην εκπαίδευση. Το θεωρητικό πλαίσιο 
του μαθήματος υποστηρίζεται από επιστημονικά πεδία της Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Η ανάπτυξη 
συγκεκριμένων προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων αποτελεί στις 
μέρες μας κεντρικό στόχο κάθε εκπαιδευτικού που επιθυμεί την 
επαγγελματική ανάπτυξη του και εξέλιξη του σε όρους Ηγεσίας. Η Ηγεσία 
αποτελεί μία δέσμη τέτοιων δεξιοτήτων (π.χ. επικοινωνία, συνεργατικότητα, 
διαπραγμάτευση). 
Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 
Β1 Γνώσεις 
Με την παρακολούθηση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι-ες θα 
κατανοήσουν: 

· το εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο της  επαγγελματικής ανάπτυξης 
και επιλογής 

· τα μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης ηγετών εκπαίδευσης 
· τις θέσεις και κατευθυντήριες γραμμές στο διεθνή (OECD) και ευρωπαϊκό 

(EC & EU) χώρο για την επαγγελματική ανάπτυξη των ηγετών 
εκπαίδευσης 

· τους διευρυμένους ρόλους των σύγχρονων ηγετών εκπαίδευσης 
· το σύγχρονο επαγγελματικό προφίλ του ηγέτη εκπαίδευσης και τις 

δεξιότητες Ηγεσίας 
· τις διδακτικές τεχνικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων Ηγεσίας 

Β2 Δεξιότητες 
Με την παρακολούθηση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι-ες θα είναι ικανοί-
ες να: 

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

Υπεύθυνη Μαθήματος: Παπαβασιλείου Ιωάννα, Επικ. Καθηγήτρια 

 



80 
 

· διακρίνουν τα διαφορετικά μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης ηγετών 
εκπαίδευσης 

· να εφαρμόζουν τα μοντέλα αυτά στην πράξη 
· να αναγνωρίζουν τις δεξιότητες Ηγεσίας 
· να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού και του σύγχρονου 

ηγέτη της  εκπαίδευσης 
· να αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ηγεσίας. 
Β3 Στάσεις/συμπεριφορές 
Οι εκπαιδευόμενοι-ες: 

· θα αποδέχονται ότι η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μία διά βίου 
διαδικασία 

· θα αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα συμμετοχής τους σε προγράμματα 
διά βίου μάθησης για την επαγγελματική τους ανάπτυξη 

· θα είναι θετικοί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων Ηγεσίας μέσα 
από Συμμετοχικές και βιωματικές τεχνικές 

Γ. Περιεχόμενα του μαθήματος- Θεματικές Ενότητες 
Μέρος Ι. Επαγγελματική Ανάπτυξη Ηγετών Εκπαίδευσης 
Επαγγελματική Ανάπτυξη και Επιλογή στελεχών Εκπαίδευσης  

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 
Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογής στελεχών εκπαίδευσης 

Επαγγελματική Ανάπτυξη Ηγετών Εκπαίδευσης 
Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 
Το επαγγελματικό προφίλ του Ηγέτη Εκπαίδευσης 
Το παραδοσιακό προφίλ του Ηγέτη στην Εκπαίδευση 
Το προφίλ του σύγχρονου ηγέτη στην εκπαίδευση 

Μοντέλα Επαγγελματική Ανάπτυξης Ηγετών Εκπαίδευσης 
Μοντέλα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Ηγετών Εκπαίδευσης 
Προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Ηγετών Εκπαίδευσης 
Θέσεις της Ευρ. Ένωσης για την Επαγγελματική Ανάπτυξη των  Ηγετών 

Εκπαίδευσης 
TALIS OECD: ο ΟΟΣΑ για την Επαγγελματική Ανάπτυξη  Ηγετών 

Εκπαίδευσης 
Ρόλοι, Δράση και Δραστηριότητα του Ηγέτη Εκπαίδευσης 

Ηγεσία και κουλτούρα για επαγγελματική ανάπτυξη  
Μεντορική σχέση και επαγγελματική Ανάπτυξη των σχολικών ηγετών 
Συμμετοχή στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης 

άλλων εκπαιδευτικών 
Συμμετοχή στη διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων  
Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

κοινότητα 
Συνδυασμός των ρόλων του εκπαιδευτικού και του ηγέτη 

Μέρος ΙΙ: Δεξιότητες Ηγεσίας και Διαχείριση Σταδιοδρομίας 
Δεξιότητες σταδιοδρομίας 

· Εννοιολογική αποσαφήνιση 
· Οριοθέτηση στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο 
· Εγκάρσιες δεξιότητες 
· Δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας 
· Προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες 

Δεξιότητες Ηγεσίας 
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 · Δεξιότητες-Κλειδιά στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
· Δεξιότητες-κλειδιά στην εκπαίδευση ηγετών εκπαίδευσης 

 Επικοινωνία και Ηγεσία Ι  
Θεωρητική Θεμελίωση της έννοιας της επικοινωνίας 
· Ορισμός της  επικοινωνίας 
Θεωρία της επικοινωνίας 
Κυριότερα Μοντέλα επικοινωνίας 
· Τα στοιχεία της  επικοινωνίας 
· Τα βασικά εμπόδια της  επικοινωνίας 
· Είδη επικοινωνίας (Λεκτική/μη λεκτική/γραπτή, τυπική/άτυπη, 

κάθετη/οριζόντια) 
Η επικοινωνία του ηγέτη σε μια εκπαιδευτική μονάδα (επικοινωνία με 

άλλους διευθυντές, ιεραρχικά ανώτερους/κατώτερους από το 
διδακτικό/διοικητικό προσωπικό, με γονείς και μαθητές, με τους υπόλοιπους 
κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς φορείς).  
Επικοινωνία και Ηγεσία ΙΙ  
Ηγεσία και Λεκτική Επικοινωνία 

· Ορισμός της  λεκτικής επικοινωνίας 
· Τα είδη της  λεκτικής επικοινωνίας 
· Τα κυρίαρχα στοιχεία της  λεκτικής επικοινωνίας (ακρόαση, ομιλία) 
· Σημαντικά σημεία της  σωστής χρήσης της φωνής στην εκπαιδευτική 

Ηγεσία 
Ηγεσία και διαπολιτισμική λεκτική επικοινωνία 
Ηγεσία και της  μη λεκτική επικοινωνία 
Ορισμός της  μη λεκτικής επικοινωνίας 
·  Οι βασικοί κανόνες της  μη λεκτικής επικοινωνίας στην Ηγεσία 
· Βασικά μηνύματα της  μη λεκτικής επικοινωνίας (η πρώτη εντύπωση, οι 
ζώνες του κεφαλιού, η χειραψία στην Ηγεσία, οπτικοακουστικά 
παραδείγματα). 
· Η μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση 
· Η μη λεκτική επικοινωνία και η χρήση του χώρου στην Ηγεσία 
(Ανθρώπινες ζώνες, διατάξεις καθισμάτων και διατάξεις τραπεζιών σε 
συναντήσεις) 
Ηγεσία και διαπολιτισμική μη λεκτική επικοινωνία 

Συνεργασία και Ηγεσία 
· Χαρακτηριστικά ικανότητας συνεργασίας 
Πειθώ και διαπραγμάτευση στη συνεργασία 
·  Συνεργασία και διαχείριση ομάδας 
· Συνεργασία και ανάπτυξη των άλλων 
· Συνεργασία και σεβασμός της  διαφορετικότητας 

 Βιωματικές Ασκήσεις Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας και 
Σταδιοδρομίας 
      · Δεξιότητες απασχολησιμότητας 

· Ενίσχυση αυτογνωσίας 
· Διαχείριση πληροφορίας 
· Επίλυση προβλημάτων 

      ·Λήψη απόφασης 
 Επαγγελματική Ανάπτυξη Ηγετών μέσα από το εκπαιδευτικό δράμα 
Δ. Διδακτικές μέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 
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 Εμπλουτισμένη εισήγηση, εργασία σε ομάδες, μελέτες περίπτωσης, 
παίξιμο ρόλων, προσομοιώσεις και βιωματικά εργαστήρια. 

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

Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται με: 1) την παρουσία και ενεργό συμμετοχή 
τους στο μάθημα και 2) την εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας, υπό μορφήν 
μικρο-διδασκαλίας ή μικρο - συμβουλευτικής.  
 

 
 

 
 
 
 
Α. Σύντομη περιγραφή - Σκοπός του μαθήματος 
Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των θεωριών 
που καλύφθηκαν και των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα μαθήματα του Α’ 
και Β’ εξαμήνου με την έρευνα και τον πραγματικό κόσμο. Έχει στόχο την 
πρακτική εφαρμογή των εννοιών που παρουσιάζονται στις εισηγήσεις και 
αποτελείται από την εμπειρία πεδίου/πρακτική άσκηση. Οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες στα πλάίσια του συγκεκριμένου μαθήματος καλούνται να 
επισκεφτούν εκπαιδευτικούς οργανισμούς και να εμπλακούν σε ένα εύρος 
δραστηριοτήτων με στόχο τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την 
καθημερινή πράξη. Επιπλέον, μέσα στην αίθουσα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
θα συμμετέχουν σε ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες προετοιμασίας για 
την εμπειρία πεδίου, όπως για παράδειγμα για το σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων, θα συζητούν την εμπειρία τους και θα δίνουν και θα 
λαμβάνουν ανατροφοδότηση για τις δραστηριότητες τους. 
Β. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 
Οι φοιτητές μέσω της εμπειρίας στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναπτύξουν 
δεξιότητες που αναμένονται από ηγέτες εκπαιδευτικών οργανισμών, θα 
αποκτήσουν εμπειρία διαχείρισης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων και 
διαχείρισης προσωπικού. Ταυτόχρονα θα αναπτύξουν τις ικανότητες τους και 
τις γνώσεις τους στην καταγραφή αναγκών καθώς και στη συλλογή, ανάλυση 
και παρουσίαση δεδομένων.  Ολοκληρώνοντας το μάθημα αυτό οι φοιτητές 
και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:  

 να αναγνωρίζουν τα προβλήματα που ανακύπτουν σε εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς/φορείς.  

 να συντάσσουν ολοκληρωμένα σχέδια δράσης αντιμετώπισης των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 
οργανισμούς/φορείς.  

 να εφαρμόζουν πρακτικές και τεχνικές που προωθούν την ηγεσία 
στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς/φορείς.  

 να υλοποιούν δραστηριότητες σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς με 
στόχο την ανάπτυξη των ηγετικών τους ικανοτήτων.  

 να αναπτύσσουν δεξιότητες άσκησης (αποτελεσματικής) ηγεσίας στους 
οργανισμούς/φορείς με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας στην 
εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.  

 να υιοθετούν τις πρακτικές εκείνες που προωθούν την 
αποτελεσματικότητα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς/φορείς.  

«ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ (FIELD EXPERIENCE AND 
PRACTICUM)» 
Υπεύθυνος Μαθήματος: Βαλκάνος Ευθύμιος, Αναπλ. Καθηγητής 
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Γ. Περιεχόμενο Μαθήματος 
 
Κατά τη διαδικασία του Practicum οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες ενός εκπαιδευτικού οργανισμού για 
συγκεκριμένο αριθμό ωρών. Οι δραστηριότητες αναμένεται να εμπλέκουν το 
φοιτητή ή τη φοιτήτρια σε εργασίες που θα του/της δίνουν την ευκαιρία να 
μελετήσει τη συμπεριφορά ηγετών εκπαιδευτικών οργανισμών ή να ασκήσει ο 
ίδιος ή η ίδια εργασίες που συνήθως οι ηγέτες εκπαιδευτικών οργανισμών 
ασκούν. Με τον τρόπο αυτό θα αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες 
συμμετέχοντας σε ανάλυση αναγκών και προβλημάτων, στην επίλυση 
προβλημάτων σε συνεργασία με άλλους στο χώρο εργασίας σε θέματα που 
καλύπτουν τομείς όπως οι διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού, το 
σχολείο και οι σχέσεις του με την κοινότητα, κ.α. Η διαδικασία μπορεί να λάβει 
χώρα σε ένα οποιοδήποτε εκπαιδευτικό οργανισμό, για παράδειγμα ένα 
σχολείο, ένα πανεπιστήμιο, ένα ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης, το 
τμήμα εκπαίδευσης προσωπικού μία επιχείρησης, σε σχολεία δεύτερης 
ευκαιρίας, σε εσπερινά σχολεία, κέντρα ελευθέρων σπουδών, κολλέγια, ΚΕΚ, 
κ.λ.π.. πλαίσιο του practicum οι φοιτητές θα εμπλακούν σε: 

• δημιουργία σχεδίου δράσης 
• σχεδιασμό και εφαρμογή πειραμάτων με σενάριο 
• μελέτη περίπτωσης 
• παρατήρηση με τη μέθοδο shadowing 
• συλλογή δεδομένων μέσω ατομικής συνέντευξης (π.χ. σε στελέχη 
εκπαίδευσης) 
• συλλογή δεδομένων με ερωτηματολόγιο 
• παιχνίδια ρόλων με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Η ενασχόλησή των φοιτητών/τριών είναι αυτό-ρυθμιζόμενη και ο κάθε ένας 
είναι υπεύθυνος/η της δικής του έρευνας, και σχεδιασμού και ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να είναι έτοιμοι να 
αφιερώσουν χρόνο προετοιμασίας για τις ώρες πρακτικής εργασίας στον 
εκπαιδευτικό οργανισμό. 
 
Ι. Προτεινόμενα θέματα 
Προτείνεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω 
θέματα εστίασης κατά την απασχόλησή τους με τις δραστηριότητες  της 
εμπειρίας πεδίου (practicum). Με τον τρόπο αυτό θα τους δοθεί η ευκαιρία να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε βάθος. 

1. Οργανωτική κουλτούρα και κλίμα, Ο οργανισμός που μαθαίνει, 
Διαχείριση αλλαγών, Σχέσεις σχολείου-κοινότητας 

2. Διαχείριση στρες και επαγγελματική εξουθένωση, Ψυχοκοινωνικοί 
κίνδυνοι, Εργασιακοί πόροι και εργασιακές απαιτήσεις, Υγεία και 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

3. Ηθικές σχέσεις και Ηθικά ζητήματα, Ευάλωτες Ομάδες, 
Διαπολιτισμικότητα, Στερεότυπα και προκαταλήψεις, Αίσθημα του 
ανήκειν (sense of belonging), Ενοχοποίηση και υπευθυνότητα (blame 
and responsibility), Εργασιακές σχέσεις και Επαγγελματική Δεοντολογία 
, Επικοινωνία και δυναμική ομάδας (group dynamics) 
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4. Διαχείριση προσωπικού, Παρακίνηση προσωπικού, Διαχείριση κρίσεων 
– Αντιμετώπιση συγκρούσεων – Επίλυση προβλημάτων, Εκπαίδευση 
και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Monkey Management 

5. Mentoring – Coaching – Buddying, Μετασχηματιστική και συναλλακτική 
ηγεσία, Εποπτεία (Supervision), Συμμετοχική διοίκηση 

6. Στρατηγικές λήψης αποφάσεων, Διαχείριση χρόνου (εύρεση ημερήσιου 
κύκλου ενέργειας, αξιοποίηση χρόνου, αναβλητικότητα, χρονοκλέφτες, 
προτεραιότητες), Προγραμματισμός – Σχεδιασμός (Planning – 
Programming), Οικονομική διαχείριση – Προϋπολογισμός, Χρήση 
τεχνολογιών στη διοίκηση 

7. Αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, παραγωγικότητα, Έλεγχος – 
Αξιολόγηση 

 
ΙΙ. Προτεινόμενες δραστηριότητες 
Οι φοιτητές, φοιτήτριες αναμένεται σε συνεργασία με το μέντορά τους να 
σχεδιάσουν και να εκτελέσουν  δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να 
εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απόκτησαν στο πλαίσιο του 
μεταπτυχιακού προγράμματος. Οι δραστηριότητες έχουν στόχο την ατομική 
ανάπτυξη του φοιτητή μέσω της ομαδικής και οργανωσιακής ανάπτυξης στην 
οποία θα συμβάλει. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να αντλήσουν ιδέες 
για δραστηριότητες από την παρακάτω λίστα: 

 Πρωτοβουλίες Βελτίωσης Εκπαιδευτικού Οργανισμού- Σχολικής 
Μονάδας 

 Πρόγραμμα Μαθήματων (Curriculum) Σχολικής Μονάδας 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης Μαθητών 

 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 

 Γενική Διαχείριση  

 Οικονομική Διαχείριση/ Προϋπολογισμός Σχολικής Μονάδας  

 Σχέσεις Κοινότητας – Σχολικής Μονάδας 

 Γονείς 

 Εγκαταστάσεις 
 
Δ. Διδακτικές μέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 
1.Εμπλουτισμένες εισηγήσεις, εργασία σε ομάδες, μελέτες περίπτωσης, 
παίξιμο ρόλων, παρουσιάσεις.  
2. Εκπαιδευτικά μέσα: Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορας, πίνακας μαρκαδόρου, 
φωτοτυπημένο υλικό, προβολή ταινιών 
3. Οι φοιτητές-τριες αξιολογούνται με: 1) την παρουσία και συμμετοχή τους 
στο μάθημα 2) την παρουσία τους στον εκπαιδευτικό οργανισμό και την 
παράδοση χαρτοφυλακίου (σύνολο εγγράφων και μέσων που παρουσιάζουν 
τον εκπαιδευτικό οργανισμό, τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, 
ημερολόγια παρουσίας φοιτητή/τριας στον οργανισμό κ.α.). 
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β) Κατεύθυνση Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

Α ΄ Εξάμηνο Σπουδών 

Α/Α 
Μαθήματα 

 

Υποχρεωτικά 
(Υ) 

 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ΠΜ) 

1. 
 

Εκπαιδευτική Πολιτική, Καινοτομίες 
και Δια βίου μάθηση 

Υ(Κορμού) 5 

2. 
Μέθοδοι Διδασκαλίας και 
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 

Υ(Κορμού) 5 

3. 
Σύγχρονα Ψηφιακά Περιβάλλοντα και 

οι 
Εκπαιδευτικές τους Χρήσεις 

Υ(Κατεύθυνσης) 10 

4. 
Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και οι 

Διδακτικές του 
Χρήσεις 

Υ(Κατεύθυνσης) 10 

 

Β ΄ Εξάμηνο Σπουδών 

Α/Α 
Μαθήματα 

 

Υποχρεωτικά 
(Υ) 

 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ΠΜ) 

 
5. 

Συστήματα εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης και e - learning 

Υ(Κατεύθυνσης) 10 

6. 
O Ψηφιακός Γραμματισμός και το 

web 2.0 
Υ(Κατεύθυνσης) 10 

7. 
Οnline Κοινότητες και τα 

Περιβάλλοντα Κοινωνικής Δικτύωσης 
στην Εκπαίδευση 

Υ(Κατεύθυνσης) 10 

 

Γ ΄ Εξάμηνο Σπουδών 

Α/Α 
Μαθήματα 

 

Υποχρεωτικά 
(Υ) 

 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ΠΜ) 

 
8. 

Oι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ενηλίκων, 
Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες και Ευπαθών 
Κοινωνικά Ομάδων 

Υ(Κατεύθυνσης) 10 

9.  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ(Κατεύθυνσης) 20 
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Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων 

 

Μαθήματα Κατεύθυνσης Α΄ εξαμήνου 

 
Σύγχρονα Ψηφιακά Περιβάλλοντα και οι Εκπαιδευτικές τους Χρήσεις 

 
Περιγραφή του μαθήματος 
Το μάθημα πραγματεύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της παιδαγωγικής 
αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
στην Εκπαίδευση. 
 
Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος 
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των διδακτικών και μαθησιακών 
δυνατοτήτων που προσφέρει η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, μέσα από τη 
θεωρητική τεκμηρίωση και την πρακτική διερεύνηση εφαρμογών των ΤΠΕ. 
 
Ενότητες του μαθήματος 
Εισαγωγή και εξέλιξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, κατηγορίες περιβαλλόντων, 
δυνατότητες (διερεύνηση, μάθηση, κτλ), Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ, 
Διδακτική Μεθοδολογία, Αξιολόγηση, κατηγορίες λογισμικών, Περιβάλλοντα 
Διερεύνησης, Ανακάλυψης, Οικοδόμησης, Καθοδήγησης, Εξάσκησης και 
Πρακτικής, Έκφρασης, Νεότερες Ψηφιακές Τεχνολογίες (3D, VR, immersive, 
augmented reality, κτλ.), Διαδραστικοί πίνακες, Ψηφιακά Απτικά 
περιβάλλοντα Μάθησης 
 
Μέθοδος υλοποίησης του μαθήματος 
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 
 

Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και οι Διδακτικές του Χρήσεις 
 
Περιγραφή του μαθήματος 
Το μάθημα πραγματεύεται τις κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού, τόσο 
γενικών στόχων και εφαρμογής, όσο και ειδικών εκπαιδευτικών λογισμικών 
για τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου. 
 
Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος 
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των μαθησιακών δυνατοτήτων που 
προσφέρονται με την αξιοποίηση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών στη 
διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του σχολείου, καθώς και το πως 
εφαρμόζονται τα Εκπαιδευτικής Λογισμικά σε διδακτικά σενάρια, μέσα από τη 
σύνδεση της Παιδαγωγικής γνώσης, της Ειδικής Διδακτικής και της 
Τεχνολογικής Γνώσης. 
 
Ενότητες του μαθήματος 
Εκπαιδευτική αξιοποίηση εφαρμογών γραφείου, επεξεργασία κειμένου 
(λειτουργίες για προχωρημένους, αξιοποίηση στη διδασκαλία/μάθηση), 
Λογιστικά φύλλα, Παρουσιάσεις (προχωρημένα θέματα PP, θεωρία 
διαχείρισης της Πληροφορίας, εφαρμογές), εννοιολογικοί χάρτες, τεχνικές 
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διασύνδεσης εννοιών, λογισμικά γενικού ενδιαφέροντος (google Earth, κτλ.), 
κατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών και περιβαλλόντων, μοντέλα εισαγωγής 
των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση,  παραδείγματα χρήσης λογισμικών για 
διδακτικούς σκοπούς:  η έννοια της  δυναμικής γεωμετρίας (geogebra) και 
επίλυση προβλήματος μέσω εξαντλητικής αναζήτησης (με χρήση λογιστικού 
φύλου), περιβάλλοντα προγραμματισμού για διδακτική χρήση (Logo, 
EasyLogo και  mortan), παράδειγμα διανοητικού εργαλείoυ (mindtool) για την 
επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια λογισμικού: αυτοναφορικότητα και 
αναδρομή, κοινωνιογνωστικής σύγχρουσης, Διδακτικές πρακτικές: webQuest, 
Project, FieldTrip, Flipped Classroom κλπ., Φωτόδενδρο και ΑΠΣ σχετικά με 
τις ΤΠΕ Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ  Βασικές αρχές σχεδίασης και 
αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού – μεθοδολογία, Εκπαιδευτικά 
σενάρια: ορισμός και πρακτική, Εκπαιδευτικά Λογισμικά Θετικών Επιστημών 
(προσομοιώσεις, εικονικά εργαστήρια, εργαλεία μετρήσεων και επεξεργασίας, 
κτλ.), λογισμικά Γλώσσας και Ιστορίας (γνωριμία με λογισμικά, Διδακτική 
αξιοποίηση), Λογισμικά Δημιουργίας και Έκφρασης (εικόνα, ήχος, κολαζ, 
Story telling, σχεδίαση και αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Λογισμικών. 
 
Μέθοδος υλοποίησης του μαθήματος 
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
 
 

Μαθήματα Κατεύθυνσης Β΄ εξαμήνου 

 
Συστήματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και e-learning 

 
Περιγραφή του μαθήματος 
Το μάθημα πραγματεύεται τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και τις 
εφαρμογές των ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. 
 
Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος 
Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση των αρχών υλοποίησης της εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης, η κατανόηση των διδακτικών και μαθησιακών 
δυνατοτήτων που προσφέρει η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, μέσα 
από τη θεωρητική τεκμηρίωση και την πρακτική διερεύνηση εφαρμογών των 
ΤΠΕ και η γνωριμία με τις σύγχρονες εφαρμογές και τάσεις του πεδίου. 
 
Ενότητες του μαθήματος 
Θεωρίες σχεδίασης και υλοποίησης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, μοντέλα 
και συστήματα Σύγχρονης και Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, 
(BigBlueButton, BBC, Centra, κτλ), LMS, CMS, Moodle, LAMS, σχεδίαση και 
κατασκευή διαδικτυακών εκπαιδευτικών χώρων, MOOCS, Open Courses, 
Online Universities, e-portfolio, ανοιχτά συνεργατικά wikis 2, διαμοιραζόμενα 
εργαστήρια, Mobile learning (tablets, smartphones), σχεδίαση και κατασκευή 
προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με αξιοποίηση ΤΠΕ. 
 
Μέθοδος υλοποίησης του μαθήματος 
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 
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O Ψηφιακός Γραμματισμός και το web 2.0 

 
Περιγραφή του μαθήματος 
Το μάθημα πραγματεύεται τις θεωρητικές έννοιες του Ψηφιακού 
Γραμματισμού στην Εκπαίδευση και τις εφαρμογές των ΤΠΕ που τον 
υποστηρίζουν. 
 
Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος 
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των Πολυγραμματισμών στο πεδίο 
των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και το πως υποστηρίζονται, μέσα από τη 
θεωρητική τεκμηρίωση και την πρακτική διερεύνηση. 
 
Ενότητες του μαθήματος 
Εισαγωγή στη σύγχρονη προβληματική των γραμματισμών και η ψηφιακή 
τεχνολογία, Ψηφιακός Γραμματισμός μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στα 
βασικά μαθήματα του Σχολείου (Μαθηματικά, Γλώσσα,  Ιστορία, 
Πληροφορική, Φυσικές Επιστήμες, ξένες Γλώσσες), Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
και e-citizenship, θεωρία και εφαρμογές Web2. 
 
Μέθοδος υλοποίησης του μαθήματος 
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 
 

Οnline Κοινότητες και τα Περιβάλλοντα Κοινωνικής Δικτύωσης  
στην Εκπαίδευση 

 
Περιγραφή του μαθήματος 
Το μάθημα πραγματεύεται το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές των 
Κοινοτήτων Μάθησης στην Ψηφιακή εποχή και την αξιοποίηση των 
Περιβαλλόντων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση. 
 
Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος 
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαδικασιών και διεργασιών 
που αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα Κοινοτήτων Μάθησης και Κοινωνικής 
Δικτύωσης, η σχεδίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 
αξιοποιούν ψηφιακές κοινότητες και δίκτυα κοινωνικής σύνδεσης, καθώς και 
πρακτική γνωριμία και άσκηση με εργαλεία ΤΠΕ και ψηφιακές πλατφόρμες 
του πεδίου. 
 
Ενότητες του μαθήματος 
Θεωρητικό υπόβαθρο συνεργατικής μάθησης σε περιβάλλοντα Κοινοτήτων 
Μάθησης, εξέλιξη και ανάπτυξη των εργαλείων ψηφιακών κοινοτήτων 
μάθησης και κοινωνικών δικτύων, εργαλεία συνεργατικής μάθησης (google 
docs, κτλ.), παραδείγματα κοινοτήτων μάθησης (Scratch, through online 
community projects, και άλλες κοινότητες digital story telling, Alice, 
Constructing and using Educational Comics), μελέτη και ανάλυση εφαρμογών 
κοινωνικών δικτύων στην Εκπαίδευση (facebook, twitter, YouTube, Khan 
Academy κτλ), συνεργατικά εργαλεία και κοινότητες (Edmodo, Ning,  other 
online educational communities and their didactic use LinkedIn, padlet, 
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glogster, timeline, κτλ.), LAMS, συνεργατική ανάπτυξη και δημιουργία 
(Wikipedia, Shared, Social Bookmarking, folksonomy, κτλ.). 
 
Μέθοδος υλοποίησης του μαθήματος 
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 
 

Oι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ενηλίκων, Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
 και Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων 

 
Περιγραφή του μαθήματος 
Το μάθημα πραγματεύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της παιδαγωγικής 
αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
στην Εκπαίδευση ενηλίκων, Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Ευπαθών 
Κοινωνικά Ομάδων. 
 
Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος 
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των θεωρητικών αρχών, των 
ειδικών συνθηκών και των διδακτικών και μαθησιακών δυνατοτήτων που 
προσφέρει η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών σε ειδικά πεδία Εκπαίδευσης, μέσα από τη θεωρητική 
τεκμηρίωση και την πρακτική διερεύνηση εφαρμογών των ΤΠΕ. 
 
Ενότητες του μαθήματος 
Εισαγωγή στην Εκπαίδευση ενηλίκων, σύγχρονες τάσεις στη Συνεχιζόμενη 
και Δια Βίου Μάθηση, ψηφιακά περιβάλλοντα Δια Βίου μάθησης και 
επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων, στόχοι στην εκπαίδευση Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες και ευπαθών κοινωνικό ομάδων, αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, αξιοποίηση ατόμων με ειδικά 
μαθησιακά προβλήματα, λογισμικά και εργαλεία του πεδίου. 
 
Μέθοδος υλοποίησης του μαθήματος 
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 
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3.2.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ   

«Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» 

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

=734&tmima=263&categorymenu=3 

 

 

 

3.2.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ   

«Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» 

http://neuro.uom.gr/courses.html 

http://www.neuro.uom.gr/documents/NEUROSCIENCE%20OFFICIAL%20BULLE

TIN%20UMac%202016.pdf 

 

 

 

  

http://neuro.uom.gr/courses.html
http://www.neuro.uom.gr/documents/NEUROSCIENCE%20OFFICIAL%20BULLETIN%20UMac%202016.pdf
http://www.neuro.uom.gr/documents/NEUROSCIENCE%20OFFICIAL%20BULLETIN%20UMac%202016.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  
 

Στην ενότητα αυτή δίνονται οι σύνδεσμοι όπου είναι αναρτημένοι οι εσωτερικοί 

κανονισμοί του ΠΠΣ και των ΠΜΣ του Τμήματος 

 

4.1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ     
 

 http://www.uom.gr/media/docs/ekp/odigos-spoudwn-2015-2016.pdf  

 

 

4.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ     
 

 

4.2.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ   

«Δια βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» 

 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7

080&tmima=213&categorymenu=7  

 
 
 

4.2.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ   

«Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση 

http://www.uom.gr/media/docs/mekp-eaea/mekp-eaea-kanonismos-2016-

2017.pdf 

http://www.uom.gr/media/docs/ekp/odigos-spoudwn-2015-2016.pdf
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7080&tmima=213&categorymenu=7
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7080&tmima=213&categorymenu=7
http://www.uom.gr/media/docs/mekp-eaea/mekp-eaea-kanonismos-2016-2017.pdf
http://www.uom.gr/media/docs/mekp-eaea/mekp-eaea-kanonismos-2016-2017.pdf
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4.2.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ   

«Επιστήμες της Εκπαίδευσης & της Δια Βίου μάθησης» 

http://www.uom.gr/orologia/mekp-ed-ll/Kanonismos-2015.pdf  

 

Άρθρο 1
ο
 

Ίδρυση του ΠΜΣ 

 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης» (Sciences 

of Education and Lifelong Learning). Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση την Πρυτανική Πράξη …… με την οποία εγκρίθηκε το ΠΜΣ (η 

οποία αποτελεί τροποποίηση του υπ’ αριθμ. ΦΕΚ1934/17-7-2014) και τον παρόντα 

Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του 

Τμήματος στην ……. -2015 συνεδρίασή της. 

 

Άρθρο 2
ο
 

Αντικείμενο – Σκοπός 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου 

Μάθησης» («Sciences of Education and Lifelong Learning») έχει ως αντικείμενο τη διάχυση 

σύγχρονων προσεγγίσεων της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης σε θέματα 

εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας, και πληροφορικής-νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών 

γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που 

αφορούν στα εξής αντικείμενα: 

 Την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης γενικότερα και των σχολικών μονάδων 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότερα, καθώς επίσης και τη 

λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων διά βίου 

μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (π.χ. ΓΓΔβΜ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ, 

ΚΔΒΜ, ΠΕΚ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΣΔΕ κλ.π.). 

 Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. 

Ειδικότερα, η Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία πρόκειται να καλύψει ένα 

πολύ σημαντικό κενό της υπάρχουσας ελληνικής πραγματικότητας. Έχει γίνει πλέον 

συνείδηση στο χώρο της εκπαίδευσης η ανάγκη επαγγελματικής αναβάθμισης των στελεχών 

εκπαίδευσης (Περιφερειακών Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης, 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, και λοιπών στελεχών εκπαίδευσης), αφού οι περισσότεροι 

από αυτούς δε διαθέτουν εξειδικευμένες και πιστοποιημένες πανεπιστημιακές σπουδές στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Συνεπώς, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρει τη 

δυνατότητα στους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά 

και στους μελλοντικούς, να αποκτήσουν τις κατάλληλες εκείνες επιστημονικές γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, ώστε 

να μπορούν αυτοί να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

εκπαιδευτικής ηγεσίας. 

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας θα μπορούν να εργαστούν: (α) ως στελέχη 

σε γενικά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε 

http://www.uom.gr/orologia/mekp-ed-ll/Kanonismos-2015.pdf
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Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΙΕΚ), καθώς και σε οργανισμούς δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. 

ΓΓΔΒΜ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ κλπ.), στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης της τοπικής 

αυτοδιοίκησης (ΚΔΒΜ) και στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), (β) ως στελέχη 

των κεντρικών δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης και Διά βίου Μάθησης, και (γ) στη 

διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών, στη μελέτη και εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που 

εστιάζονται στη διοίκηση της εκπαίδευσης. 

Η κατεύθυνση της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση θα 

καλύψει τη διαπιστωμένη ανάγκη της ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών και της 

Πληροφορικής σε όλο το φάσμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αλλά 

και της Προσχολικής Αγωγής) – σε όλες τις εκφάνσεις της: στην τυπική και μη τυπική 

εκπαίδευση (όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), στα Γενικά Λύκεια και στα Επαγγελματικά 

και Τεχνικά Λύκεια και γενικά σε κάθε μορφής εκπαίδευση που προηγείται της Μετα-

λυκειακής, Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Όπως είναι γνωστό, η Πληροφορική και 

γενικότερα οι Νέες Τεχνολογίες σήμερα αποτελούν ένα ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο και ένα 

μέσο για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Πέραν τούτου όμως, η εκπαίδευση 

πρέπει να λάβει υπόψη της και τις νέες κοινωνικές πρακτικές και το ιδιαίτερο πλαίσιο μέσα 

στο οποίο διαμορφώνονται οι κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται στον 

κυβερνοχώρο και είναι γνωστές με την ονομασία ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy). 

Το πρόγραμμα της Κατεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 

απευθύνεται σε εν ενεργεία και εν δυνάμει εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων (και όχι 

μόνο της Πληροφορικής), οι οποίοι θα επιθυμούσαν να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους 

προσόντα και να βελτιώσουν ουσιαστικά τις διδακτικές τους μεθόδους, ενσωματώνοντας σε 

αυτές τις νέες τεχνολογίες και εγγράφοντας τη διδακτική τους προβληματική στο πλαίσιο του 

ψηφιακού γραμματισμού. 

 

Άρθρο 3ο 

Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) περιλαμβάνει τα ακόλουθα δομικά 

στοιχεία: Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (Υ), Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 

(ΥΚα) και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ). 

2. Το ΠΜΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και την ανάγκη κατοχής 

εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους επιστήμονες των διαφόρων ειδικοτήτων 

που ενεργοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης, 

περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις: 

(α) «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» («Educational Management and Leadership»). 

(β) «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» («ICT in Education»). 

Οι δυο κατευθύνσεις στηρίζονται στην ίδια γενική φιλοσοφία για την εκπαίδευση ενηλίκων και 

τη δια βίου μάθηση. Ωστόσο, το πρόγραμμα της κάθε κατεύθυνσης εστιάζει σε εκείνες τις 

προϋποθέσεις, η πλήρωση των οποίων κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των συμμετεχόντων. 

Άρθρο 4ο 

Τίτλοι Σπουδών 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

(ΜΔΕ), επιπέδου Master of Science (MSc.) στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου 

Μάθησης» («Sciences of Education and Lifelong Learning»), με εξειδίκευση σε μια από τις 

ακόλουθες κατευθύνσεις: 

(α) «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» («Educational Management and Leadership») 

(β) «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» («ICT in Education»). 



94 
 

 

Άρθρο 5ο 

Χρονική Διάρκεια Σπουδών 

 

1. Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες, συμπεριλαμβανομένης 

της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος. 

2. Η αίτηση για αναστολή φοίτησης, εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 

(ΓΣΕΣ) ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ, μόνο σε 

περίπτωση τεκμηριωμένου αιτήματος για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους και μόνο μετά την 

ολοκλήρωση της φοίτησης στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί 

να υπερβαίνει συνολικά το χρονικό διάστημα των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε να είναι 

μικρότερη της διάρκειας ενός εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων μπορεί να χορηγείται σε περιπτώσεις 

παρατεταμένης νοσηλείας, η οποία πιστοποιείται από δημόσιο φορέα ή για άλλο σοβαρό 

λόγο, τον οποίο εκτιμά η ΓΣΕΣ. 

3. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος λαμβάνει αναστολή φοίτησης, είναι υποχρεωμένος να 

παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, τα σεμινάρια και τις δραστηριότητες του ΠΜΣ, στα οποία 

δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησης. 

4. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται 

όλα τα σχετικά δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο (φοιτητική κάρτα, δελτίο 

φοιτητικού εισιτηρίου, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κλπ). 

5. Αιτήσεις για αναστολή φοίτησης κατατίθενται στη γραμματεία του ΠΜΣ στο τέλος του 

πρώτου εξαμήνου. Αιτήσεις για την ανάκληση της αναστολής κατατίθενται στη λήξη του 

εξαμήνου που έχει δοθεί η αναστολή. 

6. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια από το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου και Θρησκευμάτων ή από άλλον δημόσιο φορέα, δεν δικαιούνται 

αναστολή φοίτησης. 

Άρθρο 6ο 

Όργανα διοίκησης και λειτουργίας 

 

1. Όργανα διοίκησης του ΠΜΣ σύμφωνα με το Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-7-2008) για το 

θεσμικό πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι τα εξής: 

 η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου, 

 η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, 

 η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) και 

 ο Διευθυντής του ΠΜΣ 

2. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από το Διευθυντή και δύο μέλη, που ορίζονται με 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, με διετή θητεία, και με δυνατότητα ανανέωσης. Τόσο ο 

Διευθυντής όσο και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής θα πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο 

Διευθυντής του ΠΜΣ ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του 

ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και έχει 

ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Τα μέλη της 

Συντονιστικής Επιτροπής είναι του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο 

των κατευθύνσεων του ΠΜΣ, και έχουν ερευνητικό,  συγγραφικό και διδακτικό έργο απόλυτα 

συναφές με το αντικείμενο των κατευθύνσεων του ΠΜΣ. 

3. Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, φέρει την επιστημονική, οργανωτική και 

διοικητική ευθύνη του συντονισμού του ΠΜΣ. Η υπόδειξη του είδους των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, η επίβλεψη και η αξιολόγησή τους θα τελούν υπό την ευθύνη της 

Συντονιστικής Επιτροπής. 
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4. Η Συντονιστική Επιτροπή παρακολουθεί και συντονίζει την οργάνωση και τη λειτουργία του 
διδακτικού προγράμματος του ΠΜΣ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον εσωτερικό 
κανονισμό. Η Συντονιστική Επιτροπή καλείται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς να 
αποτιμήσει την πορεία του ΠΜΣ. Η Συντονιστική Επιτροπή, αφού εξετάσει την ανάγκη για 
ενδεχόμενη ανακατανομή των μαθημάτων των δύο Κατευθύνσεων του ΠΜΣ, τα οποία θα 
διδαχθούν ανά εξάμηνο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλει τις προτάσεις της προς 
έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Οι προτάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής 
επικυρώνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

 

Άρθρο 7ο 

Εισαγωγή στο ΠΜΣ – Διαδικασία επιλογής 
 

1. Προκήρυξη Διαγωνισμού επιλογής υποψηφίων φοιτητών 
Κάθε χρόνο οι συντονιστές των δύο Κατευθύνσεων του ΠΜΣ εισηγούνται στη Γ.Σ.Ε.Σ. το 
χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή υποψηφίων φοιτητών καθώς 
και τις λοιπές διαδικασίες και λεπτομέρειες επιλογής για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η 
προκήρυξη κοινοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στις 
Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ΠΜΣ. Στην προκήρυξη αναφέρονται: 

 Οι Κατευθύνσεις του ΠΜΣ 

 Ο ακριβής αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά Κατεύθυνση 

 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη 
διαδικασία 

 επιλογής 

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 

 Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής 

 Κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από τη Συντονιστική Επιτροπή. 
 

