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Περίληυη 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο γηα ηηο αλάγθεο ιήςεο πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ Παηδαγσγηθήο 

ρνιήο Φιψξηλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Δμεηάδεη ηηο απφςεηο ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ζην Παλεπηζηήκηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. Γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ , σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη επηιεγφκελσλ καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηνλ Οδεγφο πνπδψλ (2014-2015). ηφρνο ηεο είλαη λα αλαδεηρηνχλ νη απφςεηο ησλ 

θνηηεηψλ, ζρεηηθά κε ηε δνκή, ην πεξηερφκελν, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ  εχθνιε 

ρξήζε  ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ  θαη λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο βειηίσζήο ηνπ. 

Πξαγκαηνπνηήζακε κηα έξεπλα , ε νπνία ήηαλ βαζηζκέλε ζηε ζπκπιήξσζε έληππσλ 

θπιιαδίσλ (εξσηεκαηνιφγηα) θαη είρε σο ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ 

θνηηεηψλ θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο έξεπλαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ 

απνηειεζκάησλ ζεσξνχληαη βνεζεηηθά ζηνλ επφκελν Οδεγφ πνπδψλ. 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: 

 Οδεγφο πνπδψλ 

 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα  

 Δπηιεγφκελα καζήκαηα 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

Abstract 

 

The present paper was written in the framework of a dissertation required for the 

acquisition of a degree at the Department at the Department of Early Childhood 

Education of the University of Western Macedonia. This paper examines the opinions 

of students at in the Department of Kindergarten at the College of Education of the 

University of Western Macedonia. It also presents the Curriculum of Studies with 

regard to the content of the compulsory and elective courses offered in the Study 

Guide (2014-2015). Its aim is to inform of the students opinions concerning the 

structure the content the functionality and the user-friendly Study Guide as well as to 

suggest ways for its improvement. We also carried out some research based on the 

completion of questionnaires with a view to recording the students‟ opinions and 

suggestions concerning the Study Guide. The conclusion drawn from this research, 

after analyzing and processing all the results, are considered helpful for the next Study 

Guide.   
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Διζαγφγή  

 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ, δειαδή ε επηινγή ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ν  θαζνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ηεο αλαινγίαο 

ησλ πνηθίισλ θαηεγνξηψλ, θαζψο  θαη ε ζέζε πνπ έρεη ε πξαθηηθήο άζθεζε, 

βαζίζηεθε ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εμαζθάιηζεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζπγθξφηεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο. Οη παξαπάλσ 

ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα νη απφθνηηνη  λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο 

ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο, λα  πξνβαίλνπλ ζε απηνηειή έξεπλα, κε ζθνπφ ηελ 

παξαγσγή λέαο γλψζεο ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθήο θαη λα 

εθπιεξψλνπλ κε ππεπζπλφηεηα θαη επηηπρία ην παηδαγσγηθφ ‐ δηδαθηηθφ έξγν ηνπο. 

Έηζη, ην Πξφγξακκα απνζθνπεί λα είλαη νη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο ζε ζέζε λα 

ιεηηνπξγνχλ σο θξηηηθνί εθπαηδεπηηθνί κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηνπο 

αιιά θαη σο επηζηήκνλεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα αιιά θαη 

κε καζήκαηα επηινγήο ψζηε  λα εκβαζχλνπλ ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο θαη ζηα 

αληηθείκελα αλάινγα κε ηα πξνζσπηθά θαη αθαδεκατθά ελδηαθέξνληα, ηηο θιίζεηο, 

αιιά θαη ηηο κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο θαη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. Δπηκέξνπο 

ζηφρνη ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη νη θνηηήηξηεο θαη νη 

θνηηεηέο  λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο θαη ζεσξίεο ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο 

θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε κεζνδνινγία ηνπο (εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε).  Αθφκε λα 

απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηηο επηζηήκεο θαη ηηο ηέρλεο, απφ ηηο νπνίεο 

πξνέξρνληαη ηα πεξηερφκελα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ (εηδηθή 

επηζηεκνληθή θαη θαιιηηερληθή θαηάξηηζε).  Να  απνθηήζνπλ γλψζεηο δηδαθηηθήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λεπηαγσγείνπ (δηδαθηηθή θαηάξηηζε). Να αλαπηχμνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ζηνραζηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (ζχλδεζε 

πξνζσπηθήο εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο θαη πξάμεο). Σέινο  θαη  λα  είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ μελφγισζζε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία.  Σν 

πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ 

Φιψξηλαο πεξηιακβάλεη εμακεληαία καζήκαηα, πξαθηηθή άζθεζε ζηα ζπλεξγαδφκελα 

λεπηαγσγεία θαη πξναηξεηηθή πηπρηαθή εξγαζία. Σν πξφγξακκα είλαη θαηά ηέηνην 

ηξφπν δηακνξθσκέλν, ψζηε γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ λα απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 

νθηψ (8) εμάκελα ζπνπδψλ. Ζ θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζηα νθηψ εμάκελα είλαη 
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ελδεηθηηθή θαη φρη δεζκεπηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο/ηηο θνηηήηξηεο. Σα καζήκαηα 

δηαθξίλνληαη: κε θξηηήξην ηε δεζκεπηηθφηεηά ηνπο ζε ππνρξεσηηθά, θαη‟ επηινγήλ 

ππνρξεσηηθά θαη πξναηξεηηθά (ειεχζεξεο επηινγήο) κε θξηηήξην ην ζηφρν ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο ζε εηζαγσγηθά θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο εκβάζπλζεο κε θξηηήξην ην 

πεξηερφκελφ ηνπο. 

Κεθάλαιο 1 

1.1 Καηηγορίες σποτρεφηικών και καη’ επιλογήν μαθημάηφν.  

 

Σα ππνρξεσηηθά θαη θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα αλαγξάθνληαη αλά 

γλσζηηθφ αληηθείκελν. Πηζηψλεηαη ην θαζέλα κε 4 ECTS εθηφο απφ ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε πνπ πηζηψλεηαη κε 18 ECTS. Με Τ πεξηγξάθνληαη ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα 

θαη κε Δ ηα θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά. 

0100 Μεθοδολογία Έρεσνας 

 0101Τ ‐ Μέζνδνη θαη ηερληθέο έξεπλαο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ 

 0102Τ ‐ Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή  

0200 Ιζηορία ηης Αγφγής και ηης Δκπαίδεσζης  

0201Τ ‐ Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο  

0203Δ ‐ Νεψηεξα Παηδαγσγηθά Κηλήκαηα θαη Ηδέεο 

 0204Δ ‐ Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε 

 0205Δ ‐ Μηθξντζηνξία θαη Δθπαίδεπζε 

 0206Δ ‐ Θέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Ηζηνξίαο  

0300 Φιλοζοθία και θιλοζοθικές προϋποθέζεις ηης αγφγής 

 0301Τ ‐ Δηζαγσγή ζηε θηινζνθία 

 0302Τ ‐ Φηινζνθία ηεο παηδείαο 

 0303Δ ‐ Πνιηηηθή θηινζνθία θαη παηδεία: Ρεηνξηθή‐Δπηθνηλσλία  

0304Δ ‐ Ζζηθή, Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθή Φηινζνθία ηεο Παηδείαο  

0400 Φστολογία και υστολογικές προϋποθέζεις ηης αγφγής  
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0401Τ ‐ Γλσζηηθή ςπρνινγία  

0402Τ ‐ Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία 

 0403Δ ‐ Φπρνινγία θηλήηξσλ  

0404Δ ‐ Δθπαηδεπηηθή ςπρνινγία & αλάπηπμε ηνπ λεπίνπ  

0405Δ ‐ Δθαξκνγέο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε  

0406Δ ‐ Ζ κειέηε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία 

0407Δ ‐ Ζ κειέηε ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία 

 0408Δ ‐ Ζ κειέηε ηνπ ιφγνπ ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία 

 0500 Κοινφνικές Δπιζηήμες και Έρεσνα ζηην Δκπαίδεσζη 

 0501Τ ‐ Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο 

 0518Y ‐ Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή  

0519Τ ‐ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλεηηθέο Δθαξκνγέο  

0517E ‐ Κνηλσληνινγία ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

 0520Δ ‐ Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία 

 0521Δ ‐ ρνιηθέο Δζλνγξαθίεο 0503Δ ‐ Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία 

 0513Δ ‐ Kνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία ζηηο 

ρψξεο‐κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 0511Δ ‐ Πνιηηηθή Κνπιηνχξα θαη Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή 

 0507Δ ‐ Κνηλσληνινγία ηνπ Πνιηηηζκνχ 

 0516Δ ‐ Γηα βίνπ Μάζεζε θαη Κνηλσλία: Θεζκνί, πζηήκαηα θαη Πνιηηηθέο 

 0600 Διδική αγφγή  

0601Τ ‐ Αλαπηπμηαθή ςπρνπαζνινγία 

 0602Τ ‐ Φπρνινγία ηεο εηδηθήο αγσγήο  

0603Δ ‐ Ννεηηθή θαζπζηέξεζε  

0604Δ ‐ Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο – Πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο 

 0700 Παιδαγφγική  
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0701Τ ‐ Πξνζρνιηθή παηδαγσγηθή  

0702Τ ‐ Ζ νξγάλσζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ λεπηαγσγείνπ ζην πιαίζην 

ηνπ παηρληδηνχ 

 0703Τ ‐ Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο αγσγήο – ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο 

 0704Τ ‐ Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη παηδαγσγηθή 

 0722Y ‐ πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή  

0713E ‐ Μεηνλφηεηεο – Μεηαλάζηεο θαη Δθπαίδεπζε  

0715Δ ‐ Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Γηθαηψκαηα 

 0716Δ ‐ Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Φχιν 

 0720Δ ‐ Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή  

0721Δ ‐ Μεηάβαζε απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ δπν εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ  

0800 Οργάνφζη και διοίκηζη ηης εκπαίδεσζης 

 0802Τ ‐ Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

 0803Δ ‐ Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία ζηελ 

Δθπαίδεπζε 0804Δ ‐ Δθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε  

0805Δ – Δηδηθά Θέκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

Καηλνηνκίαο ζηελ Δθπαίδεπζε 

 0900 Δλληνική γλώζζα 

 0901Τ ‐ Δηζαγσγή ζηε γεληθή γισζζνινγία 

0902Τ ‐ Γηαρξνλία θαη ζπγρξνλία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο  

0912Τ ‐ Κνηλσληνγισζζνινγία  

0906Δ ‐ Γιψζζα, Κνηλσλία θαη Δθπαίδεπζε  

0907Δ ‐ Γιψζζα, Κείκελα θαη Δπηθνηλσλία 

 0908Δ ‐ Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο  

1000 Λογοηετνία  

1001Τ ‐ Διιεληθή ινγνηερλία Η  

1002Τ ‐ Διιεληθή ινγνηερλία ΗI  
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1003Τ ‐ Παηδηθή Λνγνηερλία  

1006Δ ‐ Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία ηνπ Βηβιίνπ 

 1007Δ ‐ Δηζαγσγή ζηηο Σέρλεο ηνπ Βηβιίνπ  

1008Δ ‐ Πνίεζε γηα παηδηά θαη κεγάινπο  

1009Δ ‐ χγρξνλε Διιεληθή Λνγνηερλία θαη Κνηλσληθφ Πεξηζψξην  

1010Δ ‐ Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη Δθπαίδεπζε 

 1100 Ιζηορία  

1101Τ ‐ Νεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία 

 1102Δ ‐ Νεφηεξε θαη χγρξνλε επξσπατθή ηζηνξία 

 1200 Παξάδνζε θαη πνιηηηζκφο 

 1201Τ ‐ Δηζαγσγή ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο  

1202Δ ‐ Θέκαηα ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ 

 1300 Πληροθορική 

 1301Τ ‐ Αξρέο πιεξνθνξηθήο 

 1302Τ ‐ Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε 

 1303Δ ‐ Νέεο ηερλνινγίεο θαη θαιιηηερληθή δεκηνπξγία 

 1304Δ ‐ Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  

1400 Μαθημαηικά 

 1401Τ ‐ Πξνκαζεκαηηθέο έλλνηεο 

 1402Δ ‐ Αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ 

 1403Δ ‐ Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεκαηηθψλ ζην Νεπηαγσγείν 

 1404Δ ‐ χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ  

1500 Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη  

1501Τ ‐ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε  

1600 Φσζικές Δπιζηήμες  

1601Τ ‐ Έλλνηεο θπζηθψλ επηζηεκψλ Η θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο 
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 1602Τ ‐ Έλλνηεο θπζηθψλ επηζηεκψλ ΗΗ θαη ε δηδαζθαιία ηνπο 

1603Δ ‐ Οξγάλσζε επηζθέςεσλ ζηα ηερλν‐επηζηεκνληθά κνπζεία 

 1604Δ – Παηδαγσγηθή γλψζε πεξηερνκέλνπ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ  

1605Δ ‐ Οη έλλνηεο ηεο βηνινγίαο θαη ε δηδαζθαιία ηνπο  

1606Δ ‐ Δξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε ζηε Bηνινγία  

1700 Αιζθηηική παιδεία  

1701Τ ‐ Δηθαζηηθά εξγαζηήξηα  

1800 Μοσζικοπαιδαγφγική  

1807E ‐ Παηδηθφ ηξαγνχδη θαη δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο εθαξκνγέο ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε  

1808Τ ‐ πγθξηηηθή Μνπζηθή Παηδαγσγηθή 

 1900 Θεαηρικό παιτνίδι‐ Κοσκλοθέαηρο 

 1901Τ ‐ Θεαηξηθφ παηρλίδη 

 1903E ‐ Θεαηξηθή Αγσγή  

1904Δ ‐ Οξγάλσζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο 

 1905E ‐ Γξακαηνπνίεζε  

2000 Κινηηική αγφγή 

 2001Τ ‐ Κηλεηηθή – ξπζκηθή αγσγή  

2002Δ ‐ Αλαπηπμηαθά ζέκαηα θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

 2003Δ ‐ Παηδαγσγηθά παηρλίδηα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

 2005Δ ‐ Μέηξεζε θαη αμηνιφγεζε αληηιεπηηθν‐θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ  

2006Δ ‐ Γεκηνπξγηθφηεηα ζηελ θίλεζε, ζην ρνξφ θαη ζην παηρλίδη 

 2200 Γιδακηική Μεθοδολογία και Πρακηική Άζκηζη  

2201Τ ‐ Γηδαθηηθή ηεο θηλεηηθήο αγσγήο 

 2002Τ ‐ Γηδαθηηθή ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αγσγήο  

2209Τ ‐ Γηδαθηηθή ησλ Δηθαζηηθψλ  
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2203Τ ‐ Πξαθηηθή άζθεζε  

2211Τ ‐ Γηδαθηηθή ηεο κεηξηθήο γιψζζαο 

 2212Τ ‐ Γηδαθηηθή ηεο Γλσξηκίαο κε ην πεξηβάιινλ 

 2300 Ξένη γλώζζα 

 2301Δ ‐ Δηζαγσγή ζηελ αγγιηθή εθπαηδεπηηθή νξνινγία 

 2302Δ ‐ Δπεμεξγαζία αγγιηθψλ θεηκέλσλ ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο Η 

 2303Δ ‐ Δκβάζπλζε θαη αλάιπζε απζεληηθνχ πιηθνχ ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο 

 2304Δ ‐ Δπεμεξγαζία αγγιηθψλ θεηκέλσλ ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο ΗΗ  

Π Γιεσρσμένη Πρακηική Άζκηζη 

 Π1 ‐ Παηδηθέο βηβιηνζήθεο‐ Βηβιηνζήθεο  

Π3 ‐ Πεξηβάιινλ θαη Γηαρείξηζε: Έξεπλα πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ 

Π4 ‐ Σερλνινγηθά Μνπζεία, Δξγαζηήξηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ  

Π5 ‐ Δθαξκνζκέλε εθπαηδεπηηθή έξεπλα 

 Π6 ‐ Γεκηνπξγηθή Απαζρφιεζε θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε: Ννζνθ. Παηδνη. Δ.Α. 

Π7 ‐ Πιεξνθφξεζε θαη Κνηλσλία  

Π8 ‐ Αξρεηαθή Έξεπλα. Ηζηνξηθέο έξεπλεο πεδίνπ  

Π11 ‐ Βηβιίν θαη λένη  

Π12 ‐ Νέα γεληά θαη πνιηηηζκφο 

 Π14 ‐ Δμππεξέηεζε Πνιηηψλ 

 Π15 ‐ Μνπζείν θαη Δθπαίδεπζε  

Π16 ‐ Νέεο Σερλνινγίεο θαη Δθπαίδεπζε 

 Π17 ‐ Μ.Μ.Δ. θαη λένη  

Π10 ‐ Δηθαζηηθά εξγαζηήξηα  
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1.2  Περιγραθή μαθημάηφν 

1.2.1 Τποτρεφηικά μαθήμαηα  

Τπνρξεσηηθά είλαη ηα καζήκαηα, ηα νπνία ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα 

εμεηαζηνχλ φιεο νη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. Αλ ε θνηηήηξηα/ν 

θνηηεηήο απνηχρεη ζηηο εμεηάζεηο ελφο ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο, είλαη 

ππνρξεσκέλε/νο λα ην μαλαδψζεη. ηφρνο ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ είλαη λα 

πξνζθέξνπλ κηα γεληθή παηδεία ζηηο θνηηήηξηεο/ζηνπο θνηηεηέο (Γεληθή παηδεία) γηα 

λα εηζαρζνχλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο θαη ηε κεζνδνινγία ηνπο (Δπηζηήκεο ηεο 

Αγσγήο θαη Δηδηθέο Δπηζηήκεο) θαζψο θαη ζηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Μαζήκαηα ζρεηηθά κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

λεπηαγσγείνπ). Σα πεξηζζφηεξα ππνρξεσηηθά καζήκαηα πξνζθέξνληαη –ζχκθσλα κε 

ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ – ζηα πξψηα ηέζζεξα εμάκελα θαη ν αξηζκφο ηνπο 

ειαηηψλεηαη βαζκηαία ζηα επφκελα ηέζζεξα. Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα είλαη θαηά 

θχξην ιφγν απηνηειή θαη δελ πξναπαηηνχλ άιια καζήκαηα. (Οδεγφο πνπδψλ, 2014-

2015:21) 

Πεξηγξαθή θαη πεξηερφκελν καζεκάησλ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν.  

0100 Μεθοδολογία Έρεσνας  

Σίηινο καζήκαηνο: Μέζνδνη θαη ηερληθέο έξεπλαο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ 

(0101Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: 

 Θεσξεηηθφ κέξνο παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο ζηελ θνηλσληθή έξεπλα. πιινγή, 

επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Πξνβιήκαηα κέηξεζεο (αμηνπηζηίαο, 

εγθπξφηεηαο) ζηελ παηδαγσγηθή έξεπλα. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θνηλσληθή έξεπλα είλαη ε παξαηήξεζε, βηνγξαθηθφ ηζηνξηθφ, ζπλέληεπμε, αλάιπζε 

θαη εξσηεκαηνιφγην, κέηξεζε ζρέζεσλ, γξαπηά ηεθκήξηα. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

βαζηθέο έλλνηεο θαη ζηα ζηάδηα κηαο έξεπλαο, ζηηο κεζφδνπο ηεο έξεπλαο θαη ζηνπο 

ηξφπνπο δεηγκαηνιεςίαο, ζηελ έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην. Παξνπζίαζε, εξκελεία 

δεδνκέλσλ θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σξφπνη παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

κηαο έξεπλαο. Δθαξκνγέο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο – παηδαγσγηθήο. ην πξαθηηθφ 

κέξνο πξαγκαηνπνηείηαη κηα έξεπλα. 
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Σίηινο καζήκαηνο: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (0102Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: 

 Θεσξεηηθφ κέξνο: πιινγή, Σαμηλφκεζε θαη Παξνπζίαζε ηαηηζηηθψλ Γεδνκέλσλ, 

Δκπεηξηθέο Καηαλνκέο. Μέηξα Θέζεο, Μέηξα Γηαζπνξάο, Παιηλδξφκεζε, 

πζρέηηζε. Πξαθηηθφ κέξνο: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Excel.  

 

0200 Ιζηορία ηης αγφγής και ηης εκπαίδεσζης 

Σίηινο καζήκαηνο: Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο  (0201Τ) 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: 

 Δμεηάδνληαη ν ηξφπνο δφκεζεο θαη δηακφξθσζεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην ζεζκηθφ πιαίζην, νη βαζηθνί κεηαξξπζκηζηηθνί ζηαζκνί, ε εθπαίδεπζε 

θαη ην επάγγεικα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε εμέιημε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Μειεηψληαη, επίζεο, νη ζπλζήθεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, νη βαζηθέο παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο 

παξάκεηξνη πνπ πξνζδηφξηζαλ ηελ εμέιημε ηνπ λεπηαγσγείνπ ζηε λενειιεληθή 

εθπαίδεπζε. 

 

0300 Φιλοζοθία και θιλοζοθικές προϋποθέζεις ηης αγφγής 

Σίηινο καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηε θηινζνθία (0301Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Αλαθνξά ζηηο έλλνηεο, ζηηο ζεσξίεο, ζηα θηινζνθηθά 

ξεχκαηα θαη ζηνπο θηινζφθνπο πνπ παξνπζηάδνληαη σο εηζεγεηέο θαη νπαδνί ησλ 

θηινζνθηθψλ ζπζηεκάησλ αλά ηνπο αηψλεο. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Φηινζνθία ηεο Παηδείαο (0302Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Αλαθνξά ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ 

θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο πξνο ηελ εθπαίδεπζε. Δξκελεία βαζηθψλ ελλνηψλ, φπσο: παηδεία‐

εθπαίδεπζε‐αγσγή‐θνηλσληθνπνίεζε‐εζηθή‐δνγκαηηζκφο. Σε ζεκαζία πνπ έρεη γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ε θηινζνθία ηεο γιψζζαο θαη ε ινγηθή. Δπηζήκαλζε ησλ 
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βαζηθφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζέζεσλ ζηελ αξραηφηεηα, ην Βπδάληην, ηε λενειιεληθή 

θηινζνθία, λεφηεξε θαη ζχγρξνλε. Αλζξσπηζηηθή παηδεία θαη δεηήκαηα πξαθηηθήο 

θηινζνθίαο ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

0400 Φστολογία και υστολογικές προϋποθέζεις ηης αγφγή 

Σίηινο καζήκαηνο: Γλσζηηθή ςπρνινγία (0401Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Αληηθείκελν ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο. Ηζηνξηθή 

αλαδξνκή. Μέζνδνη κειέηεο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο (ελδνζθφπεζε, πεηξακαηηθή 

κέζνδνη, ςπρνθπζηνινγηθέο κέζνδνη, ιεθηηθέο αλαθνξέο). Αλαπαξάζηαζε θαη 

νξγάλσζε ησλ γλψζεσλ. Γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο, 

επεμεξγαζίαο, ζπγθξάηεζεο θαη αλάζπξζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Βηνινγηθέο βάζεηο 

ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Αληίιεςε. Πξνζνρή. Μλήκε, ιήζε, ιήςε απφθαζεο, 

γιψζζα, ιχζε πξνβιεκάησλ, επίηεπμε.  

Σίηινο καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία (0402Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξνπζηάζεη κεξηθέο απφ 

ηηο θπξηφηεξεο εξεπλεηηθέο παξαδφζεηο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο. Πξψηα γίλεηαη 

ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο θνηλσληθνςπρνινγηθήο έξεπλαο, ζηε 

κεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία θαη ζηε ζρέζε ηεο θνηλσληθήο 

ςπρνινγίαο κε άιιεο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηδηαίηεξα κε ηελ θνηλσληνινγία. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο εξεπλεηηθέο παξαδφζεηο πνπ έρνπλ γλσζηηθή 

θαη πεηξακαηηθή θαηεχζπλζε θαη κε ηα εμήο ζέκαηα: θνηλσληθή γλψζε θαη 

ζρεκαηηζκφο εληππψζεσλ, απφδνζε αηηίαο, ζηάζεηο, θνηλσληθή επηξξνή θαη ππαθνή 

ζηελ απζεληία, δηαδηθαζίεο ηεο νκάδαο θαη δηνκαδηθέο ζρέζεηο, θαη θνηλσληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο απφ ηηο εξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ ηε «γισζζηθή ζηξνθή» ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία.. 

 

0500 Κοινφνικές επιζηήμες και έρεσνα ζηην εκπαίδεσζη 

Σίηινο καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο (0501Τ) 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Κνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε (ζεσξία, δηαδηθαζίεο, 

θάζεηο, θνξείο), ε εθπαίδεπζε σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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δηαδηθαζηψλ ζε καθξν θαη κηθξν – θνηλσληνινγηθφ επίπεδν. Κνηλσληθέο αληζφηεηεο 

θαη εθπαίδεπζε, ζρνιείν θαη θνηλσληθή αλαπαξαγσγή, θνηλσληθέο ηάμεηο, 

πνιηηηζκηθέο θαη ηαμηθέο δηαθνξέο ζην ζρνιείν, εθπαίδεπζε θαη θπξίαξρε ηδενινγία.  

 

Σίηινο καζήκαηνο: Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλεηηθέο 

Δθαξκνγέο (0519Τ) 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα εζηηάδεη ζηε ρνιηθή Δζλνγξαθία θαη 

Δζλνγξαθηθή έξεπλα. πγθεθξηκέλα εμεηάδεη ηε ζπκβνιή ηεο αλζξσπνινγίαο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη πξάμε, ηελ επηηφπηα παξαηήξεζε, ηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ηε ζπλέληεπμε, ηηο νκάδεο εζηίαζεο, ηε βηνγξαθηθή 

θαηαγξαθή θαη αλάιπζε, ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ, ηε κειέηε 

πεξίπησζεο, ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθφ 

ραξαθηήξα. Οη θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή κηαο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο σο κηα νκάδα.  

 

Σίηινο καζήκαηνο: Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή (0518Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Γηαζαθελίδνληαη φξνη, έλλνηεο θαη ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδηνξηζζεί ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, φπσο δηακνξθψλεηαη ζηε ζρέζε ηεο κε ην 

θξάηνο, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Αλαιχεηαη ην 

ηδενινγηθφ ππφζηξσκα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε ζπλάθεηα κε επξχηεξεο δηεζλείο 

πνιηηηθέο γηα ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ηελ παγθνζκηνπνίεζε 

ησλ αγνξψλ, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. 

 

0600 Διδική αγφγή 

Σίηινο καζήκαηνο: Αλαπηπμηαθή ςπρνπαζνινγία (0601Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ ησλ παηδηψλ. Δξεπλεηηθά επξήκαηα ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνπαζνινγία. 

Ζ έλλνηα ηεο ζπλλνζεξφηεηαο ζηελ ςπρνπαζνινγία. Σα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Αμηνιφγεζε θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

δηαηαξαρψλ. Ζ επίδξαζε ησλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

παζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο. ρνιηθφ πεξηβάιινλ, πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη 
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ςπρνπαζνινγία. Μεηνλφηεηεο θαη ςπρνπαζνινγία. Γηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο 

πξνζνρήο‐ππεξθηλεηηθφηεηα. Αγρψδεηο δηαηαξαρέο. Καηάζιηςε. Γηαηαξαρέο ηνπ 

δεζκνχ (ή ηεο πξνζθφιιεζεο), ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ, δηαηαξαρέο 

κπνζπαζκάησλ. Γηαηαξαρέο ηεο απέθθξηζεο (ελνχξεζε‐εγθφπξηζε).  

 

Σίηινο καζήκαηνο: Φπρνινγία ηεο εηδηθήο αγσγήο (0602Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: H ηζηνξία ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ. Ζ έλλνηα ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο. Πξνγξάκκαηα εληαμηαθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο Ζ.Π.Α. Υαξαθηεξηζηηθά θαη γλσζηηθά πξφηππα 

παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ηχθισζε, θψθσζε θαη απηηζκφ. Πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο γηα λήπηα θαη παηδηά κε λνεηηθέο, θηλεηηθέο, αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο. 

Πξψηκε παξέκβαζε. 

 

0700 Παιδαγφγική 

Σίηινο καζήκαηνο: Πξνζρνιηθή Παηδαγσγηθή (0701Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Ζ Πξνζρνιηθή Παηδαγσγηθή σο επηζηήκε: έλλνηα θαη 

αληηθείκελν, βαζηθέο έλλνηεο, ζρέζε κε άιιεο επηζηήκεο, κέζνδνη έξεπλαο. Bαζηθέο  

παηδαγσγηθέο αξρέο ζηελ Ηζηνξία ηεο Πξνζρνιηθήο Παηδαγσγηθήο. Λεηηνπξγίεο ηεο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (θξνληίδα ή/θαη εθπαίδεπζε). Πξνγξάκκαηα Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Γηδαθηηθή κεζνδνινγία ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Δηθφλεο ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Αξρηθή 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ Δπξψπε θαη 

ζηελ Διιάδα. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Ζ νξγάλσζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ λεπηαγσγείνπ 

ζην πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ (0702Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Ο ρψξνο σο πεδίν δξάζεο θαη σο πεδίν αγσγήο. ρέζεηο 

ρψξνπ θαη παηρληδηνχ. Θεσξεηηθά πιαίζηα γηα ηε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ. Ο ξφινο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ειεχζεξν θαη δνκεκέλν παηρλίδη. Παηδαγσγηθή ηνπ παηρληδηνχ. 
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Μέζνδνη παξαηήξεζεο θαη δηεξεχλεζεο ηνπ παηρληδηνχ θαη ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ.  

 

Σίηινο καζήκαηνο: Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο αγσγήο ‐ ηξαηεγηθέο 

δηδαζθαιίαο (0703Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: ην κάζεκα απηφ γίλεηαη κηα θξηηηθή παξνπζίαζε θαη 

ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή ησλ γλσζηφηεξσλ, ζε δηεζλέο επίπεδν, Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ /παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ (θιαζζηθψλ θαη κνληέξλσλ) κε 

έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηνπο, φπσο είλαη ε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί ζην 

θαζέλα απφ απηά αλαθνξηθά κε: (α) «ην παηδί», (β) ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, (γ) ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, (ε) ηε ζρέζε λεπηαγσγείνπ θαη νηθνγέλεηαο, (δ) ηε ζρέζε 

λεπηαγσγείνπ θαη δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ε ζπδήηεζε αλαθνξηθά 

κε ηελ απμαλφκελε ηάζε ζεζκνζέηεζεο ελφο ππνρξεσηηθνχ/δεζκεπηηθνχ ΑΠ 

Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Φξνληίδαο κε ηδηαίηεξε εζηίαζε ζην ειιεληθφ ΑΠ 

(ηζρχνλ θαη πηινηηθφ). Κνκβηθφ ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ θαη αλαζηνραζκνχ ησλ 

θνηηεηξηψλ/σλ απνηεινχλ νη ζηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, νη νπνίεο έρνπλ σο αθεηεξία ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζπλ‐δφκεζεο 

(θνηλσληθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο).  

 

Σίηινο καζήκαηνο: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη παηδαγσγηθή (0704Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα επηρεηξεί κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε κέζα 

απφ ηα επηζηεκνληθά πεδία ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, ηεο Κνηλσληθήο 

Γεσγξαθίαο, ησλ πνπδψλ Φχινπ θαη ησλ Μεηαλαζηεπηηθψλ πνπδψλ ζηηο 

αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: Κνπιηνχξα θαη Πνιηηηζκφο, Μεηαλάζηεπζε θαη 

Κηλεηηθφηεηα, Ηζαγέλεηα, Ννκηκνπνίεζε, Ραηζηζκφο, Ξελνθνβία, ηεξεφηππα, 

Έκθπιεο, Δζλνηηθέο θαη άιιεο Γηαθξίζεηο, Πξνθαηαιήςεηο. Δπίζεο εζηηάδεη θαη ζε 

δεηήκαηα Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο Γηαθνξεηηθφηεηαο ζηελ 

Διιάδα, ηελ Δπξψπε θαη αιινχ. Μαζεζηαθνί ζηφρνη: Ζ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ 

θνηηεηξηψλ θαη θνηηεηψλ κε έλλνηεο βαζηθέο ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο αιιά θαη ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηξφπνπο δηαρείξηζήο ηεο.  
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Σίηινο καζήκαηνο: πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή (0722Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Βαζηθέο έλλνηεο, αληηθείκελν θαη κέζνδνη ζπγθξηηηθήο 

κειέηεο ηεο εθπαίδεπζεο. Παξνπζηάδνληαη ηα επηθξαηέζηεξα παξαδείγκαηα 

ζπγθξηηηθήο κειέηεο ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ζεκαληηθφ ζεκαηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

καζήκαηνο απνηειεί ν εζληθφο ραξαθηήξαο. Κχξην ζηφρν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε 

εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζηα δηαρξνληθά φζν θαη επίθαηξα 

πξνβιήκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο, φπσο ην πξφβιεκα ηεο πξφζβαζεο ζηηο πεγέο 

δεδνκέλσλ, ην πξφβιεκα ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηειηθά ην πξφβιεκα ηεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο. Σα δεηήκαηα ηνπ εζλνθεληξηζκνχ, ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο 

κεξνιεςίαο απνηεινχλ επίζεο θνκβηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο. Σέινο, ην ζπγθξηηηθφ 

επηρείξεκα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ ζην πιαίζην ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο επηιεγκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

 

0900 Δλληνική γλώζζα 

Σίηινο καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηε γεληθή γισζζνινγία  (0901Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: 

 Θεσξεηηθφ κέξνο: 1. Γιψζζα θαη επηθνηλσλία (α. H γιψζζα: Γισζζνινγία, νξηζκνί 

ηεο γιψζζαο, Γιψζζα ιφγνο‐νκηιία, Γισζζηθή‐επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα. β. H 

επηθνηλσλία: Mνληέια επηθνηλσλίαο, Θεσξίεο επηθνηλσλίαο, Δπηθνηλσληαθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο). 2. Ζ γιψζζα θαη ε γισζζνινγία (ηζηνξία ηεο 

γισζζνινγίαο, ζχγρξνλε γισζζνινγία, Γξακκαηηθή‐Δπίπεδα ηεο γισζζηθήο 

αλάιπζεο). 3. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο (H ζεψξεζε ηεο γιψζζαο σο 

ζπζηήκαηνο ζεκείσλ, H δηπιή άξζξσζε ηεο γιψζζαο, H γιψζζα είλαη κνξθή θαη φρη 

νπζία‐χιε, H ζεψξεζε ηεο γιψζζαο σο ζπζηήκαηνο ζρέζεσλ, Πξνηεξαηφηεηα ηεο 

ζπγρξνληθήο πεξηγξαθήο ηεο γιψζζαο, Πξνθνξηθή θαη γξαπηή γιψζζα). 4. Γιψζζα 

θαη θνηλσλία (ρέζε θνηλσλίαο θαη γιψζζαο, H θνηλσληνγισζζνινγία, Γισζζηθή 

πνηθηιία, Κνηλή, επίζεκε, ζρνιηθή γιψζζα, Τθνινγία‐επίπεδα χθνπο, Γηγισζζία θαη 

πνιπγισζζία). 5. Γιψζζα θαη πνιηηηζκφο (H ςπρνγισζζνινγία, Ζ απφθηεζε ηεο 

γιψζζαο, Γιψζζα θαη ζθέςε‐λφεζε, Γισζζηθέο πξάμεηο θ.ιπ.) Πξαθηηθφ κέξνο: 

Γισζζηθέο αζθήζεηο (ζχληαμε θαη επεμεξγαζία θεηκέλσλ παηδαγσγηθνχ θαη 

επηζηεκνληθνχ ιφγνπ / πχθλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ). 
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Σίηινο καζήκαηνο: Γηαρξνλία θαη ζπγρξνλία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (0902Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Θεσξεηηθφ κέξνο: A. χληνκε ηζηνξία ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο απφ ηελ ηλδνεπξσπατθή πεξίνδν σο ηηο κέξεο καο: 1. Οη αξρέο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο (Ζ ηλδνεπξσπατθή γιψζζα, ρέζεηο ηεο ειιεληθήο κε ηηο άιιεο 

ηλδνεπξσπατθέο γιψζζεο, Ζ πξνειιεληθή). 2. Ζ αξραία ειιεληθή (Tα ειιεληθά 

ζπζηήκαηα γξαθήο, Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο, Oη αξραίεο 

ειιεληθέο γεσγξαθηθέο θαη ινγνηερληθέο δηάιεθηνη). 3. Ζ ειιεληθή γιψζζα ησλ 

κεηαθιαζηθψλ ρξφλσλ (Ζ Κνηλή ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ, Ο αηηηθηζκφο). 4. Ζ 

κεζαησληθή θαη λέα ειιεληθή γιψζζα (Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κεζαησληθήο ειιεληθήο, 

Γηάιεθηνη θαη ηδηψκαηα ηεο λέαο ειιεληθήο). 5. Σν γισζζηθφ δήηεκα. B. Ζ ζχγρξνλε 

λενειιεληθή γιψζζα (πεξηγξαθή θαη αλάιπζε): 1. Σν θσλνινγηθφ θαη ην γξαθηθφ 

ζχζηεκα. 2. Tν κνξθνινγηθφ ζχζηεκα. 3. ηνηρεία ζχληαμεο ηεο λενειιεληθήο 

γιψζζαο (H ξεκαηηθή θαη ε νλνκαηηθή θξάζε, H πξφηαζε). Πξαθηηθφ κέξνο: 

Γισζζηθέο αζθήζεηο (ζχληαμε θαη επεμεξγαζία θεηκέλσλ παηδαγσγηθνχ θαη 

επηζηεκνληθνχ ιφγνπ / πχθλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ).  