2. Αριθμός και κατηγορίες Εισακτέων 
(α) Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα 
ορίζεται σε συνολικά εκατόν είκοσι (120) άτομα, δηλαδή εξήντα (60) άτομα ανά Κατεύθυνση. 
Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Επίσης, εάν η Γ.Σ.Ε.Σ. του 
Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής εκτιμήσει ότι ο αριθμός των υποψηφίων 
για μία από τις δύο Κατευθύνσεις είναι μικρός, μπορεί να αναστείλει επί ένα έτος (ή και 
περισσότερα) τη λειτουργία της αντίστοιχης Κατεύθυνσης, λαμβάνοντας φυσικά σχετική 
πρόνοια για την ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών όσων ήδη φοιτούν. 
Σύμφωνα με το Νόμο 3685, άρθρο 4, παραγρ. 3 (ΦΕΚ 148 τ. Α’/16-7-2008) στο ΠΜΣ 
εισάγονται, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών (ΙΚΥ), που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού 
του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού 
Κράτους. Ο αριθμός των υποτρόφων είναι ανά Κατεύθυνση σύμφωνα με απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και μπορεί να αυξάνεται σύμφωνα με την ίδια απόφαση και όπως 
προβλέπει ο Νόμος 3685, άρθρο 4, παραγρ. 3. 
Αναφορικά με τις δύο κατηγορίες εισακτέων στο ΠΜΣ, δηλαδή οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. και οι 
αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους, οφείλουν να καταθέσουν αίτηση 
υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών u931 Σπουδών τις καθορισμένες 
ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων, καθώς και να πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως 
αυτές προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ. 
(β) Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων 
πανεπιστημίων (κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3549/2007) της ημεδαπής και 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων 
ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
 

3. Προϋποθέσεις εισαγωγής 
Α. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής στο ΠΜΣ είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών για το ΠΜΣ 
διενεργείται με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος 
άρθρου, από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Η επικύρωση των αποτελεσμάτων γίνεται 
από την Γ.Σ.Ε.Σ. 
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Β. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου του εξωτερικού 
(αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ), απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης τής 
ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς. 
Γ. Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο 
τουλάχιστον Β2 («καλή γνώση») μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, 
γερμανική. Ως απόδειξη κατοχής πτυχίου ξένης γλώσσας επιπέδου «καλή γνώση» (Β2) 
λαμβάνονται υπόψη όλα τα πιστοποιητικά, τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ. 
4). Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας πρέπει να έχουν αποκτηθεί εντός του 
χρονικού διαστήματος που προβλέπει η διαδικασία απόκτησης του κάθε πιστοποιητικού. 
5).Ανάλογα προς τα ανωτέρω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας απαιτούνται για την απόδειξη 
της κατοχής ή επάρκειας μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. 
 
4. Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής 
Α. Οι αιτήσεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ελέγχονται από τη Συντονιστική 
Επιτροπή, για να διαπιστωθεί αν οι υποψηφιότητες πληρούν τις διατάξεις του νόμου και τους 
όρους του κανονισμού του ΠΜΣ. 
Β. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία 
μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή: 

 Αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ, στην οποία θα δηλώνεται η κατεύθυνση σπουδών 
που σκοπεύει να ακολουθήσει ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής. 

 Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες 
επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική 
εμπειρία και γενικώς τα προσόντα του υποψηφίου. 

 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 
υποψηφίου. 

 Απλό αντίγραφο πτυχίου για πτυχία u960 που προέρχονται από ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της 
ημεδαπής 

 Επικυρωμένο και μεταφρασμένο αντίγραφο πτυχίου για τις περιπτώσεις πτυχίων που 
προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής. 

 Αντίγραφο του πιστοποιητικού αναγνώρισης των πανεπιστημιακών τίτλων της 
αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και νόμιμα επικυρωμένη 
και μεταφρασμένη αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από ιδρύματα της αλλοδαπής. 

 Άλλα πτυχία ΑΕΙ, εφόσον υπάρχουν, νόμιμα επικυρωμένα. 

 Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν, νόμιμα επικυρωμένα. 

 Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής μιας ή περισσότερων ξένων 
γλωσσών. Τα πιστοποιητικά που προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα. 

 Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά 
συνεδρίων, εφόσον υπάρχουν. 

 Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει. 
 

5. Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 
Α. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ είναι αρμόδια για την επιλογή των μεταπτυχιακών 
φοιτητών. 
Β. Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο διεξάγεται ο τυπικός έλεγχος των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 
5Γ του παρόντος άρθρου, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποιοι και πόσοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις για να προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο της συνέντευξης. 
Στο δεύτερο στάδιο καλούνται για συνέντευξη όσοι υποψήφιοι έχουν περάσει επιτυχώς το 
πρώτο στάδιο και η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει εξ αυτών τον αριθμό των εισακτέων (ο 
οποίος δύναται να είναι μικρότερος των 60 ατόμων ανά κατεύθυνση). 
Γ. Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών είναι τα εξής: 
1) οι τίτλοι σπουδών, 
2) ο βαθμός βασικού πτυχίου, 
3) οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, 
4) η επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα των δύο Κατευθύνσεων του ΠΜΣ, 
5) η επίδοση του υποψήφιου στη συνέντευξη. 
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6. Σύστημα πίστωσης των κριτηρίων επιλογής 
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την επιτροπή με σύστημα μοριοδότησης 
στα συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν (άρθρο 5, Γ του παρόντος). 
 

Κριτήρια επιλογής Μέγιστη πίστωση μορίων 

Ο βαθμός πτυχίου 10 

Επιπλέον τίτλοι σπουδών (5 μόρια για δεύτερο πτυχίο, 8 
μόρια για μεταπτυχιακό και 12 μόρια διδακτορικό) 

25 

Οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και πρακτικά 
συνεδρίων (5 μόρια για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό και 3 
μόρια για κάθε δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου) 

15 

Η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (1 
μόριο για κάθε έτος προϋπηρεσίας) 

10 

Συνέντευξη 40 

 
Άρθρο 8ο 

Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ 

 
1. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών 

 
Α. Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις κατευθύνσεις 
του ΠΜΣ ως εξής: 
Το Α’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) και 
περιλαμβάνει δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, κοινά και για τις δύο Κατευθύνσεις του 
ΠΜΣ, τα οποία πιστώνονται με πέντε (5) μονάδες έκαστο και δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα 
Κατεύθυνσης, τα οποία πιστώνονται με δέκα (10) μονάδες έκαστο. Το Β’ εξάμηνο σπουδών 
πιστώνεται με τριάντα (30) μονάδες και περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα 
Κατεύθυνσης, καθένα εκ των οποίων πιστώνεται με δέκα (10) μονάδες. Το Γ’ εξάμηνο 
σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) και περιλαμβάνει ένα (1) 
μάθημα Κατεύθυνσης, το οποίο πιστώνεται με δέκα (10) μονάδες και τη Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία, η οποία πιστώνεται με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες. 
Β. Το πρόγραμμα μαθημάτων μπορεί να αναδιαμορφώνεται ανάλογα με τις λειτουργικές 
ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών και τις εξελίξεις της επιστήμης. Σε περίπτωση ανάγκης 
για την οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των 
μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ υποβάλλει σχετική 
πρόταση προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Ο καθορισμός του τελικού προγράμματος 
των μαθημάτων γίνεται με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση τόσο της επιστημονικής επάρκειας 
τού περιεχομένου σπουδών όσο και της επαρκούς προσφοράς μαθημάτων σε σχέση με τις 
ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών. 
Γ. Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και σε περίπτωση προσκεκλημένων 
εισηγητών από το εξωτερικό η αγγλική. 
Δ. Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ενενήντα (90) 
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ). Το κάθε μάθημα διδάσκεται για δεκατρείς (13) εβδομάδες και η 
διάρκεια διδασκαλίας του είναι τρεις (3) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα. 
Στ. Τα μαθήματα διεξάγονται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που ενδέχεται να 
συνδυάζουν: α) δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια, και β) εξ αποστάσεως μαθήματα, με τη 
χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας - μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Ζ. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ μπορεί να συνδυάζεται με ερευνητική απασχόληση και 
άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών ή με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα 
και σε άλλες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. 
Το αναλυτικό ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων των δύο Κατευθύνσεων του ΠΜΣ είναι το 
παρακάτω: 
 
2. Πρόγραμμα μαθημάτων και πιστωτικές μονάδες (ΦΠ) 

(α) Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία 
 
Α ΄ Εξάμηνο Σπουδών 
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Α/Α 
Μαθήματα 

 

Υποχρεωτικά 
(Υ) 

 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ΠΜ) 

1. 
 

Εκπαιδευτική Πολιτική, Καινοτομίες και Δια βίου 
μάθηση 

Υ(Κορμού) 5 

2. Μέθοδοι Διδασκαλίας και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Υ(Κορμού) 5 

3. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Υ(Κατεύθυνσης) 10 

4. Η Ηγεσία στην Εκπαίδευση Υ(Κατεύθυνσης) 10 

 
Β ΄ Εξάμηνο Σπουδών 

Α/Α 
Μαθήματα 

 

Υποχρεωτικά 
(Υ) 

 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ΠΜ) 

5. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία Υ(Κατεύθυνσης) 10 

6. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Ηθική Υ(Κατεύθυνσης) 10 

7. Επαγγελματική Ανάπτυξη Ηγετών 
Εκπαίδευσης 

Υ(Κατεύθυνσης) 10 

 

Γ ΄ Εξάμηνο Σπουδών 

Α/Α 
Μαθήματα 

 

Υποχρεωτικά 
(Υ) 

 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ΠΜ) 

 
8. 

Μεθοδολογία Ποσοτικής και Ποιοτικής 
Ανάλυσης – Practicum – Εμπειρία πεδίου και 
Πρακτική Άσκηση (Field Experience and 
Practicum) 

Υ(Κατεύθυνσης) 10 

9. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ(Κατεύθυνσης) 20 

 

 

β) Κατεύθυνση Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

Α ΄ Εξάμηνο Σπουδών 

Α/Α 
Μαθήματα 

 

Υποχρεωτικά 
(Υ) 

 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ΠΜ) 

1. 
 

Εκπαιδευτική Πολιτική, Καινοτομίες και Δια βίου 
μάθηση 

Υ(Κορμού) 5 

2. Μέθοδοι Διδασκαλίας και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Υ(Κορμού) 5 

3. 
Σύγχρονα Ψηφιακά Περιβάλλοντα και οι 

Εκπαιδευτικές τους Χρήσεις 
Υ(Κατεύθυνσης) 10 

4. 
Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και οι Διδακτικές του 

Χρήσεις 
Υ(Κατεύθυνσης) 10 

Β ΄ Εξάμηνο Σπουδών 

Α/Α 
Μαθήματα 

 

Υποχρεωτικά 
(Υ) 

 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ΠΜ) 

 
5. 

Συστήματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και e – 
learning 

Υ(Κατεύθυνσης) 10 

6. O Ψηφιακός Γραμματισμός και το web 2.0 Υ(Κατεύθυνσης) 10 

7. 
Οnline Κοινότητες και τα Περιβάλλοντα Κοινωνικής 

Δικτύωσης στην Εκπαίδευση 
Υ(Κατεύθυνσης) 10 

 

Γ ΄ Εξάμηνο Σπουδών 
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Α/Α 
Μαθήματα 

 

Υποχρεωτικά 
(Υ) 

 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ΠΜ) 

 
8. 

Oι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ενηλίκων, Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες και Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων 

Υ(Κατεύθυνσης) 10 

9.  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ(Κατεύθυνσης) 20 

 
 
3. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 
Α. Στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας προβλέπεται η συγγραφή μιας πρωτότυπης 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). 
Β. Σύμφωνα με το Ν. 3685/2008, άρθρο 5 παράγραφος 4 για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο 
οποίος παρακολουθεί ΠΜΣ που απονέμει ΜΔΕ, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση 
της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα μόνιμο μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ως επιβλέπων. Η Συντονιστική 
Επιτροπή και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της 
πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Με την έναρξη της διπλωματικής εργασίας 
κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει σχετικό υπόμνημα της διπλωματικής εργασίας σε 
συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. 
Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος τριμελής 
επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ή 
ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα 
μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το 
γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. 
Γ. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) ολοκληρώνεται και υποβάλλεται για κρίση 
κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. 
Δ. Η ΜΔΕ μπορεί να είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική, σε θεματική που εντάσσεται στο 
αντικείμενο του Προγράμματος και της Κατεύθυνσης. 
Ε. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποστηρίζει προφορικά την εργασία του ενώπιον τριμελούς 
επιτροπής, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν άρθρο, παράγραφος Β. Στην περίπτωση που η 
ΜΔΕ έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα η επιτροπή μπορεί: α) να εγκρίνει την προφορική 
υποστήριξη της εργασίας, β) να ζητήσει διορθώσεις και εκ νέου κατάθεση και γ) να απορρίψει 
την εργασία. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του ΠΜΣ. 
ΣΤ. Δυνατότητα παράτασης για την εκπόνηση της ΜΔΕ παρέχεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα 
από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, για μία μόνον φορά, για χρονικό διάστημα που 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα εξάμηνο και μόνο σε περίπτωση τεκμηριωμένου αιτήματος 
για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, και μετά από θετική εισήγηση του επιβλέποντα Καθηγητή. Οι 
αιτήσεις για παράταση κατάθεσης της ΜΔΕ κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ. 
Ζ. Από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους (σε όλα τα μαθήματα και 
τη ΜΔΕ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται βεβαίωσης αποφοίτησης από το ΠΜΣ. 
Η. Όσοι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και την εκπόνηση και 
υποστήριξη της ΜΔΕ εντός του προβλεπόμενου από τον παρόντα Κανονισμό χρονικού 
διαστήματος διαγράφονται από το ΠΜΣ αυτοδικαίως. 
 
4. Διδακτικό Προσωπικό 
 
(α) Σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 τη διδασκαλία των μαθημάτων και τη διεξαγωγή 
σεμιναρίων, ερευνητικών προγραμμάτων, εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων κλπ. του ΠΜΣ 
μπορούν να αναλαμβάνουν: 

 Μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, 
επισκέπτες καθηγητές, πανεπιστημιακοί υπότροφοι, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος. 

 Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική και 
συγγραφική δραστηριότητα. 

 Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ 

(β) Η αποκλειστική απασχόληση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος στο ΠΜΣ δεν επιτρέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3685/2008, άρθρο 5, παραγρ.2). 
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5. Υποχρεώσεις και αξιολόγηση φοιτητών 
 
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι αποκλειστική 
αρμοδιότητα του εκάστοτε διδάσκοντα. Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται η συμμετοχή και 
επίδοση στο μάθημα, καθώς και στα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα του μαθήματος 
σεμινάρια, εργασίες και ασκήσεις. Η βαθμολογία των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με το 
ίδιο σύστημα που ισχύει για τους φοιτητές του προπτυχιακού κύκλου σπουδών: ελάχιστη 
βαθμολογία το μηδέν (0), βάση το πέντε (5) και άριστα το δέκα (10). Σε περίπτωση αποτυχίας 
ή μη προσέλευσης στην εξέταση ενός μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να 
επανεξετασθεί στην επόμενη εξεταστική, ακόμη και αν το μάθημα δεν προσφέρεται στην 
επόμενη εξεταστική. Το δικαίωμα αυτό ισχύει άπαξ. 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι: 

1. Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος 
προγράμματος σπουδών υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο. Η παρακολούθηση των 
μαθημάτων που πραγματοποιούνται δια ζώσης ή μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας είναι υποχρεωτική. Μεταπτυχιακός φοιτητής που απουσιάζει από το 20% 
των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος ανά εξάμηνο, θεωρείται 
αποτυχών στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να επαναλάβει την παρακολούθηση και 
την εξέτασή του. 

2.  Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για 
το κάθε μάθημα. 

3.  Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις. 
4.  Να υποβάλλουν μέχρι την ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία το 

έντυπο με το(α) μάθημα (μαθήματα) επιλογής που θέλουν να παρακολουθήσουν κάθε 
εξάμηνο. 

5. Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν από την αξιολόγηση της διπλωματικής τους 
εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία αντιγραφής/ λογοκλοπής. 

6.  Να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του 
προγράμματος. Να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις καθώς και 
όποια άλλη υποχρέωση προς το Ίδρυμα πριν από την ορκωμοσία. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση, δεν θα έχουν δικαίωμα να ορκιστούν και να παραλάβουν το μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης. 

7.  Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων καθώς και την ακαδημαϊκή 
δεοντολογία. 

8. Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, 
αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού ή αποκλεισμού από το πρόγραμμα. 

 
Άρθρο 9ο 

Οικονομική Διαχείριση 
 

1. Πόροι των ΠΜΣ μπορεί να είναι δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του 
δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόροι από ερευνητικά 
προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και 
δίδακτρα. Η οικονομική διαχείριση γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
2. Η διαχείριση των εσόδων των ΠΜΣ γίνεται από τον ΕΛΚΕ και κατανέμονται ως εξής: 

α)  65% για λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και για αμοιβές − αποζημιώσεις του 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, για εργασία που υπερβαίνει τις κατά 
νόμο υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές μετά από πρόταση της ΓΣΕΣ. 

β) 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος που αφορούν το ΠΜΣ, και 
γ) 10% κρατήσεις υπέρ του ΕΛΚΕ. 

Η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο 
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
3. Τα δίδακτρα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και προσκομίζεται η σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του 
Προγράμματος. Ο φοιτητής παραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης. Σε περίπτωση διακοπής της 
φοίτησης δεν επιστρέφονται τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί. Ο φοιτητής υποχρεούται να 
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καταθέσει τα δίδακτρα στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας σύμφωνα με την ακόλουθη περίοδο των δόσεων: 1) Καταβολή 
του ποσού των 500 Ευρώ κατά την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ., 2) καταβολή του ποσού των 
1000 Ευρώ κατά την έναρξη του Β’ εξαμήνου και 3) καταβολή του ποσού των 1000 Ευρώ 
κατά την έναρξη του Γ’ εξαμήνου. Επιπλέον, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του 
καθώς και όλων των εξεταστικών υποχρεώσεων του ο φοιτητής, ενόψει της ορκωμοσίας του, 
οφείλει να καταθέσει το παράβολο ορκωμοσίας (το ποσό των 50 Ευρώ) στον τραπεζικό 
λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και να προσκομίσει τη 
σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του Προγράμματος. 
4. Τα έσοδα του προγράμματος διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών και ερευνητικών 
αναγκών, όπως: αποζημιώσεις μελών ΔΕΠ και εξωτερικών συνεργατών, διοικητική και 
τεχνική υποστήριξη, προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 
και ερευνητικών εργαλείων, προμήθεια λογισμικών, υποτροφίες, αναλώσιμα υλικά, έξοδα 
προβολής και διαφήμισης, έξοδα μετακινήσεων, διάφορα άλλα έξοδα που θα προκύψουν. Η 
οικονομική διαχείριση γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ, ενώ 
την εποπτεία ασκεί η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού 
κόστους λειτουργίας του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο 
ποσό των 156.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: 
 

Προϋπολογισμός Δαπανών Σύνολο (Ευρώ) 

1) Αμοιβές/ αποζημιώσεις Διδακτικού, Διοικητικού και Τεχνικού 
Προσωπικού 

135.940 

2) Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικών εργαλείων, 
ειδικού εξοπλισμού, λογισμικών και αναλωσίμων 

12.060 

3) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε συνέδρια και 
δαπάνες δημοσιεύσεων 

4.000 

4) Λοιπά Έξοδα 4.000 

Σύνολο 156.000 

 
Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τα δίδακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως 
δωρεές, χορηγίες και λοιπά. 
 
 
 
 
 

Άρθρο 10ο 
Αξιολόγηση Προγράμματος 

 
Το ΠΜΣ προσαρμόζεται στις διατάξεις περί αξιολόγησης του Ν. 3685/08 (άρθρο 1, παρ. 2) 
και συντάσσεται κάθε τρία (3) χρόνια έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3374/05 (ΦΕΚ 189 Α’). 

 
Άρθρο 11ο 

Διάρκεια Λειτουργίας 
 

Η διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ είναι επτά (7) έτη, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 
Το αργότερο το τελευταίο εξάμηνο του χρόνου λειτουργίας του ΠΜΣ, με απόφαση της 
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπή του ΠΜΣ προς 
τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μπορεί να ζητηθεί παράταση της λειτουργίας του για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. 
 

Άρθρο 12ο 
Κοινές Διατάξεις του Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών 

 
1. Γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) και της 
Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) 
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Με απόφαση της ΓΣΕΣ ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας ή της Διδακτορικής Διατριβής (Ν. 3685/2008, άρθρο 9 παρ. 4 εδάφιο γ). 
 
2. Υλικοτεχνική υποδομή 
Το ΠΜΣ θα λειτουργεί στους χώρους διδασκαλίας και έρευνας του Τμήματος, και θα 
χρησιμοποιηθούν τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος. Οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
μπορούν να αναζητήσουν το βιβλιογραφικό υλικό που χρειάζονται για τη συγγραφή των 
εργασιών τους από τα ηλεκτρονικά περιοδικά και τις βάσεις δεδομένων στις οποίες το 
Πανεπιστήμιο έχει εξασφαλίσει πρόσβαση. 
 
3. Προσωπικό και Υποστήριξη 
Η γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ καθώς και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, οικονομική και 
τεχνολογική υποστήριξη, σε γραφεία και προσωπικό προβλέπεται από τη ΓΣΕΣ κατά την 
υποβολή έγκρισης προγραμμάτων στην Πρυτανεία, είτε από υπάρχον μόνιμο προσωπικό του 
Τμήματος είτε με τη διαδικασία προσλήψεων που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ. 
 

Άρθρο 13ο 
Πειθαρχικά ζητήματα 

 
Κατά την εγγραφή τους όλοι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν το «Συμβόλαιο 
Τιμής», δηλαδή ένα κείμενο (βλπ. Παράρτημα Α στο τέλος του παρόντος Κανονισμού), στο 
οποίο θα δηλώνουν ότι δεσμεύονται να τηρήσουν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας του 
ΠΜΣ. 
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη 
Συντονιστική Επιτροπή, η οποία εξετάζει το ζήτημα και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. που είναι 
υπεύθυνη για την τελική εκτίμηση και λήψη αποφάσεων. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι 
ποινές που θα επιβάλλονται, εάν συλληφθούν να αντιγράφουν σε εργασίες, εξετάσεις ή στη 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους, θα είναι ως εξής: 
 
1) Μαθήματα 

 Η πρώτη φορά που διαπιστώνεται αντιγραφή/λογοκλοπή κατά τη διάρκεια των 
σπουδών: Αποκλεισμός του φοιτητή από τις εξετάσεις του μαθήματος και υποχρέωση 
να παρακολουθήσει το μάθημα ξανά την επόμενη φορά με τις ανάλογες 
υποχρεώσεις. 

 Η δεύτερη φορά που διαπιστώνεται αντιγραφή/λογοκλοπή κατά τη διάρκεια των 
σπουδών: Διαγραφή από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. 

 
 
2) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
Με την υποβολή της ΜΔΕ ο κάθε φοιτητής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση (βλπ. Παράρτημα Β 
στο τέλος του παρόντος Κανονισμού), στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα και σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία ότι η ΜΔΕ αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 
είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, καθώς επίσης και ότι οι βιβλιογραφικές πηγές που 
έχουν χρησιμοποιηθεί περιορίζονται στο επίπεδο της βιβλιογραφικής αναφοράς και μόνο. 
Σε περίπτωση διαπιστωμένης αντιγραφής/λογοκλοπής, με απόφαση της ΓΣΕΣ, η ελάχιστη 
ποινή που επιβάλλεται είναι η υποχρέωση του φοιτητή να επαναλάβει την εκπόνηση της ΜΔΕ 
με άλλο θέμα και με άλλον επόπτη καθηγητή. Ο πρώτος επιβλέπων καθηγητής αμείβεται 
πλήρως και ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει το εξάμηνο με τις ανάλογες οικονομικές 
υποχρεώσεις. Η μέγιστη ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε τέτοιες περιπτώσεις 
αντιγραφής/λογοκλοπής είναι η διαγραφή του από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. 
Αν ο φοιτητής έχει αποφοιτήσει, η ποινή είναι η ανάκληση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης και η προώθηση του θέματος στη νομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου για την 
έναρξη των ανάλογων νομικών διαδικασιών. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
 
 
 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΙΜΗΣ 
 

Ο υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………………,          

μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 

με Ειδίκευση ……………………………………………………………………………….. 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

Ότι έχω διαβάσει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και τον αποδέχομαι. 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 

 

 

 

Ημερομηνία: ___ / ___ / _____ 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

(υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 

1599/1986). 
 

 
 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΠΜΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ: 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι: 

Οι φωτοτυπίες των πτυχίων και γενικά των τίτλων σπουδών που καταθέτω είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων τα οποία βρίσκονται στην 

κατοχή μου και τα οποία θα προσκομίσω για έλεγχο οποτεδήποτε μου ζητηθεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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4.2.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ   

«Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» 

Άρθρο 1ο 
Ίδρυση του ΠΜΣ 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015 −2016 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών 
της Επικοινωνίας». Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ιδρύθηκε και 
λειτουργεί με βάση τις υπ’ αριθμ. 107424/B7 υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες 
εγκρίθηκε το πρόγραμμα και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίθηκε από 
τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος στην ??? συνεδρίαση 
της. 
 

Άρθρο 2ο 
Αντικείμενο – Σκοπός 

Το Π.Μ.Σ.  με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» έχει ως γενικό 
σκοπό την ανάπτυξη, επιστημονική διερεύνηση και διάχυση εξειδικευμένων γνώσεων 
και εφαρμογών σε θέματα που αφορούν στο πεδίο των προβλημάτων λόγου, 
ομιλίας, φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας. Το περιεχόμενο των σπουδών αντλεί 
θεματικές από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία: Λογοπαθολογία, Γλωσσολογία, 
ΩΡΛ/Ακοολογία, Νευρολογία/Νευροεπιστήμες, Μαθησιακές Γλωσσικές δυσκολίες, 
Εξελικτική/γνωστική ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία και Ειδική Παιδαγωγική. Οι ειδικοί 
σκοποί του προγράμματος είναι: 

1. η διαγνωστική αξιολόγηση των προβλημάτων λόγου, ομιλίας φωνής, 
κατάποσης και επικοινωνίας  σε άτομα, παιδιά και ενηλίκους 

2. η πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των προβλημάτων λόγου, 
ομιλίας φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας σε άτομα, παιδιά και 
ενηλίκους 

3.  η έρευνα σε θέματα φυσιολογικής και αποκλίνουσας επικοινωνίας (λόγος, 
ομιλία, φωνή, μη λεκτική επικοινωνία) και κατάποσης 

4.  η ενισχυτική καλλιέργεια της γλώσσας, της ομιλίας και της επικοινωνίας 
(λεκτικής και μη λεκτικής) στο σχολικό πλαίσιο μέσα από ειδικά 
προγράμματα. 

 
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 
μονάδες και δομές δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες λόγου 
και επικοινωνίας σε άτομα με αναπηρίες και/ ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
όπως σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, 
Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), ΣΜΕΑ, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας, κλινικές, 
νοσοκομεία κλπ. Επίσης, θα μπορούν να καλύψουν εξειδικευμένες ανάγκες 
στελέχωσης των κεντρικών δημόσιων φορέων εκπαίδευσης και υγείας,  ερευνητικών 
κέντρων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, και 
ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι παρέχουν έργο στο πεδίο της ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των προβλημάτων λόγου και 
επικοινωνίας παιδιών και ενηλίκων.  Οι απόφοιτοι, θα μπορούν επίσης να 
συμμετέχουν στη διεξαγωγή σχετικών με το αντικείμενο ερευνών, στη μελέτη και 
εκπόνηση εξειδικευμένων προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
εκπαιδευτικών και κοινωνικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στην 
υποστήριξη της επικοινωνίας και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με διαταραχές 
επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, κατάποσης και ακοής. 
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Άρθρο 3 ο 

Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) περιλαμβάνει  τα ακόλουθα δομικά 
στοιχεία: Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ), Επιλογής Μαθήματα (Ε), και τη Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ).  Τα μαθήματα μπορούν να περιέχουν πρακτικές 
ασκήσεις και εργαστηριακές εφαρμογές.  
 

Άρθρο 4ο 
Τίτλοι Σπουδών 

Το ΠΜΣ απονέμει: 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (επιπέδου «Μάστερ»)  στις «Επιστήμες 
των Διαταραχών της Επικοινωνίας». 
 

 
Άρθρο 5ο 

Χρονική Διάρκεια Σπουδών 
1. Η φοίτηση στο ΠΜΣ μπορεί να είναι ολική ή μερική. Για την ολική φοίτηση, η 
χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε 24 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, για την απόκτηση του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος, ενώ για τη μερική φοίτηση ορίζεται σε 48 μήνες, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.   
 
2. Η αίτηση για αναστολή φοίτησης εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από εισήγηση 
της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., μόνο σε περίπτωση τεκμηριωμένου 
αιτήματος για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους και μόνο μετά την ολοκλήρωση της 
φοίτησης στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει συνολικά το χρονικό διάστημα των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε να 
είναι μικρότερη της διάρκειας ενός εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων μπορεί να χορηγείται σε 
περιπτώσεις παρατεταμένης νοσηλείας, η οποία πιστοποιείται από δημόσιο φορέα ή 
για άλλο σοβαρό λόγο, τον οποίο εκτιμά η Γ.Σ.Ε.Σ. 
 
3. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος λαμβάνει αναστολή φοίτησης, είναι 
υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, τα εργαστήρια, τα σεμινάρια, 
τις πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. του Π.Μ.Σ., στα οποία δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς 
πριν από την αναστολή της φοίτησης. 
4. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και 
αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο (φοιτητική 
κάρτα, δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κλπ). 
 
5. Αιτήσεις για αναστολή φοίτησης κατατίθενται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τέλος 
του πρώτου εξαμήνου. Αιτήσεις για την ανάκληση της αναστολής κατατίθενται στη 
λήξη του εξαμήνου που έχει δοθεί η αναστολή. 
6. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή από άλλον 
δημόσιο φορέα, δεν δικαιούνται αναστολή φοίτησης. 

 
Άρθρο 6ο 

Όργανα διοίκησης και λειτουργίας 
1. Όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-7-2008) 
για το θεσμικό πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι τα εξής:  

 η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου, 

 η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής, 
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 η Συντονιστική Επιτροπή και 

 ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 
 

2. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από το Διευθυντή και δύο μέλη, που 
ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, με διετή θητεία (2 έτη) και με 
δυνατότητα ανανέωσης. Τόσο ο διευθυντής όσο και τα μέλη της Συντονιστικής 
Επιτροπής θα πρέπει να είναι Καθηγητές του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 
ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., και έχει 
ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.. Τα 
μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και έχουν ερευνητικό, 
συγγραφικό και διδακτικό έργο συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ή με τα 
επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.   
 
3. Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος φέρει την επιστημονική, 
οργανωτική και διοικητική ευθύνη του συντονισμού του Π.Μ.Σ.. Η υπόδειξη του 
είδους των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η επίβλεψη και η αξιολόγησή τους θα 
τελούν υπό την ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής. 
4. Η Συντονιστική Επιτροπή παρακολουθεί και συντονίζει την οργάνωση και τη 
λειτουργία του διδακτικού προγράμματος του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και τον Εσωτερικό κανονισμό. Η Σ.Ε. καλείται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής 
χρονιάς να αποτιμήσει την πορεία του Π.Μ.Σ. και να προτείνει τα μαθήματα τα οποία 
θα διδαχθούν ανά εξάμηνο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι προτάσεις της 
συντονιστικής επιτροπής επικυρώνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
 

Άρθρο 7ο 
Εισαγωγή στο ΠΜΣ – Διαδικασία επιλογής 

1. Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών 
Κάθε χρόνο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2-3 
μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων, η προκήρυξη για την 
εισαγωγή νέων φοιτητών και φοιτητριών στο Π.Μ.Σ.. Στην προκήρυξη 
αναφέρονται: 

 Ο ακριβής αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών. 

 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη 
διαδικασία επιλογής. 

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν. 

 Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής. 

 Κάθε άλλη πληροφορία, που η Συντονιστική Επιτροπή κρίνει αναγκαία. 
 
2. Αριθμός και κατηγορίες Εισακτέων 
(α) Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο 
Πρόγραμμα ορίζεται σε εξήντα (60) άτομα. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί με 
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.  
Σύμφωνα με το νόμο 3685 (ΦΕΚ 148 τ. Α’/16-7-2008) στο ΠΜΣ εισάγονται επιπλέον 
του αριθμού εισακτέων ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ σε αντικείμενο σχετικό με αυτό 
του Προγράμματος, και ένας (1) αλλοδαπός ή Έλληνας της διασποράς, υπότροφος 
του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί 
να αυξάνεται με βάση το Νόμο 2083/92, άρθρο 12, παράγραφος 2.   
 
(β) Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων  
λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου (κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3549/2007), 
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ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της ή άλλων 
Τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων 
προς τα ανωτέρω ή ξένων πανεπιστημιακών τμημάτων, ισότιμων προς τα ελληνικά, 
καθώς και τμημάτων Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του  άρθρου 5 παρ. 12γ 
του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), οι οποίοι κατέχουν επαρκώς την ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. Σε ποσοστό 30% επί του αριθμού των εισακτέων μπορούν να 
γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι συναφών επιστημών, εφόσον έχουν ολοκληρώσει 
προκαταρκτικό κύκλο μαθημάτων, τουλάχιστον δύο (2) διάρκειας ενός εξαμήνου, 
σχετικών με τον τομέα των διαταραχών της επικοινωνίας. Εάν δεν πληρούν το 
παραπάνω κριτήριο, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιπλέον δύο (2) μαθήματα 
από το πρώτο έτος του μεταπτυχιακού προγράμματος. 
 
3. Προϋποθέσεις εισαγωγής 
Α. Αρμόδια επιτροπή για τη διαδικασία εισαγωγής είναι η Συντονιστική Επιτροπή.  Η 
επικύρωση των αποτελεσμάτων γίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.  
 
Β. Για τους υποψηφίους της αλλοδαπής, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του 
εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό 
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας το οποίο απονέμεται από δημόσιους 
εξουσιοδοτημένους φορείς και πιστοποιημένη επάρκεια της Αγγλικής Γλώσσας. 
 
Γ. Για τους Έλληνες υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο 
επάρκειας μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Ως 
απόδειξη κατοχής ή επάρκειας της ξένης γλώσσας λαμβάνονται υπόψη τα εξής 
πιστοποιητικά: 

1. Για την αγγλική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Certificate in Advanced English 
του Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίο Advanced Level Certificate in 
English, της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ή IELTS (βαθμός τουλάχιστον 6) ή 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή TOEFL (βαθμός 
τουλάχιστον 80) ή Toeic (βαθμός τουλάχιστον 785) ή πτυχίο Α.Ε.Ι. αγγλόφωνου 
πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 
2. Για την γαλλική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Delf 2nd Degre (Unites A5 και Α6) 
ή Certificat Pratique de Langue Francaise (Sorbonne I) ή Dalf C1 ή πτυχίο Α.Ε.Ι. 
γαλλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. 
3. Για την γερμανική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Zentrale Mittelstufenprüfung ή 
Zentrale Oberstufenprüfung ή πτυχίο Α.Ε.Ι. γερμανόφωνου πανεπιστημίου 
αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
επιπέδου Γ1. 
4. Σε περίπτωση που το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό δεν ανήκει στα 
συμπεριλαμβανόμενα στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ, ο υποψήφιος θα 
πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση περί αντιστοιχίας με τα συμπεριλαμβανόμενα, 
από επίσημο και αρμόδιο φορέα του οικείου κράτους. 
5. Ανάλογα προς τα ανωτέρω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας απαιτούνται για την 
απόδειξη της κατοχής ή επάρκειας μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. 

 
4. Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α. Οι αιτήσεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητριών/ φοιτητών ελέγχονται 
από την Συντονιστική Επιτροπή, για να διαπιστωθεί αν οι υποψηφιότητες 
πληρούν τις διατάξεις του νόμου και τους όρους του κανονισμού του Π.Μ.Σ.  
 
Β. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

 Αίτηση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.. 

 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
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 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.  

 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. 

 Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών 
μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. 

 Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν, νόμιμα επικυρωμένα. 

 Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν. 

 Πιστοποιητικό επάρκειας, τουλάχιστον μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές 
γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.  

 Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, πρακτικά 
συνεδρίων και ανακοινώσεων σε συνέδρια με τόμο περιλήψεων. 

 Δύο συστατικές επιστολές. 

 Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει. 

 Βιογραφικό υπόμνημα σύμφωνα με υπόδειγμα που θα παραλάβουν από τη 
γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή θα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο. 

 Κατάθεση τέλους 30 ευρώ στο λογαριασμό του Π.Μ.Σ. «Eπιστήμες των 
Διαταραχών της Επικοινωνίας» (Τράπεζα Πειραιώς: 5202-011660-827) για 
την αξιολόγηση της αίτησης. Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται με 
την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου. Το 
τέλος αξιολόγησης δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. 

 

5. Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 
Α. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την επιλογή των 
μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, η οποία αξιολογεί τον φάκελο κάθε υποψηφίου 
με το σύστημα μοριοδότησης (βλέπε εδάφιο 5Γ)  και καλεί όλους τους υποψήφιους 
για συνέντευξη.   
 
B. Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι τα εξής: 1) ο 
βαθμός πτυχίου/ων, 2) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά 
με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., 3) ο βαθμός της Πτυχιακής εργασίας, όταν αυτή είναι 
σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 4) οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά 
συνεδρίων, 5) η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 6) η βαθμολογία 
στη συνέντευξη, η οποία αντανακλά τη συνολική συγκρότηση και επιστημονική 
επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
 
Γ. Η μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο 
Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:   
 

Κριτήρια επιλογής Μέγιστη πίστωση μορίων 

Ο βαθμός πτυχίου 10 

Τα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα 
μαθήματα των θεματικών περιοχών του Π.Μ.Σ. (2 
μόρια για κάθε μάθημα).  

10 

Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας (βαθμός = 
μόρια) όταν αυτή είναι σχετική με το αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ.   

10 

Η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 15 

Οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και πρακτικά 
συνεδρίων (10 μόρια για κάθε δημοσίευση σε 
περιοδικό ή σε πρακτικά συνεδρίου και 5 μόρια για 
κάθε ανακοίνωση με δημοσίευση σε τόμο περιλήψεων 
συνεδρίου, με μέγιστο τα 25 μόρια) 

25 

Η βαθμολογία στη συνέντευξη 30 



110 
 

 
 

Άρθρο 8ο 
Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.  

1. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών 
Α. Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις 
κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ., ως εξής: 
Τα Α΄ Β΄ Γ’ Εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα 
επιλογής. Το Γ εξάμηνο περιλαμβάνει, επίσης, τη διπλωματική εργασία, η οποία 
δύναται να παραταθεί και στο Δ εξάμηνο. Η πρακτική άσκηση υλοποιείται στο Δ 
Εξάμηνο.  
Για να προσφερθεί ένα μάθημα επιλογής, θα πρέπει να το έχει επιλέξει τουλάχιστον 
το 30% του αριθμού των φοιτητών του ΠΜΣ που φοιτούν στο αντίστοιχο εξάμηνο.  
 
Β. Το πρόγραμμα μαθημάτων και κατευθύνσεων μπορεί να αναδιαμορφώνεται 
ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες και τις εξελίξεις της επιστήμης. Με πρόταση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης μπορεί να 
γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ 
των εξαμήνων. Ο καθορισμός του προγράμματος γίνεται με κύριο γνώμονα τη 
διασφάλιση τόσο της επιστημονικής επάρκειας του περιεχομένου σπουδών όσο και 
της επαρκούς προσφοράς μαθημάτων σε σχέση με τις ανάγκες των μεταπτυχιακών 
φοιτητών. 
 
Γ. Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και σε περίπτωση 
προσκεκλημένων εισηγητών από το εξωτερικό η Αγγλική. 
 
Δ. Το διδακτικό πρόγραμμα μπορεί να προβλέπει ειδικά μαθήματα και είναι δυνατόν 
να εμπεριέχει στο πρόγραμμα σπουδών πρακτική άσκηση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 
φορείς.  
 
Ε. Για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς ικανό αριθμό μαθημάτων τα οποία στο σύνολό τους να αντιστοιχούν 
τουλάχιστον σε 82,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS), την πρακτική άσκηση και τη 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ο αριθμός των διδακτικών ωρών κάθε 
μαθήματος προσδιορίζεται με βάση τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε αυτό 
και δηλώνεται στη ΓΣΕΣ για την έγκριση του προγράμματος μαθημάτων.  
 
Στ. Τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που 
συνδυάζουν: α) δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια, και β) εξ αποστάσεως μαθήματα, 
με τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας - μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
 
Ζ. Η διδασκαλία και η παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορεί να 
συνδυάζεται με ερευνητική απασχόληση και άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών ή 
με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα και σε άλλες ερευνητικές 
δραστηριότητες του Τμήματος. 
 