 

Σίηινο καζήκαηνο: Κνηλσληνγισζζνινγία (0912Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα εηζάγεη ηηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο ζε 

βαζηθέο έλλνηεο θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε ηεο γιψζζαο σο θνηλσληθνχ 

θαηλνκέλνπ. Γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε γέλεζε ηεο 

θνηλσληνγισζζνινγίαο θαη αλαιχεηαη ε αληαγσληζηηθή ηεο ζρέζε κε ην θπξίαξρν 

γισζζνινγηθφ παξάδεηγκα, ζέηνληαο ζε ακθηζβήηεζε ηηο αξρέο ηεο γισζζηθήο 

απηνλνκίαο θαη νκνηνγέλεηαο. Παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα θαη νη δηαζηάζεηο ηεο 

γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο (ρψξνο σο νξηδφληηα θαη θάζεηε δηαθνξνπνίεζε, πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο, γισζζηθή επαθή, θνζκναληίιεςε). Δμεηάδεηαη ν ξφινο ηεο γιψζζαο 

σο ζχκβνινπ θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο κε αλαθνξά ζε γλσζηέο θνηλσληνιέθηνπο φπσο 

ε «γπλαηθεία γιψζζα» θαη ε «γιψζζα ησλ λέσλ». Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζηάζεηο, ηηο 

πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο ηδενινγίεο κε ηηο νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλνη νη πνηθίινη 

γισζζηθνί θψδηθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα γισζζηθή θνηλφηεηα. Σέινο, 

παξνπζηάδνληαη νη εμειίμεηο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην πεδίν ηεο θνηλσληνγισζζνινγίαο, 

δειαδή ε κεηάβαζε απφ ην ιακπνβηαλφ ζπζρεηηζηηθφ παξάδεηγκα ζηελ εζλνγξαθηθή 
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θαη ηελ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ζεκαηνδνηεί ηελ ελλνηνινγηθή κεηαηφπηζε 

απφ ηε ζεψξεζε ηεο γιψζζαο σο αληηθαηνπηξηζκνχ ηεο θνηλσλίαο ζε κηα δηαιεθηηθή 

ζρέζε γιψζζαο‐ θνηλσλίαο. 

 

1000 Λογοηετνία 

Σίηινο καζήκαηνο: : Διιεληθή ινγνηερλία Η (1001Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Γεκηνπξγηθή Γξαθή. Γηαζάθεζε ηνπ φξνπ θαη ησλ νξίσλ 

ηνπ. χληνκε ηζηνξηθή επηζθφπεζε ηεο πνξείαο θαη ηεο εμέιημεο ηεο Γεκηνπξγηθήο 

Γξαθήο ζηε δηεζλή θαη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή σο 

γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Ζ ζεσξία θαη ην 

εξγαζηήξην. Ζ Λνγνηερλία εθ ησλ έλδνλ.  

 

Σίηινο καζήκαηνο: : Διιεληθή ινγνηερλία ΗΗ  (1002Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Λνγνηερλία θαη πφιε. Ζ πφιε ζηε Λνγνηερλία – 

Λνγνηερληθέο πφιεηο. Ηζηνξηθή επηζθφπεζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ηδενινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζηε δηεζλή θαη ηελ ειιεληθή Λνγνηερλία. Ζ 

Θεζζαινλίθε ζηελ πεδνγξαθία θαη ηελ πνίεζε κέζα απφ ηα θείκελα. Ζ Φιψξηλα 

ζηελ πεδνγξαθία θαη ηελ πνίεζε κέζα απφ ηα θείκελα. Οη Θεζζαινληθείο πεδνγξάθνη 

θαη πνηεηέο. Οη Φισξηληψηεο πεδνγξάθνη θαη πνηεηέο. Ηζηνξία θαη Λνγνηερλία. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Παηδηθή ινγνηερλία (1003Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Λνγνηερλία θαη Παηδηθή Λνγνηερλία: δηαζάθεζε ησλ νξίσλ 

θαη ησλ φξσλ. χληνκε ηζηνξηθή επηζθφπεζε ηεο πνξείαο θαη εμέιημεο ηεο ειιεληθήο 

Παηδηθήο Λνγνηερλίαο απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα κέρξη ζήκεξα. Πεξί ζεσξίαο θαη 

θξηηηθήο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. Σα αθεγεκαηηθά ζηνηρεία: άμνλεο / ζηξαηεγηθέο 

αλάγλσζεο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Ζ ειιεληθή έξεπλα γηα ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία 

ηεο Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο. Ζ παηδηθή πνίεζε. Σν παξακχζη. Ο κχζνο. Παξαδφζεηο. 

Δπηξάπειεο δηεγήζεηο. Μηθξέο ηζηνξίεο. Δηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιία. Κφκηθο. 

Βηβιία γλψζεσλ. Σν παηδηθφ ζέαηξν. Ζ δηδαζθαιία ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. 

Λνγνηερλία γηα κεγαιχηεξεο ειηθίεο παηδηψλ (δηήγεκα – κπζηζηφξεκα). χληνκε 
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αλαθνξά ζηελ Δθεβηθή Λνγνηερλία. Παξάιιεια νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ζα 

εκβαζχλνπλ ζηα ηξία θπξηφηεξα ζπζηαηηθά ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ινγνηερληθνχ 

έξγνπ: ησλ ραξαθηήξσλ, ηεο πινθήο θαη ηνπ ζθεληθνχ. 

 

1100 Ιζηορία 

Σίηινο καζήκαηνο: Νεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία (1101Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Οκάδεο, πξφζσπα, θηλήκαηα πνπ δηακφξθσζαλ ηελ 

πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή λεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία. Ο 

εηεξνπξνζδηνξηζκφο θαη ν απηνθαζνξηζκφο ηνπ Νενέιιελα ζηε κεηάβαζε απφ ηελ 

θνπιηνχξα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πξνο ηελ επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα (18νο‐ 

20φο). Ζ αμηνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή ‐ λέεο ηάζεηο θαη πξνηάζεηο ζηνλ 20φ αηψλα. 

 

1200. Παράδοζη και πολιηιζμός 

Σίηινο καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο  (1201Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Οη ζεσξίεο γηα ηνλ πνιηηηζκφ, νη πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο ζηνλ 

20φ αηψλα. Σα πνιηηηζκηθά πξντφληα πνπ ζπκππθλψλνπλ ηηο θνηλσληθέο ζηάζεηο, ηα 

ζηεξεφηππα, ην γνχζην θαη ηηο αιιαγέο ζηελ ηζηνξία. Ζ ζπλάθεηα ηεο ζεκεησηηθήο κε 

ηηο ζεσξίεο ηνπ πνιηηηζκνχ. 

 

1300 Πληροθορική 

Σίηινο Μαζήκαηνο: Αξρέο πιεξνθνξηθήο (1301Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Ηζηνξηθφ Ζ/Τ. Δηζαγσγή ζηα Γξαθηθά πεξηβάιινληα 

επηθνηλσλίαο. Δμνηθείσζε κε ην Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Έλλνηεο ηνπ αξρείνπ θαη ηνπ 

θαθέινπ. Απνζήθεπζε – αλάθηεζε – είδε αξρείσλ. Γηαρείξηζε πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζθεπψλ. Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ. Μνξθνπνίεζε, απηφκαηεο ιεηηνπξγίεο. 

Δλζσκάησζε ζρεδίσλ – εηθφλσλ – αληηθεηκέλσλ ηξίησλ εθαξκνγψλ. Γηακφξθσζε 

ζειίδαο, είδε πξνβνιψλ. Πιεξνθνξία ζε κνξθή πίλαθα. Σξφπνη εμαγσγήο θαη 

εθηχπσζεο εγγξάθσλ. Τπνινγηζηηθά θχιια. Βαζηθή επεμεξγαζία αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Γηακφξθσζε – ηαμηλφκεζε δεδνκέλσλ. Μαζεκαηηθέο – ζηαηηζηηθέο 
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ζπλαξηήζεηο. Γεκηνπξγία γξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Πινήγεζε, αλαδήηεζε, θαηαρψξεζε ηζηνζειίδσλ. Ζιεθηξνληθή αιιεινγξαθία. 

Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ. Καηαζθεπή δηαθαλεηψλ: δνκηθά ζηνηρεία θαη θίλεζε 

αληηθεηκέλσλ. Βαζηθή εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε. 

 

Σίηινο Μαζήκαηνο: Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε (1302Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θνηλσλία θαη ζηε δσή καο. 

Δθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Θεσξίεο 

κάζεζεο θαη ππνινγηζηέο. Παηδαγσγηθέο ρξήζεηο ηεο πιεξνθνξηθήο, ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε, ηερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο. Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ινγηζκηθνχ θαη 

εθαξκνγψλ. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ππνινγηζηέο. Παθέηα εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ. Δπηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά. ηνηρεία ζρεδίαζεο, δηεπαθήο, γιψζζαο, 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, επειημίαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, ακεζφηεηαο, εκβάζπλζεο, 

θηιηθφηεηαο, γελίθεπζεο. Αλζξψπηλε, εζηθή, λφκηκε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ. 

Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα: άδεηεο θαη πλεχκα πνπ ην 

δηέπεη. Πξνρσξεκέλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο κέζσ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, 

ςεθηαθή αθήγεζε. 

 

1400 Μαθημαηικά  

Σίηινο καζήκαηνο: Πξνκαζεκαηηθέο έλλνηεο (1401Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Αξηζκφο θαη πξάμεηο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία: Καηαλφεζε 

ηνπ αξηζκνχ ζηε πξνζρνιηθή ειηθία ‐ Οη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ νη δηαδηθαζίεο ηεο 

κέηξεζεο/εθηίκεζεο κεγεζψλ θαη πιήζνπο ζπλφισλ, πξάμεηο & ζηνηρεηψδεηο 

ππνινγηζκνί ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ‐ Δηζαγσγή ζηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ ‐ 

Μέηξεζε πνζνηήησλ, κήθνπο, θαη επηθάλεηαο. Βαζηθέο πξν‐Γεσκεηξηθέο έλλνηεο: 

Καηαλφεζε βαζηθψλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ θαη αληίιεςε ηνπ ρψξνπ ‐ Καηαλφεζε, 

δηάθξηζε, αλαπαξαγσγή βαζηθψλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ ηνπ επηπέδνπ & ηνπ ρψξνπ 

‐ Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο γσλίαο ‐ Ζ έλλνηα ηεο ζπκκεηξίαο ‐ Αίζζεζε θαη 

πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν, ‐ Καηαλφεζε βαζηθψλ ηνπνινγηθψλ ζρέζεσλ (π.ρ., 

κέζα‐έμσ, θνληά‐καθξηά, πάλσ‐θάησ). Δηζαγσγή ζε πξν‐Αιγεβξηθέο έλλνηεο: 

Σαμηλνκήζεηο θαη θαηαλφεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζπλφισλ ζηε πξνζρνιηθή ειηθία ‐ 
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Μνηίβα, πεξηνδηθφηεηα θαη εηζαγσγή ζηνλ αιγεβξηθφ ζπιινγηζκφ. Άιιεο έλλνηεο θαη 

πξν‐καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο: Ζ ιχζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο ‐ Ζ θαηαλφεζε ηνπ 

ρξφλνπ ζηε πξνζρνιηθή ειηθία. 

 

1500 Περιβαλλονηική εκπαίδεσζη  

Σίηινο καζήκαηνο: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (1501Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο νηθνινγηθήο, θνηλσληθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ηνπο δηάζηαζεο, επίζεο ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ 

κε κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαηάιιειεο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη 

ηελ πξνζρνιηθή αγσγή. Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί: ην πεξηερφκελν ηνπ 

φξνπ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.E.), νη ζηφρνη, ε θηινζνθία θαη ε ηζηνξηθή ηεο 

πνξεία θαη εμέιημε ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ε ζεκαηνινγία, ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ ΠΔ θαζψο επίζεο θαη νη παηδαγσγηθέο 

κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

 

1600 Φσζικές επιζηήμες  

Σίηινο καζήκαηνο: Έλλνηεο θπζηθψλ επηζηεκψλ Η θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο 

(1601Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Δηζάγνληαη βαζηθέο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξφβιεςε, πεξηγξαθή θαη εξκελεία απιψλ θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Παξάιιεια ζπδεηνχληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ 

θνηηεηψλ θαη λεπίσλ γη‟ απηέο ηηο έλλνηεο θαη ηα θαηλφκελα, θαζψο θαη δηδαθηηθέο 

πξνηάζεηο γηα ηελ αιιαγή ηνπο. Οη πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο αληινχληαη έλλνηεο θαη 

θαηλφκελα είλαη: Γνκή ηεο χιεο (Φπζηθέο θαηαζηάζεηο θαη αιιαγέο ηνπο, Αηνκηθφ 

κνληέιν – άηνκα – κφξηα, Πίεζε πγξψλ θαη αεξίσλ, Άλσζε θαη Πιεχζε ‐ Βχζηζε). 

Θεξκφηεηα, ζεξκνθξαζία θαη ζεξκηθά θαηλφκελα. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Έλλνηεο θπζηθψλ επηζηεκψλ ΗΗ θαη ε δηδαζθαιία ηνπο (1602Τ) 
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Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Δηζάγνληαη βαζηθέο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξφβιεςε, πεξηγξαθή θαη Δξκελεία απιψλ θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Παξάιιεια ζπδεηνχληαη ηα ηξία ζεκαληηθφηεξα θαη ηζηνξηθά 

δηακνξθσκέλα δηδαθηηθά κνληέια Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ: Παξαδνζηαθφ (Μεηαθνξάο), 

Αλαθαιππηηθφ, Δπνηθνδνκεηηθφ. Πξνηείλνληαη εθαξκνγέο ησλ κνληέισλ απηψλ κε ηε 

κνξθή ζρεδίσλ καζεκάησλ ζε δηάθνξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο. Οη πεξηνρέο απφ ηηο 

νπνίεο αληινχληαη έλλνηεο θαη θαηλφκελα είλαη: Γχλακε θαη θίλεζε (Δληαηνπνίεζε 

ησλ δπλακηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ: βαξχηεηα, καγλεηηζκφο, ειεθηξνζηαηηθή. 3νο 1νο 

θαη 2νο Νφκνη ηνπ Νεχησλα). Πιαλεηηθφ ζχζηεκα, θαηλφκελν κέξαο ‐ λχρηαο. Φσο 

ζθηά θαη ρξψκαηα. Ήρνο. Απιφ ειεθηξηθφ θχθισκα.  

 

1700 Αιζθηηική παιδεία  

Σίηινο καζήκαηνο: Δηθαζηηθά εξγαζηήξηα (1701Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Βαζηθέο έλλνηεο ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο. Σν είλαη θαη 

ην θαίλεζζαη ζηελ εηθαζηηθή δηαηχπσζε. Σν ζεκείν, ε γξακκή, ε επηθάλεηα, ν φγθνο, 

ην ρξψκα θαη ε πθή. Απφ ηηο ζεσξίεο ηνπ Kadinsky ζηα εθθξαζηηθά κέζα ηνπ λεπίνπ. 

Δηδηθή ρξσκαηνινγία. Βαζηθά θαη δεπηεξεχνληα ρξψκαηα. Θεξκά θαη ςπρξά. Σνληθέο 

θιίκαθεο θαη απνρξψζεηο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ζηε θχζε θαη ζηελ ηέρλε. Απφ ηνλ 

Moses Harris ζηνλ Johannes Itten. Ο ελαιθαβεηηζκφο ηεο αλάγλσζεο ηεο εηθφλαο. Ζ 

παηδηθή αληίιεςε θαη ε παηδηθή εηθαζηηθή έθθξαζε. ηάδηα θαη παξάγνληεο εμέιημεο 

ηνπ παηδηθνχ δεκηνπξγήκαηνο. Ζ αλάπηπμε ηεο εηθαζηηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ θαη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο. Ζ νδεγεηηθή ηνπ δαζθάινπ. Σα εηθαζηηθά 

Projects. Αλάιπζε θαη δηαδξνκή ησλ κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ νπηηθή αληίιεςε 

ηνπ ρψξνπ θαη ε εηθαζηηθή ζχλζεζε. Ο ζπκκεηξηθφο θαη αζχκκεηξνο ρψξνο. O 

γεσκεηξηζκφο ζηε ηέρλε. Γεσκεηξηθέο ραξάμεηο θαη ζπλζεηηθή αξκνλία. Πιαησληθά 

ζηεξεά θαη αλαπηχγκαηα Ζ ζπλζεηηθή ηνπ Matila Ghyka. Σα fractals θαη νη ζεηξέο 

Fibonacci. Παηδηθά ηερλνπξγήκαηα. Ο ρξφλνο, ν ξπζκφο θαη ην κέηξν ζην εηθαζηηθφ 

παηδηθφ δεκηνχξγεκα. Σα πιηθά, ηα κέζα θαη νη ηερληθέο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Σν 

ειεχζεξν ζρέδην. Ζ θιίκαθα ηνπ γθξη θαη ε δηηνληθή εηθαζηηθή δηαηχπσζε. Βαζηθνί 

εκπεηξηθνί θαλφλεο ηεο ζθηαγξαθίαο. Σν γξακκηθφ θαη ην γεσκεηξηθφ ζρέδην. 

Γηαθνζκεηηθέο θξίδεο θαη απιέο αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο ππφ θιίκαθα.  
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1900 Θεαηρικό παιτνίδι ‐ Κοσκλοθέαηρο  

Σίηινο καζήκαηνο: Θεαηξηθφ παηρλίδη (1901Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: ην κάζεκα απηφ επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο 

«Θεαηξηθή Αγσγή ‐ Θεαηξηθφ Παηρλίδη» ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. Αλαιχνληαη φιεο νη γλσζηέο αιιά θαη 

λεφηεξεο, άγλσζηεο αζθήζεηο ‐ παηρλίδηα πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα 

ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο. Δπίζεο γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηηο ηερληθέο ηνπ 

Απηνζρεδηαζκνχ θαη ηεο Παληνκίκαο, ελψ ε ηειεπηαία δηδαθηηθή ελφηεηα 

αθηεξψλεηαη ζε δεηήκαηα βησκαηηθήο εθαξκνγήο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο λεπηαγσγνχο. 