2. Πρόγραμμα μαθημάτων και διδακτικές μονάδες 
Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απονομή του τίτλου πρέπει να αντιστοιχεί 
τουλάχιστον σε 82,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή εργασία 
αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες και η Πρακτική Άσκηση σε 30 πιστωτικές 
μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι 120 μονάδες. Τα κάτωθι μαθήματα είναι ενδεικτικά και μπορεί να 
αλλάζουν σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης.  
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝO 
(επιλογή ενός εκ των δύο μαθημάτων 
επιλογής) 
 

  Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

Ανατομία και φυσιολογία της ακοής, ομιλίας και 
γλώσσας    

Y 30 6 

Σύγχρονες προσεγγίσεις στις αναπτυξιακές 
γλωσσικές διαταραχές    

Υ 39 8 

Μεθοδολογία  Έρευνας και Στατιστική για τις  
επιστήμες της επικοινωνίας   

Y 39 8 

Επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία 
  

Ε 24 8 

Φωνολογία-Φωνητική   E 39 8 

B΄ ΕΞΑΜΗΝO 
(επιλογή δύο εκ των τριών μαθημάτων 
επιλογής) 
 

Y/E 
& ώρες  

Μονάδες 
(ECTS) 

Διαταραχές λόγου και επικοινωνίας σε 
ενηλίκους: αξιολόγηση και παρέμβαση  

Υ 39 8 

Επιστήμη της ομιλίας:  Θέματα ακουστικής, 
αντίληψης  και παραγωγής  

Y 39 8 

   

Φωνολογικές διαταραχές:  μέθοδοι 
φωνολογικής ανάλυσης, αξιολόγηση και 
παρέμβαση   

E 30 7 

Διαταραχές φώνησης και κατάποσης − 
Δυσφαγία    

Ε 39  7 

Ψυχογλωσσολογία/Νευρογλωσσολογία   Ε 39 7 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO 
(επιλογή δύο εκ των τριών μαθημάτων 
επιλογής) 
 

    Μονάδες 
(ECTS) 

Αρχές και συστήματα ακουστικής 
αποκατάστασης -- ανάπτυξης επικοινωνίας 
σε άτομα με προβλήματα ακοής               

Υ 39 8 

Συστήματα πληροφορικής ανάλυσης λόγου 
και επικοινωνίας και εργαστηριακές 
εφαρμογές   

Ε 30 6 

Διαταραχές ροής  της ομιλίας - τραυλισμός  Ε 30 6 

Θεραπευτικές προσεγγίσεις στις Επιστήμη 
των Διαταραχών της Επικοινωνίας          

Ε 30 6 

Διπλωματική εργασία *  
 

Υ 10 



112 
 

 

 

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης οφείλουν να παρακολουθούν κατ’ ελάχιστο δύο 
μαθήματα σε κάθε εξάμηνο.  
 
3. Πρακτική άσκηση (ΠΑ) 
Α. Η Πρακτική άσκηση έχει ως στόχο την εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με 
τους τρόπους αξιολόγησης και λογοθεραπευτικής παρέμβασης σε άτομα, κυρίως 
παιδιά, με διαταραχές επικοινωνίας και κατάποσης.  
 
Β. Η πρακτική άσκηση γίνεται σε φορείς όπου υπάρχουν άτομα με διαταραχές 
επικοινωνίας (λόγου, ακοής, ομιλίας), και κατάποσης. Ειδικότερα, μπορεί να 
υλοποιηθεί σε σχολικές μονάδες ειδικής ή γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με 
αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως προς το λόγο, την ομιλία, την 
επικοινωνία, την ακοή και την κατάποση.  
 
Β. Η πρακτική άσκηση είναι ατομική για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή και γίνεται με 
ατομική ή/και ομαδική εποπτεία από επόπτη λογοθεραπευτή. Περιλαμβάνει 
παρατήρηση, σχεδιασμό λογοθεραπευτικών παρεμβάσεων και τρόπων αξιολόγησης. 
Τα εργαλεία αξιολόγησης των ατόμων ή μαθητών, οι στόχοι, οι δραστηριότητες και το 
υλικό καθώς και η αποτίμηση της προόδου των λογοθεραπευτικών δραστηριοτήτων 
καταγράφονται σε φύλλα παρατήρησης και οργανώνονται σε εργασία η οποία 
παραδίδεται στον επόπτη στο τέλος του εξαμήνου και αξιολογείται για τη 
βαθμολόγηση της Πρακτικής άσκησης. Η εποπτεία γίνεται ατομικά στο φορέα και 
ομαδικά από επόπτη Καθηγητή. 
 
4. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
Α. Στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας προβλέπεται η ολοκλήρωση της 
συγγραφής μιας πρωτότυπης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.).   
 
Β. Σύμφωνα με το Ν 3685/2008, άρθρο 5 παράγραφος 4, για κάθε μεταπτυχιακό 
φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί Π.Μ.Σ. που απονέμει Μ.Δ.Ε., ορίζεται από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένας Καθηγητής (βαθμίδας επίκουρου, 
αναπληρωτή και καθηγητή)  ή Ε.Π. από το οικείο ή άλλο Πανεπιστήμιο ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ως επιβλέπων, εφόσον ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του εν λόγω 
μεταπτυχιακού προγράμματος. Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της 
παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού 
φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος, ή επισκέπτες καθηγητές ή άλλοι διορισμένοι Καθηγητές ή 
Ε.Π. μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή. Για την 
εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του 
Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) 
άλλοι Καθηγητές ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος. Την 
επίβλεψη των Μ.Ε. και τη συμμετοχή σε επιτροπές υποστήριξης-αξιολόγησης των 
Μ.Ε. αναλαμβάνουν οι διδάσκοντες του ΠΜΣ. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO   Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

Πρακτική άσκηση  Υ 30 



113 
 

υποβάλλει σχετικό υπόμνημα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε 
συνεργασία με τον 1ο επόπτη/ επιβλέποντα καθηγητή.Γ. Η εργασία μπορεί να 
ξεκινήσει το Γ' εξάμηνο αλλά ολοκληρώνεται και υποβάλλεται για κρίση μέχρι το τέλος 
του Δ΄ εξαμήνου σπουδών. 
Δ. Η Μ.Ε. μπορεί να είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική, σε θεματική που εντάσσεται 
στο αντικείμενο του ΠΜΣ. 
 
Ε. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποστηρίζει προφορικά την εργασία του ενώπιον 
τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους τρεις επόπτες. Στην περίπτωση που 
η Μ.Ε. έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα η επιτροπή μπορεί: α) να εγκρίνει την προφορική 
υποστήριξη της εργασίας, β) να ζητήσει διορθώσεις και εκ νέου κατάθεση και γ) να 
απορρίψει την εργασία. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του 
Π.Μ.Σ. και ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει τη ΜΕ εκ νέου το επόμενο εξάμηνο. 
 
ΣΤ. Δυνατότητα παράτασης για την εκπόνηση της Μ.Ε. παρέχεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, για μία μόνον φορά, για χρονικό 
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και μόνο σε περίπτωση 
τεκμηριωμένου αιτήματος για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, και μετά από θετική 
εισήγηση του επιβλέποντα Καθηγητή. Οι αιτήσεις για παράταση κατάθεσης της Μ.Ε. 
κατατίθενται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ.  
 
Ζ. Από την ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της Μ.Ε., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
θεωρείται ότι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο Π.Μ.Σ. και δικαιούνται 
βεβαίωσης αποφοίτησης από το Π.Μ.Σ. 
 
Η. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας, εφόσον είναι διαφορετική της ελληνικής. 
 
 
4. Διδακτικό Προσωπικό 
α)  Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τη διεξαγωγή σεμιναρίων, ερευνητικών 
προγραμμάτων, εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων κλπ. του Π.Μ.Σ. μπορούν να 
αναλαμβάνουν: 

 Καθηγητές ή Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ ή 
της ημεδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες 
καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 

 Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν 
επαρκή επιστημονική και συγγραφική δραστηριότητα.   

 Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες 
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ 
 

(β) Στα πλαίσια μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται φροντιστηριακές, 
εργαστηριακές ασκήσεις και πρακτική άσκηση, εκτός των ανωτέρω επιστημόνων, και 
σε υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή άλλου Πανεπιστημίου. 
(γ) Η αποκλειστική απασχόληση Καθηγητή του Τμήματος στο Π.Μ.Σ. δεν επιτρέπεται 
από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3685/2008, άρθρο 5). 
 
5. Δικαιώματα, υποχρεώσεις και αξιολόγηση φοιτητών 
A. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. δικαιούνται: 

 Πλήρη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου, 

 Ακαδημαϊκή ταυτότητα με ενσωματωμένο δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου για 
μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
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 Αξιοποίηση των παροχών της φοιτητικής λέσχης, 

 Κάλυψη εξόδων συμμετοχής τους σε διεθνή συνέδρια  στην περίπτωση 
αποδοχής εργασίας των με τη μορφή ανακοίνωσης (προφορικής ή 
ανηρτημένης) 

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων 
(http:/ / afroditi.uom.gr/Erasmus) και ΕRASMUS +/ Πρακτική στο εξωτερικό 
(http: / / afroditi.uom.gr/erasmusp/). 

 
B. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι 
αποκλειστική αρμοδιότητα του εκάστοτε διδάσκοντα. Στην αξιολόγηση 
περιλαμβάνονται η συμμετοχή και επίδοση στο μάθημα, καθώς και στα 
προβλεπόμενα στο πρόγραμμα του μαθήματος σεμινάρια, εργασίες και 
ασκήσεις. Η βαθμολογία των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με το ίδιο 
σύστημα που ισχύει για τους φοιτητές του προπτυχιακού κύκλου σπουδών: 
ελάχιστη βαθμολογία το 0, βάση το 5 και άριστα το 10. Σε περίπτωση 
αποτυχίας ή μη προσέλευσης σε ένα μάθημα ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει 
δικαίωμα να επανεξετασθεί στην επόμενη εξεταστική.  
Γ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι: 

1. Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος 
προγράμματος σπουδών, υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο. Η 
παρακολούθηση των μαθημάτων που πραγματοποιούνται δια ζώσης ή μέσω 
σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας είναι υποχρεωτική. Μεταπτυχιακός 
φοιτητής που απουσιάζει από το 20% των προβλεπόμενων ωρών 
διδασκαλίας ενός μαθήματος ανά εξάμηνο, θεωρείται αποτυχών στο μάθημα 
αυτό και υποχρεούται να επαναλάβει την παρακολούθηση και την εξέτασή 
του. 

2. Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες 
εργασίες για το κάθε μάθημα. 

3. Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις. 

4. Να υποβάλλουν μέχρι την ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία 
το έντυπο με το(α) μάθημα (μαθήματα) επιλογής που θέλουν να 
παρακολουθήσουν κάθε εξάμηνο. 

5. Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν από την αξιολόγηση της διπλωματικής 
τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία αντιγραφής/ 
λογοκλοπής. 

6. Να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη 
Γραμματεία του προγράμματος. Να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις καθώς και όποια άλλη υποχρέωση προς το Ίδρυμα πριν από 
την ορκωμοσία διαφορετικά δεν θα έχουν δικαίωμα να ορκιστούν και να 
παραλάβουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης. 

7. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων καθώς και την 
ακαδημαϊκή δεοντολογία. 

8. Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη 
δικαιολογία, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού ή αποκλεισμού από το 
πρόγραμμα. 
 
 

Άρθρο 9ο  
Οικονομική Διαχείριση 

1. Πόροι των Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες 
φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή 
πόροι από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του 
κρατικού προϋπολογισμού και δίδακτρα. Η οικονομική διαχείριση γίνεται από τον 
ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
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2. Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). 
3. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α') το 65% του ετήσιου 
συνολικού κόστους λειτουργίας του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 
και ανέρχεται στο ποσό των 165.385 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως 
εξής: 
 

Δαπάνες Σύνολο (Ευρώ) 

1) Αμοιβές Προσωπικού για διδασκαλία μαθημάτων 52.500 

2) Αμοιβές για επίβλεψη μεταπτυχιακών διατριβών 29.000 

3) Γραμματεία 12.000 

4) Επιστημονικά υπεύθυνος 1.000 

5) Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής (1000 ευρώ έκαστος) 3.000 

6) Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικών εργαλείων, ειδικού 
εξοπλισμού και λογισμικών, δαπάνες δημοσιεύσεων 4.000 

7) Έξοδα δημοσιότητας 1.000 

8) Έξοδα μετακινήσεων και διαμονής 7.000 

8) Λοιπά έξοδα, αναλώσιμα 1.000 

Σύνολο δαπανών (1-6) για λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και για 
αμοιβές − αποζημιώσεις (υπάγονται στο 65%) 107.500 

7. Δαπάνες για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος (υπάγονται στο 
25%) 41.346 

8. Ειδικός Λογαριασμός (10%) 16.538 

ΣΥΝΟΛΟ 165.385 

 
3. Το ποσό των διδάκτρων για τη Μεταπτυχιακή Ειδίκευση προτείνονται, ανά 
ακαδημαϊκό έτος, από τη Συντονιστική Επιτροπή και εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
 
4. Τα δίδακτρα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και προσκομίζεται η σχετική απόδειξη στη Γραμματεία 
του Προγράμματος. Ο φοιτητής παραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης. Σε περίπτωση 
διακοπής της φοίτησης δεν επιστρέφονται τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί. Ο 
φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει τα δίδακτρα στον τραπεζικό λογαριασμό της 
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σύμφωνα με την ακόλουθη 
περίοδο των δόσεων:  
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Αν ο φοιτητής έχει επιλέξει την ολική φοίτηση (δηλαδή συνολικά 4 εξάμηνα) οφείλει 
να πληρώνει 1400 ευρώ στην αρχή κάθε εξαμήνου (1400 Χ 4 = σύνολο 5600). Αν 
επιλέξει τη μερική φοίτηση (δηλαδή συνολικά 8 εξάμηνα) τότε οφείλει να πληρώνει 
700 ευρώ στην αρχή κάθε εξαμήνου (700 Χ 8 = σύνολο 5600).   
 
Επιπλέον, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του καθώς και όλων των 
εξεταστικών υποχρεώσεων του ο φοιτητής, ενόψει της ορκωμοσίας του, οφείλει να 
καταθέσει το παράβολο ορκωμοσίας (το ποσό των 50 Ευρώ) στον τραπεζικό 
λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και να 
προσκομίσει τη σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του Προγράμματος 
 
5. Τα έσοδα του προγράμματος διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών και 
ερευνητικών αναγκών, όπως: αποζημιώσεις Καθηγητών και εξωτερικών συνεργατών, 
διοικητική και τεχνική υποστήριξη, προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, προμήθεια 
εκπαιδευτικού υλικού και ερευνητικών εργαλείων, προμήθεια λογισμικών, 
υποτροφίες, αναλώσιμα υλικά, έξοδα προβολής και διαφήμισης, έξοδα 
μετακινήσεων, διάφορα άλλα έξοδα που θα προκύψουν. Η οικονομική διαχείριση 
γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ενώ την 
εποπτεία ασκεί η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
 
6. Στην περίπτωση που δεν διδάσκεται κάποιο μάθημα (βλέπε άρθρο 8, παρ.1 
παραπάνω), το ποσό που εξοικονομείται μεταφέρεται αυτόματα στην κατηγορία 
Δαπάνης 3: «Δαπάνες δημοσιεύσεων, δαπάνες χρηματοδότησης κόστους εγγραφής 
συνεδρίων, δαπάνες μετακινήσεων για συνέδρια και επιστημονικές συνεργασίες». 
 
7. Οι αποζημιώσεις για το διδακτικό έργο (αμοιβές για διδασκαλία μαθημάτων και 
επίβλεψη ή συνεπίβλεψη μεταπτυχιακών διατριβών), μόνο εφόσον το ζητήσει ο ίδιος 
ο διδάσκων, δύναται να μεταφέρονται στις κατηγορίες δαπάνης 3, 6 και 8 (βλέπε 
παραπάνω πίνακα δαπανών), στις οποίες εμπεριέχονται δαπάνες προμήθειας 
εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικών εργαλείων, ειδικού εξοπλισμού και λογισμικών και 
αναλωσίμων, καθώς και δαπάνες δημοσιεύσεων, δαπάνες χρηματοδότησης κόστους 
εγγραφής συνεδρίων, δαπάνες μετακινήσεων για συνέδρια και επιστημονικές 
συνεργασίες. 
 

Άρθρο 10ο 
Αξιολόγηση Προγράμματος 

Το Π.Μ.Σ. προσαρμόζεται στις διατάξεις περί αξιολόγησης του Ν. 3685/08 (άρθρο 1, 
παρ. 2) και συντάσσεται κάθε τρία (3) χρόνια έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3374/05. 
 

Άρθρο 11ο 
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 με την επιφύλαξη 
των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α'), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Άρθρο 12ο 
Υποτροφίες 

Το ΠΜΣ δύναται να χορηγεί υποτροφία υπό τη μορφή έκπτωσης επί των διδάκτρων 
σε έναν αριθμό φοιτητών οι οποίοι επέτυχαν την υψηλότερη επίδοση στη διαδικασία 
εισαγωγής τους στο ΠΜΣ. Κάθε φορά, ο αριθμός των φοιτητών που μπορούν να 
λάβουν υποτροφία καθώς και το ποσό της υποτροφίας εισηγείται από τη 
Συντονιστική Επιτροπή και εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα. Το ποσό της 
υποτροφίας αφαιρείται σε ισόποσες δόσεις από το ποσό των διδάκτρων που 
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καταβάλουν οι δικαιούχοι φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 9, παρ. 4.   

Άρθρο 13ο 
Πειθαρχικά ζητήματα 

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται 
στη Σ.Ε. η οποία εξετάζει το ζήτημα και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. που είναι υπεύθυνη 
για την τελική εκτίμηση και λήψη αποφάσεων. 
1. Λογοκλοπή 
Η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό παράπτωμα κατά της ακαδημαϊκής κοινότητας και 
σοβαρή παράβαση του ακαδημαϊκού κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς του 
μεταπτυχιακού φοιτητή (αλλά και όσων αποτελούν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας) 
και υπόκεινται σε ποινές που ορίζονται από τον κανονισμό σπουδών και τις άλλες 
διατάξεις του Πανεπιστημίου. Η λογοκλοπή ορίζεται ως η οικειοποίηση των ιδεών ή 
της εργασίας άλλου προσώπου, ή μέρους της, είτε εκούσια είτε ακούσια, δίχως την 
αρμόζουσα γνωστοποίηση ή αναφορά στο πρόσωπο που παρήγαγε την εργασία 
αυτή. 
 Η λογοκλοπή αναφέρεται σε πρωτότυπο υλικό το οποίο μπορεί να 
προέρχεται από δημοσιευμένες ή αδημοσίευτες πηγές όπως βιβλία, επιστημονικά 
άρθρα, ιστοσελίδες διαδικτύου, πανεπιστημιακές σημειώσεις διδασκόντων καθώς 
επίσης και από πτυχιακές, διπλωματικές, διδακτορικές διατριβές  ή ακόμη και από 
μεταπτυχιακές εργασίες  ή άλλες εργασίες που έχουν κατασκευαστεί από τρίτα 
πρόσωπα ή είναι προϊόν πώλησης. Οι πράξεις λογοκλοπής αφορούν την αντιγραφή 
λέξη προς λέξη, την παράφραση κειμένου μικρής ή μεγάλης έκτασης σε βαθμό που 
να παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με το πρωτότυπο υλικό, την περιληπτική ή 
συνοπτική αποτύπωση υλικού,  την αντιγραφή πινάκων, γραφημάτων, εικόνων, 
ιδεών καθώς και την οικειοποίηση ή αντιγραφή κάθε είδους υλικού (προφορικές 
ανακοινώσεις, δείγματα τέχνης) που καθιστά εργασία ή παραγωγικό έργο ενός άλλου 
προσώπου χωρίς την αρμόζουσα αναφορά στο πρόσωπο το οποίο παρήγαγε 
αρχικά τα παραπάνω αναφερθέντα. Επιπλέον, η μετάφραση υλικού που αποτελεί 
προϊόν εργασίας ενός άλλου προσώπου χωρίς την αρμόζουσα αναφορά στο 
πρόσωπο αυτό αποτελεί επίσης λογοκλοπή. 
 
H λογοκλοπή ως παράπτωμα  δεν αναιρείται:  
α)  σε περίπτωση που έγινε χωρίς πρόθεση ή με έλλειψη επίγνωσης των κανόνων 
που διέπουν την ακαδημαϊκή δεοντολογία 
β) σε περιπτώσεις που το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η πρωτότυπη εργασία 
επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί η εργασία του χωρίς την αρμόζουσα αναφορά του ιδίου, 
δηλαδή της πρωτότυπης πηγής.  Σε αυτή την περίπτωση,  τιμωρείται και ο/η 
φοιτητής/τρια που επέτρεψε να οικειοποιηθεί η εργασία του/της από άλλον/η 
φοιτητή/τρια. 
 
Λογοκλοπή επίσης αποτελεί:  
α) η σύνθεση μερών εργασίας άλλων προσώπων σε ένα νέο σύνολο χωρίς την 
αρμόζουσα αναφορά 
β) η παρουσίαση ή υποβολή  εργασίας ως προϊόν ιδίου προσώπου ενώ αυτή 
αποτελεί μέρος ομαδικής προσπάθειας. 
γ) ο αναδιπλασιασμός εργασίας, δηλαδή η υποβολή εργασίας προς αξιολόγηση σε 
ένα μάθημα ενώ αυτή η εργασία είχε υποβληθεί και βαθμολογηθεί σε άλλο μάθημα. 
δ) η προφορική ανακοίνωση, περιεχόμενα της οποίας αποτελούν προϊόν εργασίας, 
εκπόνημα  ή ιδέες ενός άλλου προσώπου χωρίς την αρμόζουσα αναφορά στο 
πρόσωπο αυτό, δηλ. στην πρωτότυπη πηγή. 
 
 Η αποκάλυψη πράξεων λογοκλοπής συνιστά παράπτωμα σε οποιοδήποτε 
στάδιο της φοίτησης  ή και μετά από την αποφοίτηση του φοιτητή και υπόκειται σε 
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ελεγκτική διαδικασία με επιβολή πειθαρχικές ποινών από το Πανεπιστήμιο εφόσον 
αυτές αρμόζουν. 
 Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι οποιαδήποτε εργασία υποβληθεί από 
φοιτητή γίνεται δεκτή υπό τον όρο ότι η εκπόνησή της έγινε με δική του/της 
προσωπική εργασία και δεν είναι προϊόν λογοκλοπής. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
παροτρύνονται να συμβουλεύονται τους καθηγητές τους και να καθοδηγούνται 
κατάλληλα αναφορικά με την αποφυγή της λογοκλοπής. 
  
2.  Πειθαρχική δίωξη 
 Αν ο διδάσκων αντιληφθεί ότι κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να 
διέπραξε λογοκλοπή στο μάθημά του, οφείλει να καλέσει τον φοιτητή σε συνάντηση 
εντός 10 ημερών και να συμπληρώσει κατόπιν το έντυπο του διδάσκοντα για 
αντιγραφή/λογοκλοπή αναφέροντας το πρόβλημα, την γνώμη του φοιτητή και τη δική 
του απόφαση. Το έντυπο κοινοποιείται στη Σ.Ε. και στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
  Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποδεχτεί ότι διέπραξε λογοκλοπή σε κάποιο 
μάθημα, ο διδάσκων καλείται να μηδενίσει το γραπτό του ή την εργασία του ή να τον 
αποκλείσει από το  μάθημά του. Ο φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει το  
μάθημα ξανά με τις ανάλογες υποχρεώσεις. 
 Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν αποδεχτεί ότι διέπραξε λογοκλοπή στο εν 
λόγω μάθημα, τότε ο διδάσκων καταθέτει συμπληρωμένο έντυπο για 
αντιγραφή/λογοκλοπή στη Σ.Ε., με κοινοποίηση στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων. Εντός 20 ημερών, ο φοιτητής καλείται σε ακρόαση ενώπιων της 
Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία καλείται να γνωμοδοτήσει επ' αυτού.  Αν η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίσει ότι 
ο φοιτητής διέπραξε λογοκλοπή, γνωμοδοτεί ως προς την ποινή. Η ποινή μπορεί να 
είναι ο αποκλεισμός του από το μάθημα και η επανάληψή του σε επόμενα εξάμηνα 
σπουδών, ή αναστολή φοίτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή και οριστική 
αποβολή από το πρόγραμμα σπουδών. 
  Αν η λογοκλοπή διαπράχθηκε στην μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τότε 
το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. η ελάχιστη ποινή είναι 
η υποχρέωση του φοιτητή να βρει άλλον επιβλέποντα καθηγητή με διαφορετικό θέμα 
Διπλωματικής (ο πρώτος επιβλέπων καθηγητής αμείβεται πλήρως) και η επανάληψη 
του εξαμήνου με ανάλογες οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ η μέγιστη ποινή μπορεί να 
είναι η διαγραφή του από το Πρόγραμμα. Αν έχει αποφοιτήσει, η ποινή είναι η 
ανάκληση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και η προώθηση του θέματος 
στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου για την έναρξη των ανάλογων νομικών 
διαδικασιών. 

 

 

4.2.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ   

«Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» 

Άρθρο 1 

Ίδρυση του ΠΜΣ 
Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Ε.Κ.Π.) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νευροεπιστήμη της 
Εκπαίδευσης» (Μ.Sc., Master of Science Program in Neuroscience and Education)». 
Το Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση την υπ’ αριθμ. 107420/Β7 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1951, τ. Βʹ, σελ. 24456–24458, 18/07/2014), με την οποία εγκρίθηκε 
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το Πρόγραμμα και ο Εσωτερικός Κανονισμός που εγκρίθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος στην 20/23-01-2014 
συνεδρίασή της. 
 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 
  
Άρθρο 2 

Αντικείμενο-Σκοποί 
1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου 

στην «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» (Master of Science in Neuroscience and 
Education), δίδοντας έμφαση τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην επαγγελματική 
εκπαίδευση, ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό 
επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και επαγγελματική δεοντολογία. 

2.  Σκοποί του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής: 
– Παροχή γνώσης σχετικά με σύγχρονα δεδομένα στις επιστήμες του 

Εγκεφάλου, της Συμπεριφοράς και της Εκπαίδευσης και αλληλεπίδρασή 
τους. 

– Ανάπτυξη νέας γνώσης στους παραπάνω τομείς. 
– Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή 

σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, στο δημόσιο και στον ακαδημαϊκό τομέα. 
– Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. 

 
Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακός τίτλος 
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 
στην κατεύθυνση της «Νευροεπιστήμης της Εκπαίδευσης» (Master of Science, 
M.Sc., in Neuroscience and Education).  
 
Άρθρο 4 

Διεύθυνση-Συντονιστική Επιτροπή-Γραμματεία 
1.  Όργανα αρμόδια για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. σε επίπεδο Τμήματος είναι η 
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) και η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). 
2.  Στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του 
Προγράμματος και Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής. 
3.  Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει τον ρόλο του Συντονιστή του Π.Μ.Σ. Ως 

Διευθυντής ορίζεται μέλος Δ.Ε.Π. που ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του 
Αναπληρωτή Καθηγητή.  

4.  Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση 
της ημερήσιας διάταξης της Σ.Ε., τη σύγκλιση της Σ.Ε., την εισήγηση θεμάτων 
προς την Γ.Σ.Ε.Σ. και την υλοποίηση των αποφάσεών της, δηλαδή κάθε θέμα που 
αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. (άρθρο 6, Ν. 2454/1997). 
5.  Σε περίπτωση παραίτησης ή μακροχρόνιας απουσίας ή αμέλειας αποφασίζει 
η Γ.Σ.Ε.Σ. για αναπλήρωση ή αντικατάσταση μέλους της Σ.Ε. ή του Διευθυντή.  
6.  Το Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής και τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.  
7.  Η Σ.Ε. αποτελείται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Η θητεία της Σ.Ε. 

και του Διευθυντή θα λήγει με τη συμπλήρωση ενός κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών 
(διετής). 
 
Άρθρο 5 
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Λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής 
1. Η Σ.Ε. συνεδριάζει υπό την προεδρία του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. τουλάχιστον 
μία φορά περίπου τον μήνα ή όποτε άλλοτε κριθεί τούτο αναγκαίο, με 
καθορισμένη ημερήσια διάταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη της Σ.Ε. 
τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την σύγκλησή της.  
2. Η Σ.Ε. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) 
μέλη της.  
3. Οι αποφάσεις της Σ.Ε. για εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ. λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία. 
4. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. λαμβάνονται από 
τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της Σ.Ε. διά του Διευθυντή. 
5. Η Σ.Ε. χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων 

της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.  
6. Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε. τηρούνται πρακτικά, από τη Γραμματέα του 
Π.Μ.Σ., τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη της αναφερόμενης 
συνεδρίασης.  
7. Η Σ.Ε. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης τον ορισμό του 
Επιβλέποντα Καθηγητή της Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης, το θέμα της 
Διπλωματικής Εργασίας, καθώς και την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για κάθε 
μεταπτυχιακό φοιτητή. 
8. Η Σ.Ε. ενημερώνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη Δ.Ε.Π. που 
διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. για κάθε θέμα που τους αφορά.  

 
Άρθρο 6 

Διδάσκοντες 
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν: 

1. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
2. Μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής, Ομότιμοι Καθηγητές, Εντεταλμένοι Επίκουροι Καθηγητές, Ειδικοί 
Επιστήμονες (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), οι οποίοι συνεπικουρούν στο έργο των 
μελών ΔΕΠ και στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν 
επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά με το Π.Μ.Σ.  

3. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν 
επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα δύνανται 
να αξιοποιηθούν για την κάλυψη ειδικών διδακτικών αναγκών. 

4. Μέλη Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην εκτέλεση συναφών υποστηρικτικών εργασιών 
του Π.Μ.Σ. 

 
 
Β. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) 
 
Άρθρο 7 
Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 

1. Στο Π.Μ.Σ. «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. με πτυχία Τμημάτων 
Ψυχολογίας, Βιολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, Κοινωνικών, 
Θετικών, Βιοϊατρικών και συναφών Επιστημών, πτυχιούχοι αναγνωρισμένων 
ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και συναφών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 
αντιστοίχων ειδικοτήτων, με βάση το άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
753/19.5.2004) και σύμφωνα με την παράγρ. 12γ του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001.  

2. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται ύστερα από εκτίμηση των δυνατοτήτων 
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του επιστημονικού προσωπικού να υποστηρίξει αποτελεσματικά το Π.Μ.Σ. και δεν 
μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο των είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών.  

3.  Aπαραίτητη προϋπόθεση για υποψηφιότητα στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η άριστη 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ2/C2), όπως αυτή τεκμηριώνεται σύμφωνα 
με τα κριτήρια γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ, ενδεικτικά λ.χ., με την κατοχή Proficiency 
από τα Πανεπιστήμια Cambridge ή Michigan, TOEFL, ΙELTS κ.τ.λ. (Κάποιες διαλέξεις 
ή κάποια από τα μαθήματα δυνατόν να διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα 
με τις εξελίξεις της διεθνούς επιστήμης). 

4. Γενικά, ως κριτήρια επιλογής ορίζονται: α) ο γενικός βαθμός του βασικού 
πτυχίου (μέγιστο 10 μόρια), β) η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών (μέγιστο 5 
μόρια), γ) η αξιολόγηση δύο (2) συστατικών επιστολών (μέγιστο 5 μόρια έκαστη, 
δηλαδή συνολικό μέγιστο 10 μόρια), δ) η αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας 
(μέγιστο 15 μόρια) και ε) η προφορική συνέντευξη (μέγιστο 10 μόρια). H συνάφεια 
πτυχιακής εργασίας, η προγενέστερη ερευνητική εμπειρία, τυχόν υπάρχουσες 
επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία μπορούν να 
συνυπολογιστούν στην αξιολόγηση (δ) του φακέλου υποψηφιότητας.  

5.  Η αξιολόγηση και η σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων γίνεται 
από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) ή εναλλακτικά από ειδική τριμελή επιτροπή η 
οποία ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Τα τρία (3) αυτά μέλη θα είναι μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. 

6.  Τα κριτήρια επιλογής για αποφοίτους ελληνικών Α.Ε.Ι. καθώς και Έλληνες 
αποφοίτους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής εξειδικεύονται σύμφωνα με το εδάφιο 4, 
παραπάνω. Η προφορική συνέντευξη δίνεται από τους υποψήφιους ενώπιον της 
τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και βαθμολογείται με άριστα το δέκα 
(ποσοστό 20% του συνόλου των μορίων). O βαθμός πτυχίου με κλίμακα 0–10 
(ποσοστό 20% του συνόλου των μορίων). Οι βαθμοί πτυχίου στρογγυλοποιούνται 
στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα, ώστε να προκύψουν οι βαθμοί 5, 6, 7, 8, 9 και 
10. Για τους Έλληνες αποφοίτους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία του 
πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 

7. Προϋποθέσεις για δικαίωμα αίτησης αλλοδαπών υποψηφίων με πτυχίο Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού είναι: 

α) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.  
β) Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο της ειδίκευσης. 
γ) Ισοτιμία του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ. 
δ) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές αναγνωρισμένων 

κέντρων έρευνας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
ε) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2/C2 σύμφωνα με το εδάφιο 3 

παραπάνω. 
στ) Επάρκεια γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.  

 
Άρθρο 8 
Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 

1. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών για την παρακολούθηση του 
εγκριθέντος Π.Μ.Σ. που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 
«Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» θα γίνεται τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και ύστερα 
από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για έναρξη των μαθημάτων 
κατά το χειμερινό εξάμηνο.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
για υποψηφιότητα όπως θα προβλέπεται από την προκήρυξη. Οι υποψήφιοι μαζί με 
την αίτηση, υποβάλλουν, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, βιογραφικό 
σημείωμα, επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για 
τους πτυχιούχους της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, δύο 
πρωτότυπες συστατικές επιστολές και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα 
ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (επικυρωμένο αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος 
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Α.Ε.Ι., επικυρωμένο αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου, αποδεικτικά γνώσης 
ξένων γλωσσών, πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής 
εργασίας, ερευνητικές εργασίες, αντίγραφα συμβάσεων εργασίας, βεβαιώσεις 
συμμετοχής σε σεμινάρια κ.τ.λ.).  

3. Είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση και να μετάσχουν στις διαδικασίες 
επιλογής του Π.Μ.Σ. και τελειόφοιτοι που θα έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
τους σε μαθήματα και πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται, όπως θα 
βεβαιώνεται από σχετικό επίσημο έγγραφο της Γραμματείας του Τμήματος 
προέλευσής τους, εντός της σχετικής προθεσμίας που προσδιορίζεται από την 
προκήρυξη. 

4. Η Σ.Ε. οφείλει να ολοκληρώσει άμεσα τη διαδικασία αξιολόγησης των 
υποψηφίων και να συντάξει πίνακα κατάταξης τον οποίο θα υποβάλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
που συνέρχεται και αυτή άμεσα υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος, 
προκειμένου να οριστικοποιήσει και να ανακοινώσει τον τελικό πίνακα των 
εισακτέων. 

5. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών της Ε.Α.-Ε., η ημερομηνία συνεδρίασης της 
Σ.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Σ. θα ορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κατά την 
έγκριση της προκήρυξης κάθε κύκλου Π.Μ.Σ. 

6. Οι επιλεγόμενοι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν για 
εγγραφή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός της πρώτης εβδομάδας έπειτα από την 
ανακοίνωση της απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. για να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση. Σε 
περίπτωση μη εγγραφής τους προσκαλούνται για εγγραφή οι επιλαχόντες σύμφωνα 
με τη σειρά κατάταξής τους και εφόσον έχουν συγκεντρώσει τις προϋποθέσεις 
εγγραφής. 
 
Άρθρο 9 
Διάρκεια του Προγράμματος – Παρακολούθηση – Εξετάσεις  

1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. 

2. Η ολοκλήρωση του προγράμματος προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση 
και εξέταση του συνόλου των προβλεπόμενων στο Π.Μ.Σ. μαθημάτων του κύκλου 
σπουδών, καθώς και την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.  

3. Τα μαθήματα του κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, δύναται να περιλάβουν 
πέραν των παραδόσεων, διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές (βλ. και Άρθρο 6, 
εδάφιο 3) και παρουσιάσεις επιλεγμένων ερευνητικών εργασιών (με μορφή ημερίδων 
βιβλιογραφικής ενημέρωσης τύπου «Journal Club» για κάθε θεματική ενότητα). Η 
παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική και αξιολογείται κατά 
την κρίση του διδάσκοντα. Στην περίπτωση που ένας μεταπτυχιακός φοιτητής 
παρακολούθησε λιγότερο από το 80% των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος τότε 
αποφασίζει σχετικά η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 

4. Τα μαθήματα και η ερευνητική απασχόληση (στα πλαίσια της διπλωματικής 
εργασίας) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής: 
α) Το κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα με δεκατρείς 

(12–13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Το κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με 
δέκα (10) πιστωτικές μονάδες, ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
ισοδυναμεί με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
απονέμεται μετά τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων. 

β) Οι εξετάσεις των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου διεξάγονται μετά την 
ολοκλήρωση της διδασκαλίας. Η ακριβής χρονική περίοδος διεξαγωγής των 
εξετάσεων αποφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε. Ο τρόπος 
εξέτασης θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διδάσκοντος και θα ανακοινώνεται 
υποχρεωτικά στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η κατάθεση της βαθμολογίας στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. γίνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη των 
εξετάσεων. Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στην εξέταση όλων των 
προσφερόμενων μαθημάτων του εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής έχει 



123 
 

δικαίωμα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο.  
γ) Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από το μηδέν (0) έως το δέκα (10) με 

υποδιαιρέσεις ημιακέραιους ή ακέραιους αριθμούς και βάση επιτυχίας το έξι (6). Η 
παρακολούθηση των παραδόσεων είναι υποχρεωτική, ενώ επιτρέπονται έως δύο (2) 
δικαιολογημένες απουσίες. 

δ) Αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει δύο φορές σε εξετάσεις 
οποιουδήποτε μαθήματος, τότε παραπέμπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. με εισήγηση της Σ.Ε. η 
οποία κατόπιν εξέτασης της γενικής απόδοσής του, αποφασίζει τη διαγραφή του ή σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις τη δυνατότητα μιας επιπλέον εξέτασης (δηλαδή εφόσον 
υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη μειωμένη απόδοσή του).  

ε) Ειδικά για τους αποφοίτους συναφών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. αντιστοίχων 
ειδικοτήτων, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν χωρίς γνωστικά ελλείμματα, το 
πρόγραμμα θα πρέπει επιπλέον να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν και να 
εξεταστούν σε έναν αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων που θα καθοριστεί από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από λεπτομερή αξιολόγηση του γνωστικού επιπέδου του επιτυχόντα 
και αφού ληφθούν υπ’ όψιν όσα βιογραφικά στοιχεία σπουδών προσκομίσει κατά την 
υποβολή της αίτησής του (σπουδές «εξομοίωσης-ομοιογενοποίησης»). 

στ) περί αναστολής των σπουδών ενσωματώνεται εδώ το άρθρο 14 Ν. 3549. 
5. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής διδάσκεται συνολικά όλα τα μαθήματα του 

προγράμματος σπουδών. Το γνωστικό αντικείμενο της μεταπτυχιακής-διπλωματικής 
εργασίας επιλέγεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή.  

6. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι τα παρακάτω (βλ. επίσης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ): 

 
6.1    Πρώτο Εξάμηνο κύκλου σπουδών  
6.1.1 Υποχρεωτικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα  

1. Θεμέλια Nευροβιολογίας και Νευροανατομικής 
2. Η Διερεύνηση τιου Εγκεφάλου: Mέθοδοι των Νευροεπιστημών 
3. Νόηση, Εγκέφαλος και Εκπαίδευση 

6.2    Δεύτερο Εξάμηνο κύκλου σπουδών  
6.2.1 Υποχρεωτικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα  

1. Λειτουργική Ολοκλήρωση: Νευροχημεία και Νευροφυσιολογία  
2. Συμπεριφορική, Γνωστική και Κλινική Νευροεπιστήμη: Η Βιολογία της 

Νόησης 
3. Nευροβιολογικές Βάσεις της Ειδικής Αγωγής 

6.3 Τρίτο Εξάμηνο κύκλου σπουδών  
6.3.1 Υποχρεωτικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα  

1. Αναπτυξιακή, Κοινωνική και Συναισθηματική Νευροεπιστήμη 
2. Εγκεφαλική Ευπλαστότητα και Διά Βίου Μάθηση  
3. Ο Διαστελλόμενος Εγκέφαλος: Νευροεπιστήμες Πέραν της Βιοϊατρικής 

6.4 Τέταρτο Εξάμηνο κύκλου σπουδών 
6.4.1 Υποχρεωτικό Μεταπτυχιακό Μάθημα και Διπλωματική Εργασία  

Το εξάμηνο αυτό περιλαμβάνει το υποχρεωτικό μάθημα «Ειδικά Θέματα 
Έρευνας Εγκεφάλου» υπό τον τύπο «Journal Club» και την εκπόνηση της 
Διπλωματικής Εργασίας. Τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών επιλέγονται από 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο τέλος του τρίτου (Γʹ) εξαμήνου σπουδών τους. Η 
θεματολογία θα προτείνεται από τους διδάσκοντες στην αρχή του τρίτου (Γʹ) 
εξαμήνου του κύκλου σπουδών του Π.Μ.Σ. Η εκπόνηση θα πραγματοποιείται υπό 
την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π., η οποία θα οδηγεί στην απόκτηση του Μ.Δ.Ε., μετά από 
παρουσίαση και εξέταση σε τριμελή επιτροπή. 
 