 

2000 Κηλεηηθή αγσγή 

 Σίηινο καζήκαηνο: Κηλεηηθή‐ξπζκηθή αγσγή (2001Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Βαζηθνί ζθνπνί ηεο θηλεηηθήο θαη ξπζκηθήο αγσγήο. ψκα, 

Υψξνο, Γχλακε, ρέζεηο. Κηλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη 

πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ηνηρεία ηεο αλαπηπμηαθήο θπζηθήο αγσγήο (θηλεηηθή 

αλάπηπμε, γλσζηηθή, θνηλσληθν‐ζπλαηζζεκαηηθή). Απφθηεζε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Καηεγνξίεο θίλεζεο: ηαζεξνπνίεζε, Μεηαθίλεζε, Υεηξηζκνί. Σν πεξηερφκελν θαη ν 

ξφινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα παηρλίδηα, ζηνπο ρνξνχο θαη ζηηο ειεχζεξεο 

κνπζηθνθηλεηηθέο‐ζεαηξηθέο‐δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

2200 Γιδακηική μεθοδολογία και πρακηική άζκηζη 

 Σίηινο καζήκαηνο: Γηδαθηηθή ηεο θηλεηηθήο αγσγήο (2201Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Μέζνδνη δηδαζθαιίαο (άκεζεο θαη έκκεζεο). Πιάλν 

εκεξήζηνπ καζήκαηνο. Θέκαηα θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ (ρξήζε κηθξψλ θαη κεγάισλ 

πιηθψλ). Θέκαηα Μνπζηθνθηλεηηθήο. Βήκαηα γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

αλάπηπμε ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

αμηνιφγεζε, εθαξκνγή ηνπ. Μηθξνδηδαζθαιίεο απφ θνηηήηξηεο/ηέο. πδήηεζε, 

ζρνιηαζκφο, ηερληθέο αμηνιφγεζεο. 
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Σίηινο καζήκαηνο: Γηδαθηηθή ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο  

Κσδηθφο: (2202Y) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Ννεκαηνδφηεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αγσγήο ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Σν παηδί σο πνιίηεο θαη δξσλ ππνθείκελν ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. πκκεηνρηθέο, ζπλεξγαηηθέο θαη δηαινγηθέο πξαθηηθέο γηα κηα θνηλσληθά 

δίθαηε εθπαίδεπζε. Κνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ λεπίσλ θαη κεηαμχ ησλ λεπίσλ 

θαη ηεο λεπηαγσγνχ. πλεξγαηηθή κάζεζε. χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο (project, επίιπζε 

πξνβιήκαηνο, νκαδηθή εξγαζία, παηρλίδηα) θαη ζηξαηεγηθέο (νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ 

θαη ηνπ ρξφλνπ, δηακφξθσζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο, ζρεδηαζκφο 

κε βάζε ηε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ ζηελ ηάμε, θ.ν.θ.) γηα ηελ θνηλσληθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη ν ξφινο ηνπ 

ελειίθνπ. Μέζνδνη ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ λεπίσλ. Δηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο ηεο λεπηαγσγνχ κε ζηφρν ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αγσγή ησλ λεπίσλ.  

 

Πξφγξακκα Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζε (2203Τ) 

Οξγάλσζε θαη δνκή:  Σν πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο δηαξθεί έλα εμάκελν θαη 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην έβδνκν ή φγδνν εμάκελν, αλάινγα κε ην ρσξηζκφ 

ησλ νκάδσλ πνπ γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. 1ν επίπεδν ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο Σν πξψην επίπεδν πξαθηηθήο άζθεζεο δηαξθεί 3,5 εβδνκάδεο. Σηο πξψηεο 2 

εκέξεο, νη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ ζεσξεηηθά καζήκαηα ζηε 

ρνιή ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηηο κεζφδνπο ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο, 

ζπγθέληξσζεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ζηε δηακφξθσζε επέιηθηνπ 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Σηο ππφινηπεο ηξεηο εβδνκάδεο θαζεκεξηλά νη θνηηήηξηεο 

θαη νη θνηηεηέο παξεπξίζθνληαη αλά δεχγε ζην λεπηαγσγείν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, παξαηεξψληαο, θαηαγξάθνληαο θαη ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο / 

δεδνκέλα. 2ν επίπεδν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο Σν δεχηεξν επίπεδν δηαξθεί 4 

εβδνκάδεο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αλάιεςε πιήξνπο παηδαγσγηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ απφ ηηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο. Σηο 4 εβδνκάδεο, δειαδή 20 εξγάζηκεο 

εκέξεο, θαινχληαη νη θνηηήηξηεο / θνηηεηέο αλά δεχγε λα αλαιάβνπλ πιήξεο 

δηδαθηηθφ έξγν ζην λεπηαγσγείν. Οη δχν θνηηήηξηεο/έο εξγάδνληαη ζηελ ίδηα ηάμε, 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο σο εμήο: Ζ/Ο κηα/έλαο έρεη ηελ θχξηα επζχλε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ε/ν άιιε/νο παξαηεξεί θαη θαηαγξάθεη ηα ιφγηα θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ (ζπιινγή πιεξνθνξηψλ / δεδνκέλσλ) θαη ππνζηεξίδεη ηελ 

φιε δηαδηθαζία. ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο ζπλαληψληαη νη δχν ζπλεξγαδφκελνη 

θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο ζρνιηάδνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο, πξνζπαζνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηη ηνπο απαζρνιεί, πξνζδηνξίδνπλ θαη εξκελεχνπλ ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο, ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ επφκελνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σελ επφκελε εβδνκάδα αιιάδνπλ ξφινπο, θ.ν.θ. ην ηέινο ησλ 4 

εβδνκάδσλ νη θνηηήηξηεο παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπο ζε δεθάιεπηεο παξνπζηάζεηο 

θαη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αλαζηνραζκφ ηνπο θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ φιε ηελ 

εκπεηξία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Γηδαθηηθή ησλ εηθαζηηθψλ (2209Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Γηδαθηηθή θαη κεζνδνινγία ησλ εηθαζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία Οη δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη ζε 

ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο: Γξάθεκα‐ζρέδην, σο δξαζηεξηφηεηα γξαθηθήο έθθξαζεο ε 

νπνία ζπλδέεη ηελ θίλεζε θαη ην ίρλνο ηεο επάλσ ζε κηα επηθάλεηα. Πιαζηηθέο 

ζπλζέζεηο, ζεσξνχκελεο σο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο αληηθεηκέλσλ θαη 

επηδεμηφηεηαο, δχν ή ηξηψλ δηαζηάζεσλ. Αλάγλσζε εηθφλαο. Πξνζέγγηζε θαη 

γλσξηκία κε ην εηθαζηηθφ έξγν ηέρλεο. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Γηδαθηηθή ηεο κεηξηθήο γιψζζαο  (2211Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη Η) ζεσξεηηθά καζήκαηα: Ζ 

γισζζηθή αγσγή ζην Νεπηαγσγείν (Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε, Νεπηαγσγείν θαη 

γισζζηθή αγσγή, Αλαγθαηφηεηα ηεο γισζζηθήο αγσγήο ζην λεπηαγσγείν). 

Γισζζνινγία θαη δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο (Σάζεηο ηεο γισζζνινγίαο θαη γισζζηθή 

δηδαζθαιία – Tν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. Οη απφςεηο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο. H ζπκβνιή ηεο γιψζζαο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. H 

αλαγθαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. χληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο 

γισζζηθήο αγσγήο ζην Νεπηαγσγείν (Ο ηζηνξηθηζκφο: ε παξαδνζηαθή κέζνδνο 

πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο. Ο δνκηζκφο: H δνκηζηηθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ηεο 
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γιψζζαο. Λεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε: ε ιεηηνπξγηθή κέζνδνο. Ο γελεηηζκφο: ε 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε. Ζ δνκεηηθή πξνζέγγηζε). Οη πξνυπνζέζεηο ησλ λεπίσλ 

(Οη ςπρνινγηθέο πξνυπνζέζεηο. Οη θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο. Οη γισζζηθέο 

πξνυπνζέζεηο). Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γισζζηθήο δηδαζθαιίαο (θνπνί θαη 

ζηφρνη. Πεξηερφκελν. Μεζνδνινγία. Έιεγρνο απνηειεζκάησλ). Γξαζηεξηφηεηεο (H 

Οξγαλσκέλε Γξαζηεξηφηεηα. Οξγάλσζε, ζρεδηαζκφο, παξνπζίαζή ηεο. Παξνπζίαζε, 

αλάιπζε θαη θαηαζθεπή Οξγαλσκέλσλ Γξαζηεξηνηήησλ. Υξήζε ησλ δηδαθηηθψλ 

εγρεηξηδίσλ ζην Νεπηαγσγείν). Ζ πιεξνθνξηαθή επηθνηλσληαθή ηερλνινγία ζην 

Νεπηαγσγείν (H δηεζλήο εκπεηξία θαη πξαθηηθή. H ΠET θαη ε γισζζηθή δηδαζθαιία 

ζηελ Διιάδα. Σα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ ΠET ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία. H 

θαιιηέξγεηα ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ (Ο πξνθνξηθφο ιφγνο ησλ λεπίσλ. ηνηρεία θσλεηηθήο θαη 

θσλνινγίαο. Φσλνινγηθή επίγλσζε. Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Γξαζηεξηφηεηεο θαιιηέξγεηαο πξνθνξηθνχ ιφγνπ (παξνπζίαζε 

θαη θαηαζθεπή). Σν παξακχζη θαη ε δηδαθηηθή ηνπ (Σν παξακχζη σο θείκελν θαη σο 

ιφγνο. Γηδαζθαιία ηνπ παξακπζηνχ. Γξαζηεξηφηεηεο γισζζηθήο αγσγήο κε επίθεληξν 

ην παξακχζη. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο. Ζ 

κεηάβαζε απφ ηνλ πξνθνξηθφ ζην γξαπηφ ιφγν. Αλαγλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(παξνπζίαζε θαη θαηαζθεπή). Γνκεηηθή Πξνζέγγηζε: ε ζεσξία θαη ε πξάμε. Γφκεζε 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ έλλνηα ηεο αλάδπζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Ζ ζεσξία ησλ εηδψλ 

ιφγνπ. ρεδηαζκφο, παξνπζίαζε θαη αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ. θαη ΗΗ) 

κηθξνδηδαζθαιίεο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Γηδαθηηθή ηεο γλσξηκίαο κε ην πεξηβάιινλ (2212Τ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη: Θεσξεηηθά καζήκαηα: Σν 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν έλα πβξηδηθφ πεδίν, 

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο δηαζηάζεηο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, ηεο Αγσγήο Τγείαο θαη ηεο Γεσγξαθίαο, ζπλδπάδνληαο 

έηζη ζέκαηα θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαηάιιειεο γηα κηθξά παηδηά. Δθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί νη νπνίνη 

ιακβάλνπλ ππ‟ φςε ηνπο ηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε γλσζηηθψλ εκπνδίσλ, ηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκνληθψλ 
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δεμηνηήησλ, ηελ θαιιηέξγεηα θηινπεξηβαιινληηθνχ ήζνπο θαη ηελ πξνάζπηζε θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο πγείαο θαη επεμίαο. Ο ξφινο εθπαηδεπηηθνχ 

θαη επηζηεκνληθή ηνπ ζπγθξφηεζε. Αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηάμεο.Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε κηθξνδηδαζθαιηψλ 

απφ ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/εο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα.(Οδεγφο πνπδψλ,2014-

2015: 39-74) 

1.2.2.  Καη’ επιλογήν σποτρεφηικά μαθήμαηα και ελεύθερης επιλογής 

(56 ECTS) 

 «Καη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά» είλαη ηα καζήκαηα, απφ ηα νπνία νη θνηηήηξηεο/ηέο 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νξηζκέλα. Δάλ απνηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ελφο θαη‟ επηινγήλ 

ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο κπνξνχλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ μαλά ζε επφκελν 

εμάκελν, εάλ πξνζθέξεηαη, ή λα ην αληηθαηαζηήζνπλ κε έλα άιιν θαη‟ επηινγήλ 

ππνρξεσηηθφ κάζεκα. Σα θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα απνβιέπνπλ ζηελ 

εκβάζπλζε ζε επηκέξνπο ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηεο ζρεηηθήο επηζηήκεο θαη 

παξάιιεια ζηε κχεζε θαη εμνηθείσζε ησλ θνηηεηξηψλ/ησλ κε ηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ θπξίσο ζεκηλαξηαθή ή εξγαζηεξηαθή κνξθή. Ο 

αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη πεξηνξηζκέλνο (κέρξη 25 άηνκα). Οη 

θνηηήηξηεο/θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη εηζεγήζεσλ 

ή κηθξέο επηκέξνπο έξεπλεο, αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο, ζην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηδαζθφλησλ. Οη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο ζην 

πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ καζήκαηα, ηα νπνία λα αληηζηνηρνχλ ζε πελήληα έμη (56) 

ECTS. Απφ ηα 14 καζήκαηα (56 ECTS) κπνξνχλ λα επηιέμνπλ πξναηξεηηθά κφλν δχν 

καζήκαηα απφ άιια ηκήκαηα (8 ECTS), ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηα πξνζσπηθά 

ηνπο ελδηαθέξνληα θαη δηδάζθνληαη ζε άιια Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα. (Οδεγνο 

πνπδψλ, 2014-2015: 21) 

 

0200 Ηζηνξία ηεο αγσγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο  

Σίηινο καζήκαηνο: Νεψηεξα Παηδαγσγηθά Κηλήκαηα θαη Ηδέεο 

 Κσδηθφο: 0203Δ 
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Πεξηερφκελν καζήκαηνο: ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εμεηάδνληαη: α)ε δηακφξθσζε 

ηεο παηδαγσγηθήο ζθέςεο απφ ην 18ν έσο ηνλ 20ν αηψλα, β)ε εμέιημε ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, γ)ε ηζηνξηθή δηάζηαζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο 

ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο.  

 

Σίηινο καζήκαηνο: Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε (0204 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα απνζθνπεί α)λα παξνπζηάζεη ηελ εμέιημε ηεο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε β)λα θαηαγξάςεη δηαρξνληθά ην 

πξνθίι θαη ην status ηνπ επαγγέικαηνο ηεο λεπηαγσγνχ θαη γ)λα εμεηάζεη ζπγθξηηηθά 

ηελ εμέιημε ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηηο ειιεληθέο 

θνηλφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Μηθξντζηνξία θαη Δθπαίδεπζε (0205 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα απνζθνπεί λα παξνπζηάζεη ηε κηθξντζηνξηθή 

έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, ην κάζεκα, αμηνπνηψληαο ηε κηθξντζηνξηθή 

πξνζέγγηζε, εζηηάδεη ζηε ζρνιηθή δσή κέζσ ηεο ηνπηθήο θαη ηεο πξνθνξηθήο 

ηζηνξίαο θαη αλαδεηθλχεη ηηο αθαλείο ζπληζηψζεο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Θέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Ηζηνξίαο (0206 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εμεηάδνληαη δηάθνξα ζέκαηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Σν κάζεκα έρεη σο ζθνπφ λα 

εκπιαθνχλ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζπκβάινπλ 

ζηελ απφ θνηλνχ δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ. ηελ παξνχζα θάζε ην 

ζέκα πνπ ζα εμεηαζηεί ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε κεηαπνιεκηθή θαη ηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν. 

 

0300 Φηινζνθία θαη θηινζνθηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο αγσγήο 
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 Σίηινο καζήκαηνο: Πνιηηηθή θηινζνθία θαη παηδεία : Ρεηνξηθή θαη Δπηθνηλσλία 

(0303 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Αλαθνξά ζηηο έλλνηεο πνιηηηθή θηινζνθία θαη παηδεία ζηηο 

νπνίεο εκπεξηθιείνληαη θαη ζπλεμεηάδνληαη νη έλλνηεο ηεο ξεηνξηθήο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο ηνπο. Οη θνηηεηέο ζα 

εκβαζχλνπλ ζην ππφβαζξν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ αξραηφηεηα, ην 

Βπδάληην, ηα λεφηεξα θαη ζχγρξνλα ρξφληα. Δπίζεο, ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ πξφηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ηδεαιηζηηθήο, ηεο 

ππαξμηζηηθήο θαη ηεο πξαγκαηηζηηθήο θηινζνθίαο. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο 

πνιηηηθήο θηινζνθίαο ζα δνζεί έκθαζε ζηελ ηζηνξία ηεο ξεηνξηθήο θαη ηηο ηερληθέο 

ηεο σο ην ζεκέιην ηεο ζχγρξνλεο εμέιημεο ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Ζζηθή , Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθή Φηινζνθία ηεο Παηδείαο (0304Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Δμεηάδεηαη ε ζρέζε νξηζκέλσλ πεδίσλ ηεο θηινζνθίαο κε 

ηελ εθπαίδεπζε, φπσο ε ξεηνξηθή εθπαίδεπζε, ε πνιηηηθή θηινζνθία ηεο παηδείαο 

θαζψο θαη νη εζηθέο θαη θνηλσληθέο παξάκεηξνη ζηε Φηινζνθία ηεο Παηδείαο. Γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηηο εζηθφ‐πνιηηηθέο απφςεηο αξραίσλ, βπδαληηλψλ θαη λεφηεξσλ 

θηινζφθσλ, φπσο ηνπ Ρνπζζψ, ηνπ Λνθ, ηνπ Νίηζε, ηνπ Νηίνπη θ.ά. Γίλεηαη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηηο πνιηηηθέο, εζηθέο θαη θνηλσληθέο αληηιήςεηο πεξί παηδείαο ηνπ 

Αξηζηνηέιε θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ Βπδαληηλψλ δηαλνεηψλ. 

0400 Φπρνινγία θαη ςπρνινγηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο αγσγήο  

Σίηινο καζήκαηνο:  Φπρνινγία Κηλήηξσλ (0403 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Οξηζκφο, είδε θηλήηξσλ θαη κέζνδνη κειέηεο ησλ θηλήηξσλ. 

Φπζηνινγηθή θαη βηνινγηθή βάζε ησλ θηλήηξσλ. Θεσξίεο θηλήηξσλ: Φπραλαιπηηθή, 

αλζξσπηζηηθή, δηέγεξζεο / άξηζηνπ επηπέδνπ, ζπκπεξηθνξηθή, θηλήηξνπ επίηεπμεο, 

γλσζηηθέο (γλσζηηθήο ζπλέπεηαο, αηηηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, πεδίνπ ηνπ Lewin). Ο 

εαπηφο σο πεγή θηλήηξνπ: νξηζκφο θαη εθθάλζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ θαη ε ζρέζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ κε ηε ζρνιηθή επίηεπμε θαη ηελ ςπρηθή πγεία. Δθαξκνγέο ησλ 

ζεσξηψλ ησλ θηλήηξσλ ζηελ εθπαίδεπζε: Αλάπηπμε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ 

ζην ζρνιείν. 
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Σίηινο καζήκαηνο:  Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία θαη Αλάπηπμε ηνπ Νεπίνπ (0404 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Μέξνο Α: Οξηζκφο, αληηθείκελν θαη κέζνδνη έξεπλαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο. Ννεκνζχλε. Ννεκνζχλε θαη δεκηνπξγηθφηεηα. 

Ννεκνζχλε θαη γλσζηηθή αλάπηπμε. Θεσξίεο κάζεζεο. Ζ ζρνιηθή ηάμε σο ζχζηεκα: 

ρέζεηο, ξφινη, ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξά. Ζ ζεκαζία ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

έλλνηα ηνπ εαπηνχ ηνπ λεπίνπ. Μέξνο Β: Οξηζκφο, αληηθείκελν θαη κέζνδνη έξεπλαο 

ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο. Κιαζηθέο θαη ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

αηφκνπ. Κιεξνλνκηθφηεηα θαη Πεξηβάιινλ. Αληηιεπηηθν‐θηλεηηθή αλάπηπμε. 

Γλσζηηθή αλάπηπμε. Ζ ζθέςε ζηε λεπηαθή ειηθία. Αλαθνξέο ζηελ θνηλσληθή 

αλάπηπμε. Ζ ζεκαζία ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεπίνπ. 

 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Δθαξκνγέο ηεο  Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε 

 (0405 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Μέξνο Α: Οξηζκφο, αληηθείκελν θαη κέζνδνη έξεπλαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο. Ννεκνζχλε. Ννεκνζχλε θαη δεκηνπξγηθφηεηα. 