Άρθρο 10 
Διπλωματική Εργασία  

1. Μετά από πρόταση της Σ.Ε., ένα μέλος Δ.Ε.Π. εκ των διδασκόντων στο 
Πρόγραμμα ορίζεται ως ο Επιβλέπων Καθηγητής. Ο Επιβλέπων Καθηγητής έχει την 
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ευθύνη της παρακολούθησης, της καθοδήγησης και του ελέγχου της πορείας της 
εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ταυτόχρονα ορίζονται μετά από πρόταση της 
Σ.Ε. και έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ., τα άλλα δύο μέλη που θα συνεξετάσουν τη Μ.Δ.Ε. 
του υποψηφίου.  

2. Η ανάθεση του θέματος εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας σε κάθε 
μεταπτυχιακό φοιτητή θα πρέπει να γίνεται στην αρχή του τετάρτου (Δʹ) εξαμήνου 
του κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

i. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Προγράμματος είναι υποχρεωμένα, στην αρχή του τρίτου 
(Γʹ) εξαμήνου του κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών να εισηγηθούν στη Σ.Ε. τα 
θέματα των μεταπτυχιακών εργασιών τα οποία προτίθενται να επιβλέψουν για τον 
τρέχοντα κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. 
ii. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του Προγράμματος έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την 
επίβλεψη έως οκτώ (8) μεταπτυχιακών φοιτητών. 
iii. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας σε 
συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Το θέμα υποβάλλεται στη Σ.Ε. από το 
μέλος Δ.Ε.Π. το οποίο θα είναι και ο Επιβλέπων Καθηγητής και συνυπογράφεται 
από τον φοιτητή. Στη συνέχεια η Σ.Ε. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για την έγκριση της 
κατανομής και της ανάθεσης των θεμάτων των Διπλωματικών Εργασιών.  
3. Είναι δυνατόν ένας φοιτητής, με αίτησή του, να ζητήσει μία μόνο φορά την 

αλλαγή του Επιβλέποντα Καθηγητή, εντός του Δʹ εξαμήνου του μεταπτυχιακού 
κύκλου σπουδών, αφού εξηγήσει γραπτώς και επαρκώς τους λόγους της αλλαγής. 
Τυχόν αλλαγή του Επιβλέποντα Καθηγητή συνεπάγεται και την αλλαγή του θέματος 
της Διπλωματικής Εργασίας, το οποίο επιλέγεται από τα εναπομείναντα θέματα.  

4. Η διπλωματική εργασία εξετάζεται από Τριμελή Επιτροπή, στην οποία 
συμμετέχει ο Επιβλέπων Καθηγητής και δύο άλλα μέλη. Τα μέλη της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής προτείνονται στη Σ.Ε. από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και 
εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε. Τα μέλη θα πρέπει να 
ανήκουν στην ίδια ή σε συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτήν στην οποία 
εκπονεί ο υποψήφιος τη Διπλωματική Εργασία ή να απαιτείται η συμβολή της 
επιστημονικής ειδικότητάς του.  

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας από 
την Τριμελή Επιτροπή είναι η συμπλήρωση όλων των διδακτικών μονάδων των 
μαθημάτων (παρουσία και επιτυχής επίδοση στις εξετάσεις). 

6. Κάθε διπλωματική εργασία περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές: το θεωρητικό 
μέρος, τον σκοπό και τις ερευνητικές υποθέσεις, τις μεθόδους και τον τρόπο 
επεξεργασίας των δεδομένων, τα αποτελέσματα, τη συζήτηση και τα συμπεράσματα. 
Μετά το πέρας της εκπόνησης και της συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας από 
κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, σύμφωνα με τις οδηγίες, αυτή κατατίθεται στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία με τη σειρά της την αποστέλλει στα δύο άλλα μέλη 
της εξεταστικής επιτροπής με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Τα μέλη αυτά κάνουν 
παρατηρήσεις, διορθώσεις και εισηγήσεις στο όλο περιεχόμενο της Μ.Δ.Ε. και την 
επιστρέφουν μέσω της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. στον υποψήφιο, ο οποίος αφού κάνει 
τις απαραίτητες μετατροπές και διορθώσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις, την 
καταθέτει εκ νέου στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία τη διαβιβάζει στην Τριμελή 
Επιτροπή ή την καταθέτει στην Τριμελή Επιτροπή. Η Τριμελής Επιτροπή 
υποχρεούται να περατώσει το έργο της εξέτασης του υποψηφίου εντός τριάντα (30) 
ημερών από την οριστική κατάθεση της Μ.Δ. Με ευθύνη της Επιτροπής αυτής, μέσω 
του επιβλέποντα, γίνεται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της διπλωματικής εργασίας με τη μορφή διάλεξης ενώπιον ανοικτού 
ακροατηρίου. Η ημερομηνία της παρουσίασης για τον κάθε υποψήφιο ορίζεται από 
τον Διευθυντή της Σ.Ε. και γνωστοποιείται επίσημα (με έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) 
τόσο σε όλα τα μέλη που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. όσο και στους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Μετά την παρουσίαση της διπλωματικής, αποχωρούν τα μέλη του 
ακροατηρίου και τα μέλη της Επιτροπής εξετάζουν τον υποψήφιο στο θέμα της 
διπλωματικής του. Στη συνέχεια κρίνουν το πρωτότυπο της μεταπτυχιακής εργασίας 
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και αποφασίζουν για το αποτέλεσμα της αποδοχής ή της απόρριψής της, δίνοντας 
ταυτόχρονα και τη σχετική βαθμολογία. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας εντός του παραπάνω αναφερθέντος χρόνου, την ευθύνη έχει ο 
Επιβλέπων Καθηγητής και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., οι οποίοι θα πρέπει να 
δικαιολογήσουν την αργοπορία στον Πρόεδρο του Τμήματος, προκειμένου να 
ενημερωθεί η Γ.Σ.Ε.Σ. και να αποφασίσει σχετικά. 

7. Κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιοποιούνται οι διπλωματικές εργασίες 
θεωρούνται: 
 α) Η δομή της διπλωματικής, δηλαδή η σαφήνεια, η διατύπωση ορθών 

επιχειρημάτων, η καλή διασύνδεση των επιμέρους υποενοτήτων, η ποιότητα 
της περίληψης και η ακρίβεια των παραπομπών. 
β) Η επαρκής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
γ) Ο τρόπος σχεδιασμού της έρευνας και η ανάλυση των δεδομένων. 
δ) Ο τρόπος της διατύπωσης των συμπερασμάτων με γνώμονα τους 
περιορισμούς της έρευνας. 
ε) Οι προτάσεις για τη διερεύνηση «ανοικτών» ερωτημάτων.  

 στ) Κατά πόσο το παραχθέν έργο προσεγγίζει αυτό που σχεδιάστηκε αρχικά. 
 
Άρθρο 11 
Αξιολόγηση μαθημάτων, διδασκόντων, φοιτητών, υποδομής Τμήματος 

Στο τέλος του κάθε εξαμήνου, με την ευθύνη της Σ.Ε., πραγματοποιείται η 
αξιολόγηση του κάθε μαθήματος (περιεχομένου και διδασκόντων) του εξαμήνου από 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με στόχο τη βελτίωση του Προγράμματος. Η 
αξιολόγηση γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζεται η ανωνυμία του μεταπτυχιακού 
φοιτητή. 
 
Άρθρο 12 
Προϋποθέσεις – Υποχρεώσεις για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται: 
1. Η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το Π.Μ.Σ. μαθήματα σε 

συνδυασμό με τη συμμετοχή τού μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Π.Μ.Σ.  

2. Η πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής 
θα πρέπει να έχει πρωτότυπο ερευνητικό χαρακτήρα και τα αποτελέσματα να 
παρουσιάζονται υπό τη μορφή διατριβής η οποία χαρακτηρίζεται ως «Διπλωματική 
Εργασία Ειδίκευσης». Η εργασία αυτή εκπονείται στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής ή ακόμη και σε άλλα Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής μετά από την εισήγηση της Σ.Ε. και την έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

3. Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να έχει περατώσει πλήρως και 
επιτυχώς τον κύκλο του Π.Μ.Σ. και να έχει αποκτήσει το Μ.Δ.Ε. το αργότερο μέχρι το 
τέλος του πέμπτου εξαμήνου από την πρώτη εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. Σε αντίθετη 
περίπτωση, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από την εισήγηση της Σ.Ε., ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται και του δίδεται σχετικό πιστοποιητικό 
παρακολούθησης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Λαμβάνεται υπ’ όψιν αν ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής έχει σοβαρούς λόγους υγείας ή αν έχει σοβαρό οικογενειακό 
πρόβλημα ή αν η μεταπτυχιακή εργασία έχει ειδικά ερευνητικά χαρακτηριστικά. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατόν η Γ.Σ.Ε.Σ. να του δώσει πρόσθετο χρόνο μετά 
από την εισήγηση της Σ.Ε.  

4. Η τελική βαθμολογία του Μ.Δ.Ε. θα προκύπτει από αλγόριθμο [βαθμός 
πτυχίου: Σ(σ.β)Χ(β.μ.)/Σ(σ.β)] που θα συνεκτιμά: (1) τη βαθμολογία του συνόλου των 
μαθημάτων του Π.Μ.Σ. [Σ(β.μ)], (2) τη βαθμολογία της Διπλωματικής Εργασίας 
Ειδίκευσης και (3) τις διδακτικές μονάδες (δ.μ.) που αναλογούν σε κάθε επιμέρους 
βαθμό και καθορίζουν τον συντελεστή βαρύτητας (σ.β). Η βαθμολογία για το Μ.Δ.Ε. 
θα είναι περιγραφική και σε παρένθεση θα αναγράφεται η αριθμητική βαθμολογία του 
μεταπτυχιακού φοιτητή με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων: Άριστα (8,50 – 10,00), 



126 
 

Λίαν Καλώς (6,50 – 8,49) και Καλώς (5,00 – 6,49). 
 
Άρθρο 13 
Πειθαρχικά ζητήματα 

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας 
παραπέμπεται στη Σ.Ε., η οποία εξετάζει το ζήτημα και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ., η 
οποία είναι υπεύθυνη για την τελική εκτίμηση και την λήψη αποφάσεων. Σε 
περιπτώσεις παραπτώματος ιδιάζουσας βαρύτητας η Σ.Ε. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
προτάσεις για την αντιμετώπιση του θέματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠ   

 

Η ΟΜΕΑ για την εκπαιδευτική αξιολόγηση του τμήματος χρησιμοποίησε το πρότυπο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος/ διδασκαλίας που συμπληρώνεται ανώνυμα 

από τους φοιτητές. Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο οι φοιτητές καλούνται να 

αξιολογήσουν το μάθημα, το διδακτικό προσωπικό αλλά και να αυτοαξιολογήσουν 

την δική τους συμμετοχή και παρακολούθηση χρησιμοποιώντας μία πενταβάθμια 

κλίμακα (1=καθόλου, 2=ελάχιστα, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ) (βλ. πίνακες 

5.1α και 5.1β). 

 Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2015/2016 στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών συμπληρώθηκαν 1319 (21,61% του συνόλου) ερωτηματολόγια με μέσο 

όρο βαθμολόγησης 4,16. Οι φοιτητές έδωσαν την υψηλότερη βαθμολογία την 

προετοιμασία των διδασκόντων (4,41) και τη χαμηλότερη στην επάρκεια του 

διδακτικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, ασκήσεις, άρθρα κ.λπ.) (3,96). Οι φοιτητές 

παρακολούθησαν τις διαλέξεις των μαθημάτων πολύ τακτικά-ανελλιπώς με μέσο όρο 

4,27. Κατά το εαρινό εξάμηνο 2015/2016 συμπληρώθηκαν 936 ερωτηματολόγια 

(16,36% του συνόλου) με μέσο όρο βαθμολόγησης 4,02. Οι φοιτητές βαθμολόγησαν 

υψηλότερα την προετοιμασία των διδασκόντων (4,30) και έδωσαν χαμηλότερη 

βαθμολογία σχετικά με το ενδιαφέρον και τη χρησιμότητα των μαθημάτων για τις 

σπουδές τους. Παρατηρείται μείωση σε σχέση με τις αντίστοιχες βαθμολογήσεις του 

2014/2015. Οι φοιτητές παρακολούθησαν τις διαλέξεις των μαθημάτων πολύ τακτικά-

ανελλιπώς με μέσο όρο 4,16. 

Για το ΠΜΣ «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» συμπληρώθηκαν 111 

(74,00%) ερωτηματολόγια για το χειμερινό εξάμηνο με μέσο όρο βαθμολόγησης 4,24. 

Οι φοιτητές βαθμολόγησαν υψηλότερα τη συνέπεια των διδασκόντων (4,69) και 

χαμηλότερα τη μεταδοτικότητα των διδασκόντων (3,91). Οι φοιτητές 

παρακολούθησαν τις διαλέξεις των μαθημάτων πολύ τακτικά-ανελλιπώς με μέσο όρο 

4,81. Για το εαρινό εξάμηνο συμπληρώθηκαν 79 (72,48%) ερωτηματολόγια με μέσο 

όρο βαθμολόγησης 4,37. Οι φοιτητές βαθμολόγησαν υψηλότερα τη συνέπεια των 

διδασκόντων (4,57) και χαμηλότερα το διδακτικό υλικό (3,92). Οι φοιτητές 

παρακολούθησαν τις διαλέξεις των μαθημάτων πολύ τακτικά-ανελλιπώς με μέσο όρο 

4,86. 

Για το ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» 

συμπληρώθηκαν 895 (75,85%) ερωτηματολόγια για το χειμερινό εξάμηνο με μέσο 

όρο βαθμολόγησης 4,17. Οι φοιτητές βαθμολόγησαν υψηλότερα τη συνέπεια των 

διδασκόντων (4,64) και χαμηλότερα το διδακτικό υλικό (3,66). Οι φοιτητές 

παρακολούθησαν τις διαλέξεις των μαθημάτων πολύ τακτικά-ανελλιπώς με μέσο όρο 

4,90. Για το εαρινό εξάμηνο συμπληρώθηκαν 75 (34,88%) ερωτηματολόγια με μέσο 

όρο βαθμολόγησης 4,00. Οι φοιτητές βαθμολόγησαν υψηλότερα τη συνέπεια των 

διδασκόντων (4,67) και χαμηλότερα τη μεταδοτικότητα των διδασκόντων (3,65). Οι 

φοιτητές παρακολούθησαν τις διαλέξεις των μαθημάτων πολύ τακτικά-ανελλιπώς με 

μέσο όρο 4,83. 

 Για το ΠΜΣ «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» συμπληρώθηκαν 

90 (84,91%) ερωτηματολόγια για το χειμερινό εξάμηνο με μέσο όρο βαθμολόγησης 
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4,34. Οι φοιτητές βαθμολόγησαν υψηλότερα τη συνέπεια των διδασκόντων (4,88) και 

χαμηλότερα την υψηλή ποιότητα του μαθήματος (4,08). Οι φοιτητές 

παρακολούθησαν τις διαλέξεις των μαθημάτων πολύ τακτικά-ανελλιπώς με μέσο όρο 

4,87. Για το εαρινό εξάμηνο συμπληρώθηκαν 12 (21,43%) ερωτηματολόγια με μέσο 

όρο βαθμολόγησης 4,22. Οι φοιτητές βαθμολόγησαν υψηλότερα την ενθάρρυνση 

των ερωτήσεων και της συμμετοχής μέσα στο μάθημα (4,50) και χαμηλότερη 

βαθμολογία έδωσαν στην ερώτηση «όποτε χρειάστηκα να λύσω 

απορίες/προβλήματα βρήκα τον καθηγητή στις ώρες γραφείου του» (4,00). Οι 

φοιτητές παρακολούθησαν τις διαλέξεις των μαθημάτων πολύ τακτικά-ανελλιπώς με 

μέσο όρο 4,83. 

Για το ΠΜΣ «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης» 

συμπληρώθηκαν 377 (82,68%) ερωτηματολόγια για το χειμερινό εξάμηνο με μέσο 

όρο βαθμολόγησης 4,31. Οι φοιτητές βαθμολόγησαν υψηλότερα τη συνέπεια των 

διδασκόντων (4,70) και χαμηλότερα το διδακτικό υλικό (3,84). Οι φοιτητές 

παρακολούθησαν τις διαλέξεις των μαθημάτων πολύ τακτικά-ανελλιπώς με μέσο όρο 

4,96. Για το εαρινό εξάμηνο συμπληρώθηκαν 107 (58,47%) ερωτηματολόγια με μέσο 

όρο βαθμολόγησης 4,49. Οι φοιτητές βαθμολόγησαν υψηλότερα την ενθάρρυνση 

των ερωτήσεων και της συμμετοχής μέσα στο μάθημα (4,73) και χαμηλότερα το 

διδακτικό υλικό (4,10). Οι φοιτητές παρακολούθησαν τις διαλέξεις των μαθημάτων 

πολύ τακτικά-ανελλιπώς με μέσο όρο 4,94. 

Για το ΠΜΣ «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» συμπληρώθηκαν 92 

(63,89%) ερωτηματολόγια για το χειμερινό εξάμηνο με μέσο όρο βαθμολόγησης 4,28. 

Οι φοιτητές βαθμολόγησαν υψηλότερα τη συνέπεια των διδασκόντων (4,65) και 

χαμηλότερα τη μεταδοτικότητά τους (4,16). Οι φοιτητές παρακολούθησαν τις 

διαλέξεις των μαθημάτων πολύ τακτικά-ανελλιπώς με μέσο όρο 4,77. Για το εαρινό 

εξάμηνο δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία.  

  Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων για τα 

προγράμματα σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 (βλ. Πίνακα 5.2) 

ακολουθεί ο σχολιασμός των ερωτήσεων που αφορούν την αξιολόγηση του 

διδάσκοντα και του μαθήματος. Ως προς την συνολική απόδοση του διδάσκοντα στο 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών (ΜΟ= 4,16 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=4,00 Εαρ. Εξ.) και 

την ποιότητα του μαθήματος (ΜΟ= 4,10 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=3,90 Εαρ. Εξ.) η 

αξιολόγηση ήταν πολύ θετική. Το αντικείμενο των μαθημάτων και η χρησιμότητά τους 

για τις σπουδές επίσης αξιολογήθηκαν θετικά (ΜΟ= 4,26 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=3,86 Εαρ. 

Εξ.). Επίσης πολύ θετικά αξιολογήθηκε και η προετοιμασία από την πλευρά του 

διδάσκοντα (ΜΟ= 4,41 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=4,30 Εαρ. Εξ.). 

Επίσης θετική ήταν η αξιολόγηση και για τα πέντε προγράμματα 

μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρει το τμήμα. 

Για το ΠΜΣ στη Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή ως προς την συνολική 

απόδοση του διδάσκοντα (ΜΟ= 4,17 Χειμ. Εξ. και ΜΟ= 4,35 Εαρ. Εξ) και την 

ποιότητα του μαθήματος (ΜΟ= 4,11 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=4,23 Εαρ. Εξ) η αξιολόγηση 

ήταν πολύ θετική. Το αντικείμενο των μαθημάτων και η χρησιμότητά τους για τις 

σπουδές επίσης αξιολογήθηκαν θετικά (ΜΟ= 4,32 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=4,43 Εαρ. Εξ). 

Επίσης πολύ θετικά αξιολογήθηκε και η προετοιμασία από την πλευρά του 

διδάσκοντα (ΜΟ= 4,48 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=4,54 Εαρ. Εξ). 

Για το ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ως προς την 

συνολική απόδοση του διδάσκοντα (ΜΟ= 4,16 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=3,83 Εαρ. Εξ.) και 

την ποιότητα του μαθήματος (ΜΟ= 4,01 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=3,71 Εαρ. Εξ.) η 
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αξιολόγηση ήταν πολύ θετική. Το αντικείμενο των μαθημάτων και η χρησιμότητά τους 

για τις σπουδές επίσης αξιολογήθηκαν θετικά (ΜΟ= 4,25 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=4,27 Εαρ. 

Εξ.). Επίσης πολύ θετικά αξιολογήθηκε και η προετοιμασία από την πλευρά του 

διδάσκοντα (ΜΟ= 4,43 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=4,28 Εαρ. Εξ.). 

Για το ΠΜΣ στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας ως προς την 

συνολική απόδοση του διδάσκοντα (ΜΟ= 4,29 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=4,33 Εαρ. Εξ.) και 

την ποιότητα του μαθήματος (ΜΟ= 4,08 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=4,08 Εαρ. Εξ.) η 

αξιολόγηση ήταν πολύ θετική. Το αντικείμενο των μαθημάτων και η χρησιμότητά τους 

για τις σπουδές επίσης αξιολογήθηκαν θετικά (ΜΟ= 4,32 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=4,08 Εαρ. 

Εξ.). Επίσης πολύ θετικά αξιολογήθηκε και η προετοιμασία από την πλευρά του 

διδάσκοντα (ΜΟ= 4,52 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=4,33 Εαρ. Εξ.). 

Για το ΠΜΣ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης ως 

προς την συνολική απόδοση του διδάσκοντα (ΜΟ= 4,28 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=4,56 Εαρ. 

Εξ.) και την ποιότητα του μαθήματος (ΜΟ= 4,13 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=4,38 Εαρ. Εξ.) η 

αξιολόγηση ήταν πολύ θετική. Το αντικείμενο των μαθημάτων και η χρησιμότητά τους 

για τις σπουδές επίσης αξιολογήθηκαν θετικά (ΜΟ= 4,21 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=4,40 Εαρ. 

Εξ.). Επίσης πολύ θετικά αξιολογήθηκε και η προετοιμασία από την πλευρά του 

διδάσκοντα (ΜΟ= 4,56 Χειμ. Εξ. και ΜΟ=4,64 Εαρ. Εξ.). 

Για το ΠΜΣ στη Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης ως προς την συνολική 

απόδοση του διδάσκοντα (ΜΟ= 4,30 Χειμ. Εξ.) και την ποιότητα του μαθήματος 

(ΜΟ= 4,19 Χειμ. Εξ.) η αξιολόγηση ήταν πολύ θετική. Το αντικείμενο των μαθημάτων 

και η χρησιμότητά τους για τις σπουδές επίσης αξιολογήθηκαν θετικά (ΜΟ= 4,28 

Χειμ. Εξ.). Επίσης πολύ θετικά αξιολογήθηκε και η προετοιμασία από την πλευρά του 

διδάσκοντα (ΜΟ= 4,31 Χειμ. Εξ). 

Συμπερασματικά τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης μπορούν 

να συμβάλουν σε μια γενική αποτίμηση που αφορούν τα προγράμματα σπουδών. 

Γενικά οι φοιτητές που παρακολουθούν τις διαλέξεις έχουν μια θετική εικόνα για την 

ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα τόσο για το αντικείμενο του 

μαθήματος όσο και για την απόδοση, προετοιμασία και συνέπεια του διδάσκοντα. Σε 

κάθε περίπτωση η θετική αξιολόγηση από τους φοιτητές αποτελεί ένα κίνητρο 

συνεχούς βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και βελτίωσης του 

προγράμματος σπουδών. 
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Πίνακας 5.1α: Πρότυπο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος σελίδα 1 
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Πίνακας 5.1β: Πρότυπο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος σελίδα 2 
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Πίνακας 5.2 Μέσοι όροι ερωτήσεων 1, 2, 4 και 6 για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016  

 

Η συνολική 
απόδοση του 

διδάσκοντα ήταν 
καλή; 

Η ποιότητα του 
μαθήματος ήταν 

υψηλή; 

Το αντικείμενο του 
μαθήματος ήταν 
ενδιαφέρον και 
χρήσιμο για τις 
σπουδές σας; 

Ο καθηγητής 
ερχόταν στο 

μάθημα 
προετοιμασμένος; 

Προπτυχιακό  
Χειμερινό Εξάμηνο 

4,16 4,10 4,26 4,41 

Προπτυχιακό  
Εαρινό Εξάμηνο 

4,00 3,90 3,86 4,30 

ΠΜΣ Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή 
Χειμερινό Εξάμηνο  

4,17 4,11 4,32 4,48 

ΠΜΣ Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή 
Εαρινό Εξάμηνο 

4,35 4,23 4,43 4,54 

ΠΜΣ Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση 
Χειμερινό Εξάμηνο 

4,16 4,01 4,25 4,43 

ΠΜΣ Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση 
Εαρινό Εξάμηνο 

3,83 3,71 4,27 4,28 

ΠΜΣ Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας 
Χειμερινό Εξάμηνο 

4,29 4,08 4,32 4,52 

ΠΜΣ Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας 
Εαρινό Εξάμηνο 

4,33 4,08 4,08 4,33 

ΠΜΣ Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου 
Μάθησης 
Χειμερινό Εξάμηνο 

4,28 4,13 4,21 4,56 

ΠΜΣ Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου 
Μάθησης 
Εαρινό Εξάμηνο 

4,56 4,38 4,40 4,64 

ΠΜΣ Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης 
Χειμερινό Εξάμηνο 

4,30 4,19 4,28 4,31 

ΠΜΣ Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης 
Εαρινό Εξάμηνο 
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Πίνακας 5.3. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2015 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 

2011 - 2012 
          

2012 - 2013 
          

2013 - 2014 
          

2014 - 2015 
          

2015-2016 
12 54 0 32 0 12 4 10 38 6 

Σύνολο 
          

Επεξηγήσεις: 
Α = Βιβλία/μονογραφίες 
Β = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Γ = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
Δ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
Ε = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές 
ΣΤ = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 
Ζ = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Η = Άλλες εργασίες 
Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
Ι = Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος  
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Πίνακας 5.4 Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2015 

Τρέχον έτος (Τ): 2015 

 
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

2011 - 2012 
       

2012 - 2013 
       

2013 - 2014 
       

2014 - 2015 
       

2015-2016 
342 328 3 25 37 16 0 

Σύνολο      
  

Επεξηγήσεις: 
Α = Ετεροαναφορές 
Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 
Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 
ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:   
 

Παρατίθενται οι σύνδεσμοι όπου είναι αναρτημένοι οι οδηγοί σπουδών του 

ΠΠΣ και των ΠΜΣ του Τμήματος  

 

6.1. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

http://www.uom.gr/media/docs/ekp/odigos-spoudwn-2015-2016.pdf  

 

 

6.2. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

http://www.uom.gr/media/docs/ekp/ekp-study-guide-2015-2016.pdf  

  

 

6.3. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   
«Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» 

 ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

http://www.neuro.uom.gr/documents/NEUROSCIENCE%20OFFICIAL%20BULLE

TIN%20UMac%202016.pdf 

  

http://www.uom.gr/media/docs/ekp/odigos-spoudwn-2015-2016.pdf
http://www.uom.gr/media/docs/ekp/ekp-study-guide-2015-2016.pdf
http://www.neuro.uom.gr/documents/NEUROSCIENCE%20OFFICIAL%20BULLETIN%20UMac%202016.pdf
http://www.neuro.uom.gr/documents/NEUROSCIENCE%20OFFICIAL%20BULLETIN%20UMac%202016.pdf
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:   
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στο πλαίσιο αυτού του καταληκτικού κεφαλαίου των «Παρατηρήσεων», 

αναγκαίο και χρήσιμο είναι να επισημανθεί ότι η ολοκλήρωση της Εσωτερικής 

Αξιολόγησης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας οφείλει να προβεί σε: Α) μία συγκεντρωτική 

καταγραφή των ευρημάτων και Β) μία συνολική εκτίμηση των θετικών και 

αρνητικών απογραφικών στοιχείων για το έργο και τη λειτουργία της κάθε 

ακαδημαϊκής μονάδας, τα οποία προκύπτουν από την Έκθεση του έτους 

αναφοράς. Η συγκριτική αποτίμηση όλων των απογραφικών στοιχείων με τα 

δεδομένα που έχουν αποτυπωθεί στην προηγούμενη Έκθεση του 2013-2014 

κρίνεται, επίσης, αναγκαία.  

Α) Σε μία συγκεντρωτική καταγραφή των ευρημάτων στην παρούσα 

Έκθεση αξίζει να επισημάνουμε τα εξής: 

 Ως προς το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, ο 

αριθμός των εισακτέων έχει μειωθεί δεδομένου ότι έχει μειωθεί 

σημαντικά το ποσοστό μεταγραφών από άλλα Τμήματα.  

 Ο μέσος όρος των αποφοίτων είναι πολύ καλός και βαθμολογείται με 

7.2-7.4, ενώ ο αριθμός των αποφοίτων έπεσε από τους 194 το 2014 

στους 132 το 2015-2016 λόγω, φυσικά, και των μειωμένων εισροών 

μεταγραφών, όπως αναφέρθηκε ήδη. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο 

ετήσιος αριθμός αποφοίτων του Τμήματος είναι ικανοποιητικός και 

κοντά στα νούμερα που παρατηρήθηκαν από τις αρχές της πενταετίας 

(2010). 

 Έχει αυξηθεί ο αριθμός των ετών που χρειάζονται οι φοιτητές μας για 

να αποφοιτήσουν (Κ+1 ή Κ+2 έτη), γεγονός που πρέπει μάλλον να 

αποδοθεί στην κρίση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

οικογένειες των φοιτητών μας. 

 Παρατηρείται μία μικρή πτώση στον αριθμό συμμετοχών (μέλη ΔΕΠ, 

φοιτητές και προσωπικό) σε διαπανεπιστημιακά ή διατμηματικά 

προγράμματα. 

 Ως προς τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το 

Τμήμα: Το παραδοσιακό πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική 

Αγωγή», το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίχως δίδακτρα σε 

ολόκληρο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, συνεχίζει αδιάλειπτα τη 

λειτουργία του με την απόλυτη στήριξη όλων των μελών ΔΕΠ του 

Τμήματος που διδάσκουν σε αυτό. Παρατηρείται μία σχετική μείωση 

στον αριθμό αιτήσεων που λαμβάνει το πρόγραμμα σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί η παράλληλη 

προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων τόσο στο Τμήμα όσο και σε 
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άλλα ιδρύματα της πόλης. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα λειτουργεί με 

30 φοιτητές ανά έτος (15 ανά κατεύθυνση), ενώ το 100% των φοιτητών 

του ολοκληρώνει κανονικά τις σπουδές του χωρίς πρόβλημα. Μάλιστα 

η μέση βαθμολογία αποφοίτησης είναι της τάξης του 8,88.  

 Στο ίδιο πρόγραμμα προσφέρεται και η δυνατότητα εκπόνησης 

Διδακτορικών Σπουδών. Η πλειονότητα των υποψήφιων διδακτόρων 

του Τμήματος συνεχίζει το ερευνητικό έργο με μια, ωστόσο, όχι πολύ 

ικανοποιητική ροή ολοκλήρωσης. Την ακαδημαϊκή χρονιά 5 εξ αυτών 

διέκοψαν για την τρέχουσα χρονιά το έργο τους, γεγονός που προδίδει 

(μαζί με άλλα διάφορα ευρήματα που έχουμε ήδη εντοπίσει και 

σχολιάσει) ότι οι φοιτητές και οι νέοι ερευνητές μας αντιμετωπίζουν 

ιδιαίτερες δυσκολίες ανταπόκρισης στις ανάγκες της έρευνας στο 

σύγχρονο δυσχερές περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης και της 

ανεργίας που πλήττει κυρίως τις νεαρές ηλικίες.      

 Τα υπόλοιπα 4 νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών διαθέτουν 

όλα πλήρεις και σαφείς εσωτερικούς Κανονισμούς λειτουργίας με 

δηλωμένα ευκρινώς όλα τα στοιχεία τους, τη διαδικασία εισαγωγής των 

φοιτητών σε αυτά, τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών, τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων και των φοιτητών. 

Όλα τα Προγράμματα υφίστανται τη διαδικασία αξιολόγησης από τους 

φοιτητές τους. Οι σχετικοί πίνακες στην παρούσα Έκθεση δείχνουν το 

υψηλότατο ποσοστό παρακολούθησης των φοιτητών και την υψηλή 

επιβράβευση με την οποία πιστώνουν τη συνέπεια των διδασκόντων 

τους, τη μεταδοτικότητα, το μορφωτικό περιεχόμενο των σπουδών τους 

και την τήρηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δεοντολογίας.  

 Τέλος, ως προς τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, αυτά συνεχίζουν να 

εκπληρώνουν στο ακέραιο τις διδακτικές, ερευνητικές και ευρύτερες 

παιδαγωγικές υποχρεώσεις τους. Υπάρχει μια ικανοποιητική ροή στη 

δημοσίευση του έργου τους, γεγονός που ισχυροποιεί την παρουσία 

του Τμήματος σε τοπικό, πανελλήνιο, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Β) Ως θετικά σημεία του Τμήματος θα πρέπει να επισημανθούν οι 

ακόλουθες διαπιστώσεις: 

(1) Η διαρκής ζήτηση για σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο και η αυξανόμενη 

ζήτηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και στην ανάληψη εκπόνησης 

διδακτορικής και μετα-διδακτορικής έρευνας. Η τάση αυτή είχε σημειωθεί και 

στην προηγούμενη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Είναι προφανές ότι το 

Τμήμα εξακολουθεί να οικοδομεί δημιουργικά πάνω στα πολύ καλά δεδομένα 

και τη συλλογική εμπειρία των προηγούμενων ετών. 

(2) Η ανάπτυξη του Τμήματος με την προσφορά τεσσάρων νέων 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με υψηλή εξειδίκευση, στόχευση, 

επιστημονική αρτιότητα, δεοντολογική επάρκεια και ανταπόκριση τόσο σε 

ερευνητικές όσο και σε επαγγελματικές ανάγκες. Τα νέα αυτά Π.Μ.Σ. 
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αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο και στο έπακρον τον προσφερόμενο 

εξοπλισμό, τους χώρους και το επιστημονικό – ερευνητικό και διοικητικό 

δυναμικό του Τμήματος (μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, διδάκτορες και μετα-

διδάκτορες και συνεργαζόμενοι ερευνητές).   

(3) Η προσαρμοστικότητα του Τμήματος στις διεθνείς προδιαγραφές 

(σπουδών, εξοπλισμών κ.λ.π.), και η επινοητικότητα με την οποία το Τμήμα 

ανταποκρίνεται στις δυσκολίες, τις ελλείψεις και τις αντιξοότητες που 

προκύπτουν από τις συνθήκες κρίσης και ύφεσης (ως προς την αξιοποίηση 

χώρων, πόρων και επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού), οι οποίες 

δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τόσο των διδασκόντων 

όσο και των διδασκομένων.  

(4) Η ολοένα αυξανόμενη παρουσία του Τμήματος τόσο στον ελληνικό όσο 

και το διεθνή χώρο, μέσω των δημοσιεύσεων σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους ελληνικών και διεθνών 

εκδοτικών οίκων.  

(5) Με αμείωτο ζήλο και αμέριστη φροντίδα το Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής συνεχίζει, κατά το έτος αναφοράς της Έκθεσης της 

Εσωτερικής Αξιολόγησης, να αναλαμβάνει τη διοργάνωση και τη συν-

διοργάνωση πολλών δράσεων και εκδηλώσεων, διεθνών συνεδρίων, 

ημερίδων και συμποσίων, εργαστηριακών και ερευνητικών σεμιναρίων και 

επιστημονικών εκδόσεων. Βασικό και κύριο κίνητρο σε όλες αυτές τις δράσεις 

και εκδηλώσεις είναι πάντοτε η ανταπόκριση και η ικανοποίηση των 

μαθησιακών, ερευνητικών και επαγγελματικών αναγκών των φοιτητών του 

Τμήματος ΕΚΠ αλλά και η προσφορά σε όρους γνώσης, τεχνικής 

υποστήριξης και εξειδικευμένης (θεραπευτικής) αρωγής στην κοινωνία.  Στο 

πλαίσιο αυτό, σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα εξακολουθεί να συνεργάζεται 

άψογα τόσο με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής συνάπτοντας 

εξαιρετικές συνέργειες όσο και με άλλους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, 

εργασιακούς, επαγγελματικούς  φορείς και οργανισμούς.   

(6) Τέλος, το Τμήμα διατήρησε στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά του 

προγράμματα σπουδών την παρουσία καινοτόμων μαθημάτων, 

μικροδιδασκαλιών, εργαστηρίων, σεμιναριακών μαθημάτων, βιωματικών 

εκπαιδευτικών workshops και της επικαιροποιημένης πρακτικής άσκησης με 

σκοπό την ενδυνάμωση των προσόντων των αποφοίτων του  για την 

αποτελεσματική και γρήγορη κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών τους. 

Με βάση τη συνολική εκτίμηση της προηγούμενης Έκθεσης της 

Εσωτερικής Αξιολόγησης 2013-2014, είχαν επισημανθεί συγκεκριμένες 

ευκαιρίες αξιοποίησης εκ μέρους του Τμήματος των θετικών σημείων εκείνης 

της Έκθεσης. Με βάση τα στοιχεία της παρούσας Έκθεσης το Τμήμα 
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κατόρθωσε πράγματι να ισχυροποιήσει την "ακαδημαϊκή παρουσία" του σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτό πιστοποιείται τόσο εκ του αριθμού των 

δημοσιεύσεων των μελών του και των νέων ερευνητών του, εκ της ίδρυσης 

των επιτυχημένων νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του, εκ των 

διοργανώσεων που διαρκώς αναλαμβάνει όσο και εκ της συμμετοχής των 

μελών του σε σχετικές επιτροπές και ομάδες εμπειρογνωμόνων, ερευνητικών 

και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Σε σύγκριση με κάποια αρνητικά στοιχεία, τα οποία είχαν επισημανθεί 

στη συνολική εκτίμηση της προηγούμενης Έκθεσης Εσωτερικής 

Αξιολόγησης 2013-2014, το Τμήμα επιδίωξε στο μέτρο των θεσμικών 

δυνατοτήτων που του προσφέρονται και των αρμοδιοτήτων των σχετικών 

οργάνων του να αξιοποιήσει τους εργαστηριακούς χώρους που του 

προσφέρονται προβαίνοντας σε έξυπνους ανασχεδιασμούς και 

αναδιαμορφώσεις χώρων (π.χ στο εργαστήριο Πληροφορικής). 

Εξακολουθούν, ωστόσο, να παραμένουν σε εκκρεμότητα διάφορα θέματα, τα 

οποία, όμως, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος να φροντίσει για 

αυτά με τον τρόπο και την ταχύτητα που θα ήθελε. Για παράδειγμα, ως προς:  

 τη θεσμοθέτηση νέων ερευνητικών και αναπτυξιακών εργαστηρίων,  

 την εύρεση χώρων, όπως αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηρίων, 

γραφείων, γραμματειών και άλλων βοηθητικών χώρων κ.λ.π.,  

 την αβεβαιότητα που αφορά σε μία πλειάδα θεμάτων γύρω από τις 

μεταπτυχιακές σπουδές στα Α.Ε.Ι., όταν η φοίτηση στηρίζεται στην 

καταβολή διδάκτρων,  

 την αβεβαιότητα που προκύπτει είτε από τις συχνές αλλαγές είτε από 

την αμφισημία και την ασάφεια στο θεσμικό πλαίσιο, ως προς τα 

ζητήματα της  παιδαγωγικής/διδακτικής, εκπαιδευτικής, 

διοικητικής/καθοδηγητικής επάρκειας, τα οποία επηρεάζουν άλλοτε το 

προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και άλλοτε τα μεταπτυχιακά του 

προγράμματα κατά περίπτωση,   

 την εξαιρετικά περιορισμένη ανακούφιση που το Τμήμα έχει επιτύχει 

τόσο ως προς το διδακτικό όσο και ως προς το διοικητικό και 

υποστηρικτικό/τεχνικό προσωπικό για την κάλυψη των αυξανόμενων 

και διογκούμενων αναγκών του. Έτσι, το Τμήμα εξακολουθεί να 

στηρίζεται σε μοίρασμα εξοπλισμών, εργαστηρίων, πόρων και 

επιστημονικού δυναμικού (π.χ. η αξιοποίηση της δυνατότητας 

«διαπίδυσης» μελών ΔΕΠ μεταξύ Τμημάτων της ιδίας Σχολής). 

Ως προς τα σχέδια βελτίωσης του Τμήματος, υπάρχει και θα υπάρχει 

πάντοτε η μέριμνα για: 

 την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του 

Τμήματος 
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 την εύρεση φυσικών χώρων και εξοπλισμών και την αξιοποίηση 

ψηφιακών πόρων 

 την επιτάχυνση για την ενδυνάμωση του Τμήματος με νέα στελέχη 

 την αύξηση και βελτίωση της «ψηφιακής παρουσίας» του Τμήματος με 
την αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων  

 την πάγια ανάγκη παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων, της 
αντίστοιχης επικαιροποίησης του προγράμματος σπουδών και της 
διεύρυνσης του επαγγελματικού και ερευνητικού ορίζοντα των 
αποφοίτων του Τμήματος. 
 
 