Ννεκνζχλε θαη γλσζηηθή αλάπηπμε. Θεσξίεο κάζεζεο. Ζ ζρνιηθή ηάμε σο ζχζηεκα: 

ρέζεηο, ξφινη, ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξά. Ζ ζεκαζία ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

έλλνηα ηνπ εαπηνχ ηνπ λεπίνπ. Μέξνο Β: Οξηζκφο, αληηθείκελν θαη κέζνδνη έξεπλαο 

ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο. Κιαζηθέο θαη ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

αηφκνπ. Κιεξνλνκηθφηεηα θαη Πεξηβάιινλ. Αληηιεπηηθν‐θηλεηηθή αλάπηπμε. 

Γλσζηηθή αλάπηπμε. Ζ ζθέςε ζηε λεπηαθή ειηθία. Αλαθνξέο ζηελ θνηλσληθή 

αλάπηπμε. Ζ ζεκαζία ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεπίνπ. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Δθαξκνγέο ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε (0405 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Πξνεπηιεγκέλε βηβιηνγξαθία θαη αλαθχπηνπζα 

βηβιηνγξαθία γηα ζέκαηα φπσο: Γλψζε θαη ε νξγάλσζή ηεο, γλσζηηθέο παξεκβάζεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο, ζρέζεηο λεπηαγσγψλ – λεπίσλ, γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ 
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λεπίσλ θαη ζρνιηθή επίηεπμε, γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε γξαθή θαη 

αλάγλσζε, θαη θαηεγνξηνπνίεζε. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Ζ Μειέηε ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία  (0406 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: ηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη, πξψηα, λα παξνπζηάζεη 

κεξηθέο απφ ηηο θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλσληθνςπρνινγηθή 

έξεπλα θαη δεχηεξν, λα ζπλδέζεη ηελ έξεπλα απηή σο κνξθή εθαξκνζκέλεο 

θνηλσληθήο ςπρνινγίαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο. Ζ παξνπζίαζε 

νξγαλψλεηαη ζηηο εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: απφδνζε αηηίαο/επζχλεο ζρεηηθά κε ηε 

ζρνιηθή επίδνζε, απην‐εθπιεξνχκελε πξνθεηεία θαη ζρνιηθή επίδνζε, απην‐

αληίιεςε ηεο επίδνζεο, θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία ζηε ζρνιηθή 

ηάμε, ζπλεξγαζία, αληαγσληζκφο, ζχγθξνπζε θαη επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ 

νκαδηθή εξγαζία, θαη ζηεξεφηππα, πξνθαηάιεςε θαη θνηλσληθή ηαπηφηεηα ζηε 

δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθή δηαθνξάο ζηελ εθπαίδεπζε (ζχλδεζε κε ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ εηξήλε) 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Ζ κειέηε ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία (0407 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα ζηνρεχεη λα παξνπζηάζεη κεξηθνχο απφ ηνπο 

ηξφπνπο πνπ θαηαλνείηαη ν πνιηηηζκφο ζηε θνηλσληθνςπρνινγηθή έξεπλα ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηδηαίηεξα κε ηελ πνιηηηζκηθή/θνηλσληθή 

αλζξσπνινγία θαη ηελ θνηλσληνινγία ηνπ πνιηηηζκνχ. Δπηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα 

φπσο: ην δίιεκκα νηθνπκεληθφηεηα‐ηδηαηηεξφηεηα ζηε δηαπνιηηηζκηθή θνηλσληθή 

ςπρνινγία, κέζνδνη έξεπλαο, θπξηφηεξεο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο (αληίιεςε ηνπ εαπηνχ, 

θαζεκεξηλή γλψζε, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία‐

αιιειεπίδξαζε‐επαθή, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, δηνκαδηθέο ζρέζεηο), ε ζρέζε 

αλάκεζα ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ εζληθηζκφ.  

 

Σίηινο καζήκαηνο: Ζ κειέηε ηνπ ιφγνπ ζηε λ θνηλσληθή ςπρνινγία (0408 Δ) 
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Πεξηερφκελν καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξνπζηάζεη κεξηθέο απφ 

ηηο θπξηφηεξεο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο (θνηλσληθφο 

θνλζηξνπμηνληζκφο) θαη κειεηνχλ ηα ςπρνινγηθά θαηλφκελα σο θαηαζθεπέο ηνπ 

ιφγνπ. Δμεηάδνληαη ζεκειηψδε ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα θαζψο θαη 

κνληέια αλάιπζεο ιφγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε εξεπλεηηθά ζέκαηα φπσο ν ξαηζηζκφο, ε 

εζληθή ηαπηφηεηα, ν ιφγνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ν ςπρνινγηθφο ιφγνο γηα ηελ παηδηθή 

ειηθία θαη ηελ αλάπηπμε. 

 

0500 Κνηλσληθέο επηζηήκεο θαη έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε  

Σίηινο καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία (0520 Δ)   

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Ζ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία είλαη κηα ζπγθξηηηθή επηζηήκε 

πνπ αζρνιείηαη κε ηνπο αλζξψπηλνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο θνηλσλίεο θαη έρεη 

ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηνλ πιαλήηε. 

Μειεηά ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζε ζεζκνπνηεκέλεο δνκέο φπσο ε νηθνγέλεηα, ηα 

ζπζηήκαηα ζπγγέλεηαο, ε πνιηηηθή νξγάλσζε, νη λνκηθέο δηαδηθαζίεο, νη ζξεζθείεο 

θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο ζεζκνχο. Σν κάζεκα δίλεη έκθαζε ζηηο έλλνηεο: 

θνηλσλία, θνηλσληθέο δνκέο θαη θνηλσληθή νξγάλσζε ζχκθσλα κε ηηο 

δνκνιεηηνπξγηθέο ζεσξίεο ηεο βξεηαληθήο αλζξσπνινγίαο. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: ρνιηθέο Δζλνγξαθίεο (0521 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα απηφ εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ αηφκσλ, 

πνιηηηζκψλ, κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο απφ ηελ νπηηθή ηεο αλζξσπνινγίαο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ζ πνιηηηζκηθή αλζξσπνινγία σο πεδίν δηεπξχλεη ηνλ νξηζκφ ηεο 

εθπαίδεπζεο ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κέζα 

θη έμσ απφ ην ζρνιείν. Ζ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηηο πνηθίιεο θαη δπλακηθέο 

δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη δηδάζθνπλ θαη δηδάζθνληαη αξρέο, αμίεο, 

δεμηφηεηεο, εζηθνχο θαλφλεο, ζπκπεξηθνξέο θαη γλψζε ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ 

θνπιηνχξσλ ηνπο. Σν κάζεκα απηφ είλαη νξγαλσκέλν γχξσ απφ βαζηθά ζέκαηα ηνπ 

πεδίνπ ηεο αλζξσπνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα 
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βνεζήζεη ηνπο ζπνπδαζηέο λα αληηιεθζνχλ ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ πεδίνπ απηνχ. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληνινγία (0503 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Ζ θνηλσληνινγία σο επηζηήκε. Ζ έλλνηα ηεο θνηλσλίαο θαη 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ζ θνηλσληθή έληαμε ηνπ αηφκνπ. Κνηλσληθνπνίεζε, 

θνηλσληθνί ζεζκνί θαη θνηλσληθφο έιεγρνο. Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο 

δηαζηξσκάησζεο, Κνηλσληθέο ηάμεηο, Δξγαζία., Πνιηηηζκφο, Κνηλσληθέο ηαπηφηεηεο, 

Κνηλσληθή παζνγέλεηα θαη Κνηλσληθή παξέθθιηζε, Κνηλσληθά θηλήκαηα, Κνηλσληθέο 

πγθξνχζεηο θαη Κνηλσληθή κεηαβνιή  

 

Σίηινο καζήκαηνο: Κνηλσληνινγία ηνπ Πνιηηηζκνχ  (0507 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Αλάιπζε ηνπ πνιηηηζκνχ κέζα απφ ην γλσζηηθφ πξίζκα ηεο 

Κνηλσληνινγίαο. Κνπιηνχξα θαη Πνιηηηζκφο, Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο, Βαζηθέο 

Θεσξίεο γηα ην Πνιηηηζκηθφ Φαηλφκελν, Μαδηθή θνπιηνχξα, Σέρλε θαη Κνηλσλία, 

Αιινηξίσζε θαη Πνιηηηζκφο, Κηηο θαη Κπξίαξρε Ηδενινγία, χγρξνλεο Πξνζεγγίζεηο 

θαη Κξηηηθή Πνιηηηζκηθή Θεσξία. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Πνιηηηθή Κνπιηνχξα θαη Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή (0511 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Δμεηάδεηαη ε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

κέζα ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο, φπσο απηή εθθξάδεηαη κε ηηο ζηάζεηο 

θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ ζε ζπλάθεηα κε ηε δνκή ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Αλαιχεηαη ην δήηεκα ησλ θνηλσληθν‐εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην πνιηηηθφ πεδίν δηακφξθσζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπο. Μειεηψληαη 

εξκελεπηηθά ζρήκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε βάζε ηε ζρέζε πνιηηηθή 

θνπιηνχξα‐ηδενινγία‐εθπαίδεπζε. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Κνηλσληνινγία ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (0517 Δ) 
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Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά 

ζην λεπηαγσγείν. Αληηζηαζκηζηηθά πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Κνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηελ πξψηε παηδηθή 

ειηθία ζηηο ρψξεο‐κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (0513 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Κνκβηθφ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε ζπγθξηηηθή 

κειέηε επηιεγκέλσλ πνιηηηθψλ αγσγήο, εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο γηα ην παηδί ηεο 

πξψηεο παηδηθήο ειηθίαο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. ην πιαίζην απηφ εμεηάδεηαη ε ηζηνξηθή δηρνηνκία ησλ ζεζκψλ 

θξνληίδαο θαη κέξηκλαο απφ ηε κηα πιεπξά, θαη ησλ ζεζκψλ αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο 

απφ ηελ άιιε, κε ζηφρν ηελ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ ζπλεπεηψλ απηήο ηεο δηρνηνκίαο 

γηα ηε ράξαμε κηαο εληαίαο θνηλσληθήο‐εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζε εζληθφ θαη 

ππεξεζληθφ επίπεδν. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Γηα βίνπ Μάζεζε θαη Κνηλσλία: Θεζκνί, πζηήκαηα θαη 

Πνιηηηθέο (0516 ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Δλλνηνιφγεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, Θεσξίεο θαη 

ζχγρξνλεο πξαθηηθέο, Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ (ηππηθή, κε ηππηθή, άηππε), Ννκνζεηηθφ 

Πιαίζην, Δπξσπατθή Δκπεηξία, Δζληθφ χζηεκα Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Δπξσπατθά 

πζηήκαηα, Αξρηθή θαη πλερηδφκελε Καηάξηηζε, Πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ θαη 

ζχλδεζε κε ηελ απαζρφιεζε, Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο θαη Γηα βίνπ Μάζεζε. 

 

0600 Δηδηθή αγσγή  

Σίηινο καζήκαηνο: Ννεηηθή θαζπζηέξεζε (0603 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Οξηζκφο ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Ο ξφινο ηεο 

πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε ηνπ Zigler πεξί λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο. Ο ξφινο ησλ θηλήηξσλ. Θεσξίεο ηεο «δηαθνξάο». Ο ξφινο ηεο 

πξνζνρήο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Γλσζηηθή αθακςία. 

Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ. Γελεηηθά ζχλδξνκα θαη λνεηηθή 
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θαζπζηέξεζε. χλδξνκα Williams, Down, εχζξαπζην Υ ρξσκφζσκα θ.α. Κνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Δθπαίδεπζε λεπίσλ θαη παηδηψλ κε αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε. 

Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο. Πξνγξάκκαηα εηνηκφηεηαο γηα αλάγλσζε. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ‐ Πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο 

(0604 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: H ζεκαζία ησλ πξνγξακκάησλ πξψηκεο παξέκβαζεο ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή. Πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο Ζ.Π.Α. Ο 

ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο. Νήπηα «ζε θίλδπλν» λα εκθαλίζνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Γηαηαξαρή ηνπ νπηηθν‐θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ζε λήπηα. Πξνβιήκαηα ιφγνπ ζηε 

λεπηαθή ειηθία. Αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο. Αμηνιφγεζε ηεο 

θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

 

0700 Παηδαγσγηθή  

Σίηινο καζήκαηνο: Μεηνλφηεηεο , Μεηαλάζηεο θαη Δθπαίδεπζε  (0713 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ κεηνλνηήησλ. Παξνπζηάδνληαη νη ζχγρξνλνη 

εζληθηζκνί, ην θαηλφκελν ηνπ εζληθηζκνχ, νη εζληθέο θαη εζλνηηθέο ηαπηφηεηεο θαζψο 

θαη ε ζρέζε γιψζζαο θαη ζξεζθείαο κε ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ησλ 

εζληθψλ θξαηψλ. Παξνπζηάδνληαη επίζεο νη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, ε θξαηηθή πνιηηηθή γηα ηε κεηαλάζηεπζε, ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο/απνθιεηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ, ην δήηεκα ηεο 

δεχηεξεο γεληάο κεηαλαζηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ε πνιηηνγξάθεζε. Δμεηάδνληαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

ζηελ θνηλσλία θαη ην πσο επεξεάδνπλ ηηο κνξθέο δηδαζθαιίαο πνπ ζα δερζνχλ νη 

καζεηέο θαζψο νη ζρέζεηο απηέο ππάξρνπλ κέζα ζην ζρνιείν ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ 

ππάξρνπλ θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Παξνπζηάδνληαη πεξηπηψζεηο ζρνιηθήο 

εζλνγξαθηθήο έξεπλαο θαη νη θνηηήηξηεο/έο ζπκκεηέρνπλ σο νκάδα ζε κηα παξφκνηα 

έξεπλα πνπ ζρεδηάδεηαη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο θαη παξνπζηάδεηαη ζην ηέινο ηνπ 
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εμακήλνπ. Μέζνδνη δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο ζε νκάδεο, 

κηθξέο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Γηθαηψκαηα (0715E ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Μειεηψληαη ζεσξεηηθέο αξρέο θαη ζέζεηο γηα ηε 

δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρεο αλακελφκελεο 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Πξνζδηνξίδνληαη νη φξνη λνκηκνπνίεζεο αιιαγήο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε αλαθνξά ζε πνιηηηθέο δνκέο θαη δηθαηψκαηα ζε εζληθφ 

θαη παγθνζκηνπνηεκέλν επίπεδν. Δπίζεο αλαιχεηαη ε απφθιηζε απφ ηε λνκνζεζία, σο 

ζεσξεηηθφ πεδίν, ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, σο πξαθηηθφ πεδίν. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Φχιν (0716E)  

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Δμεηάδεηαη ε θαηεγνξία ηνπ θχινπ σο βαζηθφ ελλνηνινγηθφ 

εξγαιείν θαηαλφεζεο ηεο δφκεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Αμηνπνηείηαη ην 

ζεσξεηηθφ πεδίν ησλ «ζπνπδψλ θχινπ », ψζηε λα κειεηεζεί ε δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο, ζπγθξφηεζεο θαη εμέιημεο ηνπ θχινπ κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ. Με ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζπλδένληαη δηαθνξεηηθά πεδία, ψζηε 

λα εξεπλεζνχλ ηα έκθπια ζηεξεφηππα ζην ηππηθφ θαη άηππν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή (0720E) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: ην πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη ε ζεσξεηηθή 

ζεκειίσζε θαη ε νξηνζέηεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο θαη 

αλαιχνληαη νη βαζηθνί παηδαγσγηθνί φξνη, ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηνπ θνηλσληθνχ 

δνκηζκνχ. ην δεχηεξν κέξνο εμεηάδνληαη επηκέξνπο ζέκαηα φπσο, ηα δνκηθά 

γλσξίζκαηα θαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, νη ζθνπνί 

θαη ηα κέζα αγσγήο θαη κάζεζεο θαη επίζεο νη παηδαγσγηθέο νκάδεο θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Σέινο εμεηάδνληαη νη κέζνδνη έξεπλαο θαη ηα κεζνδνινγηθά 

πξνβιήκαηα ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο. 
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Σίηινο καζήκαηνο: Μεηάβαζε απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δπν εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (0721 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα βαζίδεηαη ζην νηθνζπζηεκηθφ κνληέιν ηνπ 

Bronfenbrenner (1979) θαη δηαξζξψλεηαη ζε δπν αιιειέλδεηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, 

«κεηάβαζε», «ζπλεξγαζία». ηελ πξψηε ελφηεηα εμεηάδνληαη νη δπζθνιίεο αιιά θαη 

νη πξνθιήζεηο πνπ πξνθαιεί ε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ζηε δηαδηθαζία αγσγήο θαη 

κάζεζεο ηνπ παηδηνχ θαηά ηε κεηάβαζε. ηε δεχηεξε ελφηεηα εμεηάδεηαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ λεπηαγσγείνπ θαη δεκνηηθνχ ζρνιείνπ σο βαζηθνχ παξάγνληα 

επίηεπμεο θαη δηαζθάιηζεο ζπλέρεηαο ζε απηή ηε κεηάβαζε. Ζ ζθνπηά ηεο 

αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη απηή ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ σο 

πνιηηψλ απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ ηζηφ ηνπ καζήκαηνο. Οη βαζηθέο ζπληζηψζεο ελφο, 

θαηά πεξίπησζε, απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο κεηάβαζεο‐ζπλεξγαζίαο 

δηεξεπλψληαη απφ θνηλνχ κε ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ζηα πιαίζηα ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα 

εθπνλήζνπλ, είηε ζπλνιηθά πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο θαη ζπλεξγαζίαο, είηε λα 

ζρεδηάζνπλ, λα εθαξκφζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ επηκέξνπο δξάζεηο ελφο ζπλνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

0800 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο  

Σίηινο καζήκαηνο: Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο , Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 

ζηελ Δθπαίδεπζε (0803 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Θεσξεηηθφ κέξνο: Θεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ζηα 

ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα θαη ζηηο ηερληθέο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο 

πνηφηεηαο. Πεξηιακβάλεη κειέηε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πνηφηεηα, ησλ πξνηχπσλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, ησλ κνληέισλ νιηθήο πνηφηεηαο, ηνπ 

θφζηνπο πνηφηεηαο θιπ. Αθφκε, πεξηιακβάλεη εηζαγσγή ζηελ Πεξηβάιινπζα 

Αλάιπζε. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη παξαδείγκαηα αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ, πξνηάζεσλ θαη παξαδεηγκάησλ. Πξαθηηθφ κέξνο: 

Παξνπζίαζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηφκνπ έξεπλαο/ project/ πξφηαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

Σίηινο καζήκαηνο: Δηδηθά ζέκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε (0805 Δ) 
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Πεξηερφκελν καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 

θαηάξηηζε ηφζν ζηα ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα φζν θαη ζηηο ηερληθέο νξγάλσζεο 

θαη δηνίθεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη πηζηνπνίεζεο. Γίλεηαη δηεμνδηθή παξνπζίαζε 

ηερληθψλ δηαρείξεζεο πνηφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη 

ζπζηεκάησλ θαη κνληέισλ νιηθήο πνηφηεηαο, φπσο ην efqm θιπ, κειέηεο θφζηνπο, 

νηθνλνκηθήο δηαρείξεζεο, δενληνινγίαο θιπ. Δπηπξφζζεηα γίλεηαη εθπαίδεπζε ησλ 

θνηηεηψλ ζε εηδηθά ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη κειέηε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ. ηφρνο είλαη ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πξνηάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπο απφ ηνπο θνηηεηέο 

ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο. 

 

0900 Διιεληθή γιψζζα  

Σίηινο καζήκαηνο: Γιψζζα , Κνηλσλία θαη Δθπαίδεπζε (0906 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξνπζηάζεη 

θνηλσληνγισζζνινγηθέο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο. πδεηείηαη ν θεληξνκφινο ξφινο 

ηεο εθπαίδεπζεο λα πξνσζεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν γισζζηθφ θψδηθα, ηελ «πξφηππε 

πνηθηιία», πνπ βξίζθεηαη ζε αληαγσληζκφ κε ηνπο γισζζηθνχο θψδηθεο πνπ θέξλνπλ 

πνιινί καζεηέο θαη πνιιέο καζήηξηεο απφ ην ζπίηη. Δμεηάδνληαη νη γισζζηθέο 

πξνθαηαιήςεηο ζην ζρνιείν. Παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο πξφηππεο πνηθηιίαο απφ ηε 

ζεσξία θσδίθσλ ηνπ Bernstein (πεξηνξηζκέλνο θαη επεμεξγαζκέλνο θψδηθαο), θαζψο 

θαη απφ ηε ζπζηεκηθή ιεηηνπξγηθή γισζζνινγία ηνπ Halliday (πξνθνξηθφηεηα θαη 

γξαπηφηεηα). Αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο δηγισζζίαο σο ελφο ζεκαληηθνχ παξάγνληα 

γισζζηθήο εηεξνγέλεηαο ζην ζχγρξνλν (ειιεληθφ) ζρνιείν, ε νπνία πξνζεγγίδεηαη σο 

κηα πεξίπησζε αληηπαξάζεζεο κεηαμχ πεξηνξηζκέλνπ θψδηθα ή πξνθνξηθφηεηαο 

(κεηξηθή γιψζζα καζεηψλ/ηξηψλ) θαη επεμεξγαζκέλνπ θψδηθα ή γξαπηφηεηαο 

(πξφηππε πνηθηιία ηεο ειιεληθήο σο ζρνιηθή γισζζηθή λφξκα). Σέινο, 

παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη ηχπνη δηγισζζίαο θαη δίγισζζεο εθπαίδεπζεο 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Γιψζζα , Κείκελα θαη Δπηθνηλσλία (0907 Δ) 
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Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα εηζάγεη ηηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο ζε 

ξεχκαηα ηεο αλάιπζεο ιφγνπ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηεο γισζζνινγίαο 

(θεηκελνγισζζνινγία), θαζψο θαη ζε πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ αλαδπζεί κέζα απφ ηνλ 

δηάινγν ηεο γισζζνινγίαο κε ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο (αλάιπζε ζπλνκηιίαο, θξηηηθή 

αλάιπζε ιφγνπ). Οξηνζεηνχληαη νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αλάιπζεο ιφγνπ 

(θξηηηθέο θαη κε θξηηηθέο). πδεηείηαη ε ζρέζε ηεο γισζζνινγηθήο πξνζέγγηζεο 

αλάιπζεο ιφγνπ κε ηε ζεψξεζε ηεο γιψζζαο σο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, θαη ε 

ζχλδεζε ησλ θνηλσληνγισζζνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ αλάιπζεο ιφγνπ κε ηε ζεσξία 

ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο (θνηλσληθφο θνλζηξνπμηνληζκφο). Αλαιχνληαη θεληξηθέο 

έλλνηεο ησλ πξνζεγγίζεσλ αλάιπζεο ιφγνπ, φπσο ην «θείκελν», ν «ιφγνο» θαη ην 

«ζπκθξαζηηθφ πιαίζην». Δμεηάδνληαη νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο θαη ηα 

αλαιπηηθά εξγαιεία θαζεκηάο πξνζέγγηζεο (π.ρ. θξηηήξηα θεηκεληθφηεηαο ζηελ 

θεηκελνγισζζνινγία, δηαδνρηθή νξγάλσζε ηεο νκηιίαο ζηελ αλάιπζε ζπλνκηιίαο, 

ηδενινγηθή ρξήζε ησλ ιέμεσλ θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ). Ζ 

παξνπζίαζε ησλ πξνζεγγίζεσλ αλάιπζεο ιφγνπ γίλεηαη αληηπαξαζεηηθά θαη κέζα 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε κηα επξεία γθάκα απζεληηθνχ γισζζηθνχ πιηθνχ, φπσο 

είλαη νη δηαθεκίζεηο, ηα δεκνζηνγξαθηθά άξζξα, ηα γξαπηά κελχκαηα πνπ 

αληαιιάζζνληαη κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη νη εηδεζενγξαθηθέο ζπλεληεχμεηο ζηελ 

ηειεφξαζε. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Κξηηηθφο γξακκαηηζκφο (0908 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα εηζάγεη ηηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο ζε 

ζέκαηα θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Γηαθξίλεηαη απφ ηνλ ιεηηνπξγηθφ γξακκαηηζκφ. 

πλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηνπο/ηηο 

καζεηέο/ηξηεο θαη κειινληηθνχο πνιίηεο ηθαλνχο/έο λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά 

ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο αιιά θαη λα παξάγνπλ θαη λα 

πξνζιακβάλνπλ κε θξηηηθφ ηξφπν κηα επξεία γθάκα θεηκεληθψλ  εηδψλ. Δμεηάδεηαη 

ηφζν ζε καθξν‐ φζν θαη ζε κηθξν‐επίπεδν. Σν καθξν‐επίπεδν αθνξά ηηο θπξίαξρεο 

πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ κηαο γισζζηθήο θνηλφηεηαο: π.ρ. πνηεο πξαθηηθέο 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζπκβαίλνπλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, ζε πνηα θεηκεληθά 

είδε δηαθξίλεη κηα γισζζηθή θνηλφηεηα, πνηα είλαη ε πνιηηηζκηθή ζεκαζία θάζε 

θεηκεληθνχ είδνπο θ.ιπ. Σν κηθξν‐ επίπεδν αθνξά ηελ «θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε», 
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δειαδή ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηα άξξεηα ηδενινγηθά λνήκαηα 

πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θείκελα (π.ρ. ηε ξαηζηζηηθή ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ζηα ΜΜΔ). 

 

1000 Λνγνηερλία  

Σίηινο καζήκαηνο: Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη Δθπαίδεπζε (1010 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη ν ηξφπνο ηεο δηδαθηηθήο ηεο 

ζπγθξφηεζεο ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ζ δηδαθηηθή κεηάζεζε ηεο Γεκηνπξγηθήο 

Γξαθήο. Γηδαθηηθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ζηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν εξγαζηήξην θαη ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο 

θαη θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν. Γηδαθηηθέο 

πξνηάζεηο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε. 

Σίηινο καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία ηνπ Βηβιίνπ (1006 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία ηνπ Βηβιίνπ (ρεηξφγξαθν – έληππν), 

ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ ίδηνπ ηνπ πνιηηηζκνχ. Ηζηνξία γξαθήο, ησλ 

γξαθηθψλ πιψλ, ηεο αλάγλσζεο, ησλ βηβιηνζεθψλ, ηεο ηππνγξαθίαο, ηεο 

βηβιηνδεζίαο. Ζ δηαρξνληθή ρξεζηκφηεηα ‐ ρξεζηηθφηεηα ηνπ έληππνπ βηβιίνπ θαη ε 

πξφθιεζε ηνπ ςεθηαθνχ θεηκέλνπ. Ζ ζέζε, ν ξφινο θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ βηβιίνπ 

ζηε εθπαίδεπζε ζήκεξα. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηηο Σέρλεο ηνπ Βηβιίνπ (1007 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Ζ γφληκε ζρέζε ηνπ θνηηεηή κε ην βηβιίν σο αληηθείκελν. 

Γλσξηκία κε ηηο ηέρλεο θαη ηηο ηερληθέο παξαγσγήο ελφο βηβιίνπ. Βηβιηνδεζία – 

Σππνγξαθία – Δθδνηηθέο εξγαζίεο. Βηβιηνζεθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σερληθέο 

αλάγλσζεο. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Πνίεζε γηα παηδηά θαη κεγάινπο  (1008 Δ) 
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Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Ζ ππνλφκεπζε ηνπ φξνπ Παηδηθή Λνγνηερλία. Ση δελ είλαη 

πνίεζε. Πνίεζε θαη γισζζηθή δηδαζθαιία ‐ ε θαηαιπηηθή επηξξνή ηεο ζρνιηθήο 

ηδενινγίαο ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία. Ζ "παηδηθή πνίεζε" ή "πνίεζε γηα παηδηά θαη 

λένπο". χληνκε ηζηνξηθή επηζθφπεζε: Γ. Βηδπελφο, Αι. Πάιιεο, Ε. Παπαλησλίνπ, 

Β. Ρψηαο. Αλάγλσζε – αλάιπζε ηεο ζχγρξνλεο παηδηθήο πνίεζεο. Γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ πνηεηηθψλ κνληέισλ. Πνηήκαηα γηα ελειίθνπο θαη 

παηδηά ‐ ε γεληά ηνπ '30: Οδ. Διχηεο, Γ. εθέξεο, Γ. Ρίηζνο. Ο αλαγλψζηεο ηεο 

πνίεζεο. Αλάγλσζε, απνζηήζηζε, δηδαζθαιία.  

 

Σίηινο καζήκαηνο: χγρξνλε ειιεληθή Λνγνηερλία θαη θνηλσληθφ πεξηζψξην (1009 

Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: χληνκε εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο Γξακκαηνινγίαο θαη 

ηεο θνηλσληνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Λνγνηερλίαο. Λνγνηερληθή ‐ θεκηληζηηθή 

θξηηηθή. Οη κεηακνξθψζεηο ηεο πεξηζσξηαθήο ηαπηφηεηαο. Μπζηζηνξεκαηηθή πινθή 

θαη ζχζηεκα αμηψλ – ε πξνζπάζεηα επαλαδφκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ππνθεηκέλνπ. 

Όςεηο ηνπ πεξηζσξηαθνχ ιφγνπ ζηε ινγνηερληθή αλαπαξάζηαζε. Ζ δηαιεθηηθή ζρέζε 

ηνπ θπξίαξρνπ θαη ηνπ πεξηζσξηαθνχ ιφγνπ ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο. Ζ ινγνηερλία σο Ηζηνξία ηνπ αλψλπκνπ αλζξψπνπ. 

 

1100 Ηζηνξία Σίηινο καζήκαηνο: Νεφηεξε θαη ζχγρξνλε επξσπατθή ηζηνξία (1102 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: ηαζκνί θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δξψκελσλ ζηε 

ζχγρξνλε επξσπατθή ηζηνξία. πγθξνχζεηο θαη ζπκκαρίεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ 

Δπξψπε. Αλάιπζε ηεο επξσπατθήο απνηθηνθξαηηθήο πνιηηηθήο ζην πεδίν ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ. Δπξσπατθή Έλσζε, παγθνζκηνπνίεζε, δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

(19νο‐ 21νο). 

 

1200 Παξάδνζε θαη πνιηηηζκφο Σίηινο καζήκαηνο: Θέκαηα ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ 

(1202 Δ) 
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Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Δπηζηεκνινγηθή, ζεκαηηθή θαη κεζνδνινγηθή πνιπκέξεηα 

γηα ηε ζχγρξνλε ηζηνξηνγξαθία. Ζ θνηλσληθή, ηνπηθή ηζηνξία, ε γισζζηθή ζηξνθή 

θαη ν δνκηζκφο ζηνλ ηζηνξηθφ ιφγν, πξνηάζεηο‐αζθήζεηο ηζηνξίαο ζηελ πξψηε 

ζρνιηθή ειηθία Μέζνδνη δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, κηθξέο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο 

εξγαζίεο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο ζε νκάδεο. 

 

1300 Πιεξνθνξηθή  

Σίηινο Μαζήκαηνο: Νέεο ηερλνινγίεο θαη θαιιηηερληθή δεκηνπξγία  (1303 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηηο ρξήζεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. Σξφπνη ςεθηνπνίεζεο – ζπκπίεζεο – 

απνζήθεπζεο εηθφλσλ, ήρνπ θαη video. Γλσξηκία κε πνηθίια παθέηα δσγξαθηθήο θαη 

ζρεδίαζεο (ςεθηνγξαθηθά θαη δηαλπζκαηηθά). άξσζε εηθφλσλ, ςεθηαθή 

θσηνγξαθία, ηρλειάηεζε ζρεκάησλ. Φεθηαθή επεμεξγαζία εηθφλαο, δηακφξθσζε, 

ζχλζεζε, εμαγσγή, εηδηθά ζέκαηα εθηχπσζεο. Γλσξηκία κε πνηθίια παθέηα 

επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο ήρνπ. Ζρνγξάθεζε, ζχλδεζε κε αλαινγηθέο πεγέο, 

δεκηνπξγία ςεθηαθψλ ήρσλ. Πξφζθηεζε video απφ αλαινγηθά θαη ςεθηαθά κέζα. 

Δπεμεξγαζία θαη ζχλζεζε εηθνλνζεηξψλ. Γεκηνπξγία θίλεζεο (animation) κε ηε 

ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ παθέησλ. 

 

Σίηινο Μαζήκαηνο: Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  (1304 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Καζνξηζκφο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

ηκήκαηνο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. χλζεζε – θαηαζθεπή (εηθφλεο, ζρέδηα, 

ρξσκαηηθνί ζπλδπαζκνί, ήρνη), θίλεζε (ζθελνζεζία θίλεζεο, αιιεινπρία ελεξγεηψλ), 

αιιειεπίδξαζε (δηεπαθή κε ην ρξήζηε, ελεξγφο ζπκκεηνρή). Γλσξηκία κε 

πεξηβάιινληα ζπγγξαθήο πνιπκέζσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Δκβάζπλζε, ξεαιηζηηθά ζελάξηα θαη 

δεκηνπξγία παξαδεηγκάησλ. Απαηηήζεηο θαη αλακελφκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (κεηαθεξζηκφηεηα, απηνλνκία, δηθηπαθή 

παξνπζίαζε, δηαρξνληθφηεηα, επξεία ρξήζε θαη ππνζηήξημε απφ ηε δηθηπαθή 
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θνηλφηεηα). Καηαζθεπή, ηεθκεξίσζε θαη αμηνιφγεζε νινθιεξσκέλσλ 

παξαδεηγκάησλ 

 

1400 Μαζεκαηηθά Σίηινο µαζήµαηνο: Αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ (1402 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Πξψηκε αλαγλψξηζε ηεο αξηζκεηηθήο πνζφηεηαο, 

απζφξκεηε εζηίαζε ζηνλ αξηζκφ (SFOR), πιεζηθφηεηα ζπλφινπ, πνζνηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ αξηζκνχ, ην θαηλφκελν ηεο απηφκαηεο εθηίκεζεο, απαξίζκεζε ‐ 

αξρέο απαξίζκεζεο, δηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ, αξηζκνιέμεηο, βαζηθέο πξάμεηο κε 

αξηζκνχο, θπζηθνί θαη κε‐θπζηθνί αξηζκνί, κνληέια γηα ηελ λνεηηθή αλαπαξάζηαζε 

ηνπ αξηζκνχ, ην θαηλφκελν ηεο πξνθαηάιεςεο ηνπ θπζηθνχ αξηζκνχ θαη νη 

επηπηψζεηο ηνπ ζηε κειινληηθή καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. Πεηξακαηηθέο κεζνδνινγίεο 

γηα ηε κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηνπ αξηζκνχ θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεκαηηθψλ ζην Νεπηαγσγείν (1403 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Παξνπζίαζε κεζφδσλ δεκηνπξγίαο θαη αμηνιφγεζεο 

καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνζρνιηθή θαη ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία. Οη 

θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε 

δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηέο βξίζθνχλ εθαξκνγή ζηελ 

ηάμε. Θα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ 

αιιά θαη αμηνιφγεζεο δξαζηεξηνηήησλ. Έκθαζε ζα δνζεί ζηε ζεκαζία ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ ηάμε. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ  

(1404 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Δηζαγσγή θαη παξνπζίαζε ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε κάζεζε θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ 

έρνπλ επεξεάζεη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηελ θαζεκεξηλή 
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δηδαθηηθή πξαθηηθή. Θα γίλεη θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ ζεσξηψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελψ ζα δνθηκαζηεί θαη ζπγθξηηηθή ηνπο 

κειέηε. 

 

1600 Φπζηθέο επηζηήκεο  

Σίηινο καζήκαηνο: Οξγάλσζε επηζθέςεσλ ζηα Tερλνεπηζηεκνληθά κνπζεία (1603 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Δηζάγνληαη βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο ηεο άηππεο 

εθπαίδεπζεο, κε έκθαζε ηηο καζεηηθέο επηζθέςεηο ζηα Σερλνεπηζηεκνληθά Μνπζεία. 

Οξγαλψλνληαη επηζθέςεηο ζε δπν ηνπιάρηζηνλ ηέηνηνπο ρψξνπο, πξαγκαηηθνχο, φπνπ 

γίλεηαη εξγαζία πεδίνπ, ή εηθνληθνχο. Σέηνηνο ρψξνο είλαη π.ρ. ην Κέληξν Γηάδνζεο 

Δπηζηεκψλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο: Νφεζηο (Θεζζαινλίθε). 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Παηδαγσγηθή γλψζε πεξηερνκέλνπ θπζηθψλ επηζηεκψλ  (1604 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Σξεηο επξείεο εξγαζηεξηαθέο ελφηεηεο: Μειέηε 

θαηλνκέλσλ: α) Πιεχζεο – βχζηζεο, β) ζεξκηθψλ θαη γ) απνηειεζκάησλ 

αιιειεπίδξαζεο. Κάζε ελφηεηα απνηειείηαη απφ ηξία εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. ην 

πξψην αλαδεηθλχνληαη νη ηδέεο ησλ θνηηεηψλ, ζην δεχηεξν ειέγρνληαη πεηξακαηηθά, 

θαη ζην ηξίην νη θνηηεηέο ζρεδηάδνπλ πεηξάκαηα –δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ ίδηα 

γλσζηηθή πεξηνρή, ηα νπνία κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ ζην λεπηαγσγείν σο 

εθπαηδεπηηθνί. Σν πιαίζην είλαη επνηθνδνκεηηθφ θαη ε κέζνδνο νκαδνζπλεξγαηηθή. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Οη έλλνηεο ηεο βηνινγίαο θαη ε δηδαζθαιία ηνπο 

 (1605 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: ην κάζεκα πεξηιακβάλνληαη: ηνηρεία ηεο ηζηνξηθήο 

πνξείαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο δσήο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε. ‐ Ζ έξεπλα ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο Bηνινγίαο 

ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ πξψηκε πξφζθηεζε ηεο 
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βηνινγηθήο γλψζεο. ‐ Αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθψλ 

βηνινγηθψλ ελλνηψλ ζην λεπηαγσγείν θαη ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ, κε ζεκειίσζε ζηα εξεπλεηηθά επξήκαηα. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Δξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε ζηε Bηνινγία  (1606 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: ηνηρεία κνξηαθήο θαη θπηηαξηθήο βηνινγίαο, νη βαζηθέο 

εξγαζηεξηαθέο βηνινγηθέο ηερληθέο παξαηήξεζεο, ε βηνπνηθηιφηεηα ηνπ πιαλήηε θαη 

ε νξγάλσζε ηεο θαη ε ζεκαζία ηεο, νη βαζηθέο βηνινγηθέο ηερλνινγίεο θαη δεηήκαηα 

βηνεζηθήο, ε ζεσξία ηεο εμέιημεο, σο εξκελεπηηθφ πιαίζην ησλ ζεκειησδψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο βηφζθαηξαο. 

1800 Μνπζηθνπαηδαγσγηθή 

 Σίηινο καζήκαηνο: Παηδηθφ ηξαγνχδη θαη δεκηνπξγηθέ ο κνπζηθέο εθαξκνγέο ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία (1801 Δ) 

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Μνπζηθνπαηδαγσγηθά ζέκαηα, ην παηδηθφ ηξαγνχδη θαη 

βαζηθά ζηνηρεία ζεσξίαο, θαζψο θαη ζηνηρεία αξκνλίαο, κνξθνινγίαο, αθξφαζεο θαη 

νξγαλνγλσζίαο κε αθνξκή ηε δηδαζθαιία ηξαγνπδηνχ. 

 

1900 Θεαηξηθφ παηρλίδη ‐ Κνπθινζέαηξν 

 Σίηινο καζήκαηνο: Θεαηξηθή Αγσγή (1903 E) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Ζ Θεαηξηθή Αγσγή πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο βαζηθέο 

γλψζεηο ζεάηξνπ. Σνπο «άγεη» πξνο ην ζέαηξν κε ζηφρν λα ην αγαπήζνπλ ψζηε λα 

γίλνπλ απξηαλνί ηαθηηθνί ζεαηέο, αιιά θαη λα θαηαλννχλ ηα κπζηηθά ηεο Σέρλεο 

απηήο. Πεξηιακβάλεη έλλνηεο φπσο ε αλάιπζε ζεαηξηθψλ έξγσλ, ε ζθελνζεζία, ε 

ππνθξηηηθή, ε απνζηαζηνπνίεζε, ν ξεαιηζκφο, ε κάζθα, ηα ζθεληθά, ηα θνζηνχκηα, ε 

ζεαηξηθή κνπζηθή θ.α. Πξαγκαηνπνηνχληαη, επίζεο πξνβνιέο ζεαηξηθψλ έξγσλ, γηα 

παηδηά ή ελήιηθεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε αλάιπζή ηνπο. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Οξγάλσζε Θεαηξηθήο Παξάζηαζεο 
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 Κσδηθφο: (1904 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Λέγνληαο «Οξγάλσζε» ελλννχκε φιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο 

πνπ βνεζνχλ ζην ζηήζηκν κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, δειαδή ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ πξνβψλ, ηελ αλεχξεζε ρψξνπ, ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ θαιιηηερληθψλ 

ζπληειεζηψλ, ηε Γηαθήκηζε, ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο, ηελ αλεχξεζε ρνξεγψλ θ.α. Ζ 

Οξγάλσζε αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζην θαιιηηερληθφ κέξνο, δειαδή ζηε θελνζεζία 

θαη ηελ Τπνθξηηηθή, ηα θεληθά, ηα Κνζηνχκηα θιπ., φκσο νπζηαζηηθά εδψ κηιάκε 

κφλν γηα ην ηερλνθξαηηθφ κέξνο. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Γξακαηνπνίεζε (1905 Δ)  

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Ζ Γξακαηνπνίεζε είλαη ε ηερληθή πνπ βνεζά ζην λα γίλνπλ 

πην θαηαλνεηέο νξηζκέλεο έλλνηεο αιιά θαη παξακχζηα πνπ κε κηα απιή αλάγλσζε 

ίζσο λα είλαη δπζλφεηα. Πξφθεηηαη γηα κηα απινχζηαηε ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε ελφο 

θεηκέλνπ ‐είηε απηφ είλαη γξαπηφ, είηε πξνθνξηθφ (κηα δηήγεζε)‐ κηαο εηθφλαο, ελφο 

ηξαγνπδηνχ. Πεξηιακβάλεη έλλνηεο φπσο ην “Tabula Rasa”, ην «Μεδέλ θαη ην Έλα», ε 

νξηνζέηεζε ζην ρψξν ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ‐πξνζψπσλ αιιά θαη ε βαζηθή 

αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ραξαθηήξσλ. 

 

2000 Κηλεηηθή αγσγή 

 Σίηινο καζήκαηνο: Αλαπηπμηαθά ζέκαηα θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ (2002 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: ηνηρεία ηεο αλαπηπμηαθήο Φπζηθήο αγσγήο (θηλεηηθά, 

γλσζηηθά, θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά). σκαηηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε ζηελ 

πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία. Δπίπεδα κάζεζεο ησλ δεμηνηήησλ (αξρηθφ επίπεδν, 

ελδηάκεζν θαη πξνρσξεκέλν επίπεδν ζπληνληζκνχ). Αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε γλψζε ηνπ ζψκαηνο, ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. 

Κηλεηηθέο ηθαλφηεηεο (ηαρχηεηα, αληνρή, δχλακε, επιπγηζία, επθηλεζία). Μέζνδνη 

δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, κηθξέο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο, πξαθηηθέο‐

βησκαηηθέο αζθήζεηο ζε νκάδεο. 
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Σίηινο καζήκαηνο: Παηδαγσγηθά παηρλίδηα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία (2003 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Κηλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Σν 

παηρλίδη σο κέζν δεκηνπξγηθήο θαη θηλεηηθήο αλάπηπμεο. Ζ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ. 

Γεκηνπξγία νκάδσλ. Παηρλίδηα αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ρψξνπ. Παηρλίδηα κε ηξέμηκν 

θαη θπλεγεηφ. Παηρλίδηα γεληθήο θηλεηηθήο επηδεμηφηεηαο (γλψζεο ζψκαηνο, 

αίζζεζεο ρψξνπ‐ρξφλνπ, ηζνξξνπίαο, ηθαλφηεηαο αληίδξαζεο, πξνζαλαηνιηζκνχ). 

Παηρλίδηα ρεηξηζκνχ. Παηρλίδηα κε κπάια θαη άιια θνξεηά φξγαλα. Παξαδνζηαθά 

παηρλίδηα. Μηκεηηθά παηρλίδηα. Παηρλίδηα ξφισλ. Φπραγσγηθά παηρλίδηα. Δηζαγσγή 

ζηνπο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Μέηξεζε θαη αμηνιφγεζε αληηιεπηηθν‐θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ (2005 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο. Μεραλέο αλαδήηεζεο θαη 

βάζεηο δεδνκέλσλ. Ζ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο. 

Δξεπλεηηθέο κέζνδνη. Πεξηγξαθηθέο κέζνδνη θαη πεηξάκαηα. Πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο 

κεηξήζεηο. Αηνκηθέο δηαθνξέο. Πιεπξίσζε. Πξνηίκεζε ρεξηνχ‐πνδηνχ‐καηηνχ. 

Δξσηεκαηνιφγηα θαη κεηξήζεηο εθηέιεζεο. Μέηξεζε θαη αμηνιφγεζε 

γξαθνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Πξνζνρή. Μλήκε. Αλαηξνθνδφηεζε. Υξφλνο 

αληίδξαζεο. πγγξαθή εξγαζίαο. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Γεκηνπξγηθφηεηα ζηελ θίλεζε , ζην ρνξφ θαη ζην παηρλίδη (2006 

Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Σαμηλφκεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ. Αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο (Κηλαηζζεηηθή, νπηηθή, αθνπζηηθή, αθήο, 

ζπληνληζκνχ αληίιεςε). Με ιεθηηθή επηθνηλσλία (εθθξαζηηθή θίλεζε, δεκηνπξγηθή). 

Μνπζηθνθηλεηηθά ζπζηήκαηα (Laban, Dalgroze, Orff). Γεκηνπξγηθφο ρνξφο, 

ςπρνθηλεηηθά παηρλίδηα, παξαδνζηαθά παηρλίδηα. 

 

2300 Ξέλε γιψζζα  
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Σίηινο καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηελ αγγιηθή εθπαηδεπηηθή νξνινγία (2301 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Καηαλφεζε, επεμεξγαζία θαη ζρνιηαζκφο απινπνηεκέλσλ 

θεηκέλσλ παηδαγσγηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ιφγνπ θαη ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε 

επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθχπηνπλ ζην πιαίζην ησλ επηζηεκνληθψλ 

ελδηαθεξφλησλ. ην ζηάδην απηφ επηδηψθεηαη ε θαιιηέξγεηα ησλ ηεζζάξσλ 

γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ ‐αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο‐ κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε δεμηφηεηα ηεο αλάγλσζεο κέζα απφ ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ 

ησλ Δπηζηεκψλ ηεο αγσγήο. 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Δπεμεξγαζία αγγιηθψλ θεηκέλσλ ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο Η 

 (2302 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Δπηδίσμε ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ θαη 

ηερληθψλ αλάγλσζεο θαη επεμεξγαζίαο εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ απζεληηθψλ θεηκέλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο αγσγήο. Σππνινγία θαη δνκή ηεο 

αγγιφθσλεο επηζηεκνληθήο αξζξνγξαθίαο. Σαμηλφκεζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ 

θεηκέλσλ. Αλάιπζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο 

 

Σίηινο καζήκαηνο: Δκβάζπλζε θαη αλάιπζε απζεληηθνχ πιηθνχ ησλ επηζηεκψλ ηεο 

αγσγή ο (2303 Δ) 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Σερληθέο ζπγγξαθήο πεξίιεςεο θαη παξνπζίαζεο ησλ 

βαζηθψλ ζεκείσλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ. Παξνπζίαζε νκαδηθψλ εξγαζηψλ κε ηελ 

παξαθάησ ζεκαηνινγία:classroom management, curriculum – syllabus, teacher „s role 

in the classroom, teacher education, educational research, development of language 

skills and strategies, teaching and technology, motivation, lesson planning, 

cooperative learning, multicultural classes, children development, the development of 

literacy, the project approach etc. 

Σίηινο καζήκαηνο: Δπεμεξγαζία αγγιηθψλ θεηκέλσλ ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο ΗΗ  

 (2304 Δ) 



 
 

49 
 

Πεξηερφκελν καζήκαηνο: Δπηδίσμε ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ θαη 

ηερληθψλ αλάγλσζεο θαη επεμεξγαζίαο εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ απζεληηθψλ θεηκέλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο αγσγήο. Σππνινγία θαη δνκή ηεο 

αγγιφθσλεο επηζηεκνληθήο αξζξνγξαθίαο. Σαμηλφκεζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ 

θεηκέλσλ. Αλάιπζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Πξαθηηθή άζθεζε  

Σν πξφγξακκα ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ απνηειεί νπζηαζηηθφ θαη ππνρξεσηηθφ 

κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ 

Φιψξηλαο. Απνζθνπεί θπξίσο ζηε αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθψλ Νεπηαγσγψλ.  

Ζ πξαθηηθή άζθεζε δηεμάγεηαη ζην έβδνκν ή φγδνν εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ θαη έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα. Γελ πξνβιέπεηαη επαλαιεπηηθή 

εμεηαζηηθή πεξίνδνο επηεκβξίνπ. Φνηηεηέο /ηξηεο πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο ππνρξεψζεηο ηνπο είλαη ππνρξεσκέλνη/λεο λα επαλαιάβνπλ νιφθιεξν 

ην εμάκελν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ην εμάκελν πνπ πξνζθέξεηαη.  Σελ επζχλε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηελ έρνπλ ηα κέιε ΓΔΠ πνπ εκπιέθνληαη ζην πξφγξακκα ησλ 

Πξαθηηθψλ Αζθήζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην εηδηθφ εξγαζηεξηαθφ θαη δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ηηο απνζπαζκέλεο λεπηαγσγνχο. 

Πηπρηαθή εξγαζία  

Οη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθπνλήζνπλ πηπρηαθή εξγαζία ππφ 

ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ 

αίηεζε γηα ηελ αλάιεςε πηπρηαθήο εξγαζίαο θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία, χζηεξα 

απφ ζπλελλφεζε κε ην κέινο ΓΔΠ, ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο Μαΐνπ ηνπ 6νπ 

εμακήλνπ ζπνπδψλ ή ζηηο αξρέο ηνπ 7νπ. ε θακία πεξίπησζε δε κπνξεί λα 

κεζνιαβήζεη δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 6 κελψλ απφ ηελ αίηεζε ηεο θνηηήηξηαο ή ηνπ 

θνηηεηή, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο απνθαζίδεη ζρεηηθά θαη νξίδεη δεχηεξε/ν βαζκνινγήηξηα/ηή. Καηά ηελ 

πεξίνδν ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απαηηείηαη ζπλεξγαζία ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα κε ηελ επφπηξηα/ ηνλ επφπηε. Ζ εξγαζία πξέπεη λα νινθιεξσζεί θαη λα 

παξαδνζεί ηνπιάρηζηνλ 15 κέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ θαηά 

ηελ νπνία νη θνηηήηξηεο/ θνηηεηέο πξνγξακκαηίδνπλ λα ιάβνπλ ην πηπρίν ηνπο. ε 
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θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αλαηεζεί ή λα θαηαηεζεί πηπρηαθή εξγαζία πέξα απφ 

απηά ηα ρξνληθά φξηα. Κάζε κέινο ΓΔΠ δελ κπνξεί λα αλαιάβεη πεξηζζφηεξεο απφ 

επηά πηπρηαθέο εξγαζίεο. Ζ πηπρηαθή εξγαζία παξαδίλεηαη δαθηπινγξαθεκέλε ζε δχν 

αληίηππα, έλα απφ ηα νπνία θαηαηίζεηαη ζηε Βηβιηνζήθε ηεο ρνιήο, θαη πηζηψλεηαη 

κε δψδεθα (12 ECTS), πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηξία θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά 

καζήκαηα. 
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Κεθάλαιο 2 
 

Διζαγφγή 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζεσξείηε έλα απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα εξεπλεηηθά εξγαιεία ζηηο 

κέξεο καο. Απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ έρνπλ ζηφρν λα βνεζήζνπλ 

ηνλ εξεπλεηή λα ζπιιέμεη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο έξεπλαο. (Κπξηαδή,1999) 

Γηα ηε επηηπρή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο εθαξκφδνληαη θάπνηα βήκαηα ψζηε ην 

εξσηεκαηνιφγην λα δνκεζεί κε πιεξφηεηα, ζαθήλεηα, ζπλνρή θαη θαηάιιειε δνκή. 

Δπίζεο πξέπεη λα έρεη ηειεηφηεηα ζηε δνκή ηνπ θαη λα παξέρεη βαζηθέο νδεγίεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε πιεξφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ θάιπςε θάζε εξεπλψκελνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ. Ζ ζαθήλεηα αλαθέξεηαη ζηνλ πιεζπζκφ πνπ ζα απαληήζνπλ ζηηο 

εξσηήζεηο  γηα ν ζέκα πνπ εξεπλάηαη, θαζψο ηα άηνκα πνπ ζα απαληήζνπλ πξέπεη λα 

έρνπλ κηα γλψζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ ζα εξσηεζνχλ. Δπνκέλσο, νη 

εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλνρή κε απνηέιεζκα ν εξσηψκελνο λα νδεγείηε 

έκκεζα ζηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε. 

Ζ έθηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξή ψζηε ν εξσηψκελνο λα κελ 

ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη νη απαληήζεηο ηνπ δελ είλαη νξζέο, θαζψο ε έξεπλα ζα 

νδεγεζεί ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. (Φηιηάο,2001) 

 

 Ζ ζπλνρή αλαθέξεηαη ζηε ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο εξσηεκάησλ κεηαμχ ηνπο. 

πγγελή εξσηήκαηα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην νκαδνπνηεκέλα θαη 

λα εξσηψληαη καδί, πξνθεηκέλνπ ε ζθέςε θαη ε κλήκε ηνπ εξσηψκελνπ λα 

θαηεπζχλεηαη επθνιφηεξα ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο. 

 

Σέινο ε έθηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξέπεη λα είλαη κηθξή δηφηη ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε ν εξσηψκελνο ελδέρεηαη λα θνπξαζηεί θαη νη απαληήζεηο ηνπ λα κελ 
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βαζίδνληαη ζηελ νξζνινγηθφηεηα κε απνηέιεζκα ε έξεπλα λα κελ έρεη ηελ 

πξνζδνθψκελε επηηπρία. ( Claude Javau, 1999) 

 

2.1 Έρεσνα με ερφηημαηολόγιο 

Ζ κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζεσξήζεθε ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο  γηα απηήλ 

ηελ έξεπλα θαζψο ε δηαλνκή θαη ε αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ επηηπγράλεηαη ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

2.2 Πληθσζμός ηης έρεσνας 

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία επηθεληξψλεηαη 

ζηε Φιψξηλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ο 

πιεζπζκφο απνηειείηαη απφ θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ 

θαζψο ν πιεζπζκφο ζα έπξεπε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ νκνηνγελήο σο πξνο ηελ 

θαηαλφεζε νξηζκέλσλ ελλνηψλ. 

2.3 Σο δείγμα ηης έρεσνας  

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο πεξηνξίδεηαη κφλν ζε 

θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

ην φγδνν εμακήλνπ ηεο ηεηξαεηνχο θνίηεζήο ηνπο θαζψο ε έξεπλα πεξηνξίδεηαη ζηνλ 

Οδεγφ πνπδψλ ηνπ 2014-2015. χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ ν 

νδεγφο ζπνπδψλ αλαζεσξείηαη ζε θάζε έηνο εηζαγσγήο. Δπνκέλσο, γηα ηνλ Οδεγφ 

πνπδψλ ηνπ 2014-2015 θαηάιιεια άηνκα γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα 

ζεσξήζεθαλ ηα παξαπάλσ. Ο αξηζκφο ησλ εξσηψκελσλ  πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα ήηαλ πελήληα θνηηεηέο .  

 

2.4  ηότος ηης έρεσνας  

ηφρνη ηεο έξεπλαο γηα ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 

είλαη:  

Να εμεηάζνπκε ηελ γλψκε ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ  
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Να αμηνινγήζνπκε ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζην Οδεγφ πνπδψλ 

Να εμεηάζνπκε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Οδεγνχ πνδψλ  

Να πξνηαζνχλ πξννπηηθέο βειηίσζεο ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ 

 

2.4 Παξνπζίαζε εξσηεκαηνινγίνπ 

"Οη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ" 

Δξσηεκαηνιφγην  

1. Πνηα καζήκαηα ζεσξείηε απαξαίηεηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζαο σο λεπηαγσγνί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

2. Πνηα καζήκαηα ζα ζέιαηε λα πξνζηεζνχλ ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ, έηζη ψζηε λα είλαη 

πην πιήξεο ε εθπαίδεπζή ζαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Δίζαζηε επραξηζηεκέλνη απφ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα; ΝΑΗ            ΟΥΗ 

4. Δίζαζηε επραξηζηεκέλνη απφ ηα καζήκαηα επηινγήο; ΝΑI      ΟΥΗ 

5. Τπάξρνπλ καζήκαηα επηινγήο πνπ ζα ζέιαηε λα είλαη ππνρξεσηηθά θαη ην 

αληίζεην;  ΝΑΗ      ΟΥΗ θαη πνηα είλαη απηά; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Ο ηξφπνο πνπ είλαη γξακκέλνο ν Οδεγφο ζπνπδψλ, είλαη εχθνια θαηαλνεηφο; 

ΝΑΗ        ΟΥΗ εάλ φρη, ηη ζα πξνηείλαηε; 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

7. Θεσξείηε φηη ιείπνπλ θάπνηα καζήκαηα (γλσζηηθά πεδία) απφ ηελ εθπαίδεπζή ζαο 

θαη ζα ζέιαηε λα πξνζηεζνχλ; 

ΝΑΗ    ΟΥΗ θαη πνηα είλαη απηά; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8. Πνηα καζήκαηα ζεσξείηε φηη πξέπεη λα παξαιεηθζνχλ απφ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. Έρεηε δηαβάζεη ηνλ Οδεγφ πνπδψλ; 

ΝΑΗ         ΟΥΗ 

10. πκβνπιεχεζηε ζπρλά ηνλ Οδεγφ πνπδψλ γηα ηπρφλ απνξίεο ζαο; Ή 

απεπζχλεζηε θπξίσο ζηε Γξακκαηεία; 

ΝΑΗ        ΟΥΗ 

11. Ση αιιαγέο θαηά ηελ άπνςή ζαο ρξεηάδεηαη ν Οδεγφο πνπδψλ γηα λα γίλεη πην 

ιεηηνπξγηθφο θαη εχρξεζηνο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Κεφάλαιο 3 

3.1 Ποζοηική ανάλσζη  

θνπφο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο είλαη ε εχξεζε ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ.  Ζ πνζνηηθή έξεπλα αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε 

θαηλνκέλσλ κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, καζεκαηηθά κνληέια θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παξαηεξήζεσλ θαη επηδηψθεηαη 

γελίθεπζε ζε έλα επξχηεξν πιεζπζκφ. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ γίλεηαη κε δνκεκέλα 

πξσηφθνιια, φπσο εξσηεκαηνιφγηα, θιίκαθεο θαη δνθίκηα επηηεπγκάησλ. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ηέζζεξεηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ.  Τπάξρνπλ θαη κεηθηέο 

εξσηήζεηο   ζπλδπάδνπλ πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο θαηά ην κεζνδνινγηθφ 

ηνπο ζρεδηαζκφ γηα λα αμηνπνηνχλ θαιχηεξα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε κεζφδνπ θαη 

αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αδπλακίεο ηεο θάζε κηαο. (Martin,2008) 
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3.2  Παροσζίαζη αποηελέζμαηα ηης ποζοηικής ανάλσζης  
Πίνακας 1. Δίζαζηε επραξηζηεκέλνη απφ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα; 

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό% 

Ναι 32 64 

Όχι 18 36 

Σφνολο 50 100 

 

 

Γράθημα 1. Δίζαζηε επραξηζηεκέλνη απφ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα; 

 

 

 

 

 Πίνακας 2. Δίζαζηε επραξηζηεκέλνη απφ ηα καζήκαηα επηινγήο; 

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό% 

Ναι 41 82 

Όχι 9 18 

Σφνολο 50 100 

 

64% 

36% 

Είςαςτε ευχαριςτημζνοι από τα 
υποχρεωτικά μαθήματα; 

Ναι 

Όχι 
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Γράθημα 2. Δίζαζηε επραξηζηεκέλνη απφ ηα καζήκαηα επηινγήο; 

 

 

 

 Πίνακας 3. Τπάξρνπλ καζήκαηα επηινγήο πνπ ζα ζέιαηε λα είλαη ππνρξεσηηθά θαη ην 

αληίζεην;   

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό% 

Ναι 17 34 

Όχι 33 66 

Σφνολο 50 100 

 

 

Γράθημα 3. Τπάξρνπλ καζήκαηα επηινγήο πνπ ζα ζέιαηε λα είλαη ππνρξεσηηθά θαη ην 

αληίζεην;   

82% 

18% 

Είςαςτε ευχαριςτημζνοι από τα 
μαθήματα επιλογήσ;  

Ναι 

Όχι 

34% 

66% 

Υπάρχουν μαθήματα επιλογήσ που θα 
θζλατε να είναι υποχρεωτικά και το 

αντίθετο;   

Ναι 

Όχι 
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 Πίνακας 4. Ο ηξφπνο πνπ είλαη γξακκέλνο ν Οδεγφο ζπνπδψλ, είλαη εχθνια θαηαλνεηφο; 

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό% 

Ναι 47 94 

Όχι 3 6 

Σφνολο 50 100 

 

 

Γράθημα 4. Ο ηξφπνο πνπ είλαη γξακκέλνο ν Οδεγφο ζπνπδψλ, είλαη εχθνια θαηαλνεηφο; 

 

Πίνακας 5. Θεσξείηε φηη ιείπνπλ θάπνηα καζήκαηα (γλσζηηθά πεδία) απφ ηελ εθπαίδεπζή 

ζαο θαη ζα ζέιαηε λα πξνζηεζνχλ; 

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό% 

Ναι 1 2 

Όχι 49 98 

Σφνολο 50 100 

 

94% 

6% 

Ο τρόποσ που είναι γραμμζνοσ ο 
Οδηγόσ ςπουδών, είναι εφκολα 

κατανοητόσ; 

Ναι 

Όχι 
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Γράθημα 5. Θεσξείηε φηη ιείπνπλ θάπνηα καζήκαηα (γλσζηηθά πεδία) απφ ηελ εθπαίδεπζή 

ζαο θαη ζα ζέιαηε λα πξνζηεζνχλ; 

 

Πίνακας 6. Έρεηε δηαβάζεη ηνλ Οδεγφ πνπδψλ; 

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό% 

Ναι 45 90 

Όχι 5 10 

Σφνολο 50 100 

 

 

Γράθημα 6. Έρεηε δηαβάζεη ηνλ Οδεγφ πνπδψλ; 

 

2% 

98% 

Θεωρείτε ότι λείπουν κάποια 
μαθήματα (γνωςτικά πεδία) από την 

εκπαίδευςή ςασ και θα θζλατε να 
προςτεθοφν; 

Ναι 

Όχι 

90% 

10% 

Έχετε διαβάςει τον Οδηγό Σπουδών; 

Ναι 

Όχι 
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Πίνακας 7. πκβνπιεχεζηε ζπρλά ηνλ Οδεγφ πνπδψλ γηα ηπρφλ απνξίεο ζαο; Ή 

απεπζχλεζηε θπξίσο ζηε Γξακκαηεία; 

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό% 

Ναι 23 46 

Όχι 27 54 

Σφνολο 50 100 

 

 

Γράθημα 7. πκβνπιεχεζηε ζπρλά ηνλ Οδεγφ πνπδψλ γηα ηπρφλ απνξίεο ζαο; Ή 

απεπζχλεζηε θπξίσο ζηε Γξακκαηεία; 

 

3.3 Ποιοηική Ανάλσζη 

 

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε κπνξεί λα είλαη είηε απηνηειή είηε ζπκπιεξσκαηηθή πξνο ηηο 

πνζνηηθέο ηερληθέο, ζηφρν έρεη ηελ δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ζε βάζνο ησλ 

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Αθφκε παξέρεη  ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα αληιήζεη 

πινχζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο, ε πνηνηηθή έξεπλα 

απαληά ζε εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην "Γηαηί;" θαη ην "Πψο;" ησλ θαηλνκέλσλ. 

Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί κηα θαηά βάζε δηεξεπλεηηθή κέζνδν. ηνρεχεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ αλάδπζε λέσλ ηππνπνηήζεσλ θαη ζεσξεηηθψλ κνληέισλ παξά ζηελ 

επαιήζεπζε ππνζέζεσλ ή ζηε γελίθεπζε ζε έλα κεγαιχηεξν πιεζπζκφ.  

ηφρνο ηεο πνηνηηθήο δηεξεχλεζεο δελ απνηειεί απιά ε πεξηγξαθή κηαο ζηάζεο ή κηαο 

ζπκπεξηθνξάο αιιά ε νιηζηηθή θαηαλφεζε. (Σζηψιεο,2014) 

46% 

54% 

Συμβουλεφεςτε ςυχνά τον Οδηγό 
Σπουδών για τυχόν απορίεσ ςασ; Ή 

απευθφνεςτε κυρίωσ ςτη Γραμματεία; 

Ναι 

Όχι 
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3.4  Παροσζίαζη αποηελέζμαηα ηης ποιοηικής ανάλσζης  

ηελ εξψηεζε «Πνηα καζήκαηα ζεσξείηε απαξαίηεηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζαο σο 

λεπηαγσγνί;» νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο  απάληεζαλ ηα καζήκαηα Πξαθηηθή άζθεζε  

θαη Οιηζηηθφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε, Θεσξία θαη Πξάμε. Αξθεηνί ήηαλ νη θνηηεηέο 

πνπ έθαλαλ αλαθνξά ζην κάζεκα Ζ Οξγάλσζε ηνπ Μαζεζηαθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ ζην Πιαίζην ηνπ Παηρληδηνχ. Αλαθνξά έγηλε θαη ζην κάζεκα 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη Παηδαγσγηθή. 

ηελ εξψηεζε «Πνηα καζήκαηα ζα ζέιαηε λα πξνζηεζνχλ ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ, έηζη 

ψζηε λα είλαη πην πιήξεο ε εθπαίδεπζή ζαο;» ζρεδφλ φιν ην δείγκα ησλ θνηηεηψλ 

πξφηεηλε πεξηζζφηεξε Πξαθηηθή Άζθεζε (ζε ζεσξηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν) θαζψο 

θαη πεξηζζφηεξα καζήκαηα Δηδηθήο Αγσγήο. Αλαθέξζεθαλ θαη καζήκαηα 

Φπρνινγίαο. 

ηελ εξψηεζε «Τπάξρνπλ καζήκαηα επηινγήο πνπ ζα ζέιαηε λα είλαη ππνρξεσηηθά 

θαη ην αληίζεην;  ΝΑΗ      ΟΥΗ θαη πνηα είλαη απηά.» ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ 

απάληεζε «ΝΑΗ» πξφηεηλε ηα επηιεγφκελα καζήκαηα Οιηζηηθφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε 

Θεσξία θαη πξάμε, Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο λα γίλνπλ 

ππνρξεσηηθά. Αληίζηνηρα ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή, 

Δηζαγσγή ζηελ Φηινζνθία θαη Έλλνηεο θπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπο λα γίλνπλ επηιεγφκελα.  

ηελ εξψηεζε «Θεσξείηε φηη ιείπνπλ θάπνηα καζήκαηα (γλσζηηθά πεδία) απφ ηελ 

εθπαίδεπζή ζαο θαη ζα ζέιαηε λα πξνζηεζνχλ ;ΝΑΗ    ΟΥΗ θαη πνηα είλαη απηά;» φινη 

νη θνηηεηέο νκφθσλα απάληεζαλ «ΟΥΗ». Κάπνηνη απφ απηνχο ζπκπιήξσζαλ πσο ηα 

γλσζηηθά πεδία είλαη αξθεηά, ηα καζήκαηα είλαη πνιιά , ππάξρνπλ επηινγέο πνπ λα 

θαιχπηνπλ θάζε γλσζηηθφ πεδίν. 

ηελ εξψηεζε «Πνηα καζήκαηα ζεσξείηε φηη πξέπεη λα παξαιεηθζνχλ απφ ηνλ Οδεγφ 

πνπδψλ;» έγηλε αλαθνξά γηα ην κάζεκα Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, χγρξνλε 

Δπξσπατθή Ηζηνξία, ρνιηθέο Δζλνγξαθίεο, πγρξνλία θαη Γηαρξνλία ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο, Νεφηεξε Διιεληθή Ηζηνξία. 

ηελ εξψηεζε «  Ση αιιαγέο θαηά ηελ άπνςή ζαο ρξεηάδεηαη ν Οδεγφο πνπδψλ γηα 

λα γίλεη πην ιεηηνπξγηθφο θαη εχρξεζηνο;» νη ειάρηζηεο πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ ήηαλ 

ηα καζήκαηα λα είλαη ρσξηζκέλα αλάινγα κε ην εμάκελν πνπ δηδάζθνληαη ζε 
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ππνρξεσηηθά θαη επηιεγφκελα. Μηα δηαθνξεηηθή πξφηαζε ήηαλ λα ν Οδεγφο ζπνπδψλ 

λα είλαη γξακκέλνο ζε κνξθή πίλαθα ψζηε λα είλαη πην θσδηθνπνηεκέλνο θαη 

επαλάγλσζηνο. Άιινη θνηηεηέο πξφηεηλαλ λα πεξηνξηζηεί ε έθηαζε ηνπ ψζηε λα είλαη 

πην εχθνιε θαη ζχληνκε ε αλάγλσζή ηνπ. 
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3.5 σμπεράζμαηα 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη 

θνηηεηέο- θνηηήηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Νεπηαγσγψλ δελ δείρλνπλ πιήξσο ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ Οδεγφ θαη ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη. Μάιηζηα, απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζπκπεξαίλνπκε 

πσο παξφιν πνπ δειψλνπλ επραξηζηεκέλνη ηφζν κε ηα ππνρξεσηηθά, φζν θαη κε ηα 

επηιεγφκελα καζήκαηα ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο πξνηείλνπλ δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο 

απηψλ. εκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ δελ ζπκβνπιεχεηαη ηνλ Οδεγφ 

πνπδψλ γηα ηπρφλ απνξίεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηα ππνρξεσηηθά 

καζήκαηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε ΝΑΗ. Αληίζηνηρα ζηελ εξψηεζε αλ είλαη 

επραξηζηεκέλνη  κε ηα καζήκαηα επηινγήο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε ΝΑΗ. 

Χζηφζν, ζηελ επφκελε εξψηεζε αλ ππάξρνπλ καζήκαηα επηινγήο πνπ ζέιαλε λα 

είλαη ππνρξεσηηθά θαη ην αληίζεην παξαηεξνχκε πσο αλαθέξνληαη αξθεηά καζήκαηα 

θαη απφ ηηο δπν θαηεγνξίεο. Δπνκέλσο, νη θνηηεηέο ζεσξνχλ ππάξρνπλ καζήκαηα 

επηινγήο ηα νπνία είλαη ζεκαληηθφηεξα απφ θάπνηα ππνρξεσηηθά φζνλ αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο σο λεπηαγσγνί θαη θάπνηα ππνρξεσηηθά πνπ ζεσξνχλ φηη δελ είλαη 

ηφζν ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν άιια πξνζθέξνπλ γεληθέο γλψζεηο. Δπίζεο ζηελ 

εξψηεζε αλ ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα παξαιεηθζνχλ θάπνηα καζήκαηα απφ ηνλ Οδεγφ 

πνπδψλ αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ απάληεζε ζεηηθά.  

Δπνκέλσο απφ ηηο παξαπάλσ ζηαηηζηηθέο απαληήζεηο παξαηεξνχκε πσο ελψ αξρηθά 

νη θνηηεηέο δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηα καζήκαηα πνπ ηνπο παξέρνληαη, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζα πξνηηκνχζαλ νξηζκέλα απφ απηά λα έρνπλ κηθξφηεξε ή 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα ή αθφκε θαη λα κελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαζφινπ ζηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο. 

Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ζηελ εξψηεζε εάλ έρνπλ δηαβάζεη ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ 

απάληεζαλ ΝΑΗ. Χζηφζν ζηελ εξψηεζε εάλ ηνλ ζπκβνπιεχνληαη γηα ηπρφλ απνξίεο ή 

απεπζχλνληαη ζηε γξακκαηεία πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο θνηηεηέο απάληεζαλ 

πσο επηιέγνπλ λα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ γξακκαηεία. Απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο 

θαηαιαβαίλνπκε πσο φινη ζρεδφλ νη θνηηεηέο έρνπλ ζπκβνπιεπηεί απνζπαζκαηηθά 

ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ψζηε λα ελεκεξσζνχλ γηα θάπνην κάζεκα, φκσο  ζπλήζσο 
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επηιέγνπλ  κηα πην άκεζε θαη ζχληνκε ελεκέξσζε θαη θαηά ζπλέπεηα θαη πην 

πεξηνξηζκέλε.      

Σέινο, ζηελ εξψηεζε ηη αιιαγέο ρξεηάδεηαη ν Οδεγφο πνπδψλ γηα λα γίλεη πην 

ιεηηνπξγηθφο θαη εχρξεζηνο  νη θνηηεηέο πξφηεηλαλ λα κεησζεί ε έθηαζε ηνπ Οδεγνχ 

πνπδψλ, λα είλαη δειαδή πην πεξηεθηηθφο θαη ζχληνκνο ψζηε λα είλαη πην εχθνιε ε 

αλάγλσζή ηνπ. Αθφκε λα γξαθηεί ζε κνξθή πίλαθα ψζηε λα είλαη πην 

θσδηθνπνηεκέλν θαη μεθάζαξν θαη λα απνηππψλνληαη πην εχθνια νη πιεξνθνξίεο ζηε 

κλήκε. Δπίζεο αλαθέξζεθε ηα καζήκαηα λα είλαη ρσξηζκέλα αλά εμάκελν ψζηε νη 

θνηηεηέο λα θαηαηνπίδνληαη επθνιφηεξα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ςάρλνπλ νη λα 

δηαβάδνπλ άιια καζήκαηα. 

πγθξίλνληαο ινηπφλ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε ην δείγκα ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε 

ηνλ Οδεγφ ζπνπδψλ(2014-2015) θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

Έρνπλ δηαβάζεη ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 

Θεσξνχλ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ σο πξνο ηα καζήκαηα ηθαλνπνηεηηθφο 

Δπηζπκνχλ  ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηνλ απνθιεηζκφ νξηζκέλσλ καζεκάησλ απφ απηφλ  

Θεσξνχλ πσο θάπνηα καζήκαηα ζα έπξεπε λα απμεζνχλ ή λα πξνσζεζνχλ αληίζηνηρα 

θαη πξνηείλνπλ ηα καζήκαηα πνπ πξνηηκνχλ    

Θεσξνχλ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ  εθηελή θαη πξνηείλνπλ αιιαγέο ψζηε λα γίλεη πην 

ιεηηνπξγηθφο θαη εχρξεζηνο.   
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