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1. Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 



Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 µε το Π.Δ. 
83/1984, το οποίο τροποποιήθηκε το 1985 µε το Π.Δ. 302/1985. 
Έδρα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος. Αρχικά, 
η διοίκηση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανατέθηκε σε 
Διοικούσα Επιτροπή, όπως όριζε το Π.Δ. 83/1984. Αυτή έπαυσε 
να ασκεί τα καθήκοντά της µε τον διορισµό των πρώτων 
Πρυτανικών Αρχών, οι οποίες ανέλαβαν την διοίκηση του 
Πανεπιστηµίου των Φεβρουάριο του 1999 (για την ιστορία βλ., 
https://www.uth.gr/panepistimio/me-mia-matia/istoria). 
Σήµερα, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας έχει αναπτυχθεί σε 
σηµαντικό βαθµό µε τη λειτουργία Τµηµάτων σε πέντε πόλεις 
(Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαµία). Οι σπουδές είναι 
οργανωµένες σε 8 σχολές και 35 προγράµµατα σπουδών, ενώ 
µέσω του Συµβουλίου Ένταξης, από τον Ιανουάριο του 2019, 
πραγµατοποιούνται και 18 προγράµµατα σπουδών του πρώην 
ΤΕΙ Θεσσαλίας (βλ. https://www.uth.gr/spoydes/proptyhiakes). 
Αναλυτικές πληροφορίες για το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και τις 
σπουδές σε αυτό µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστηµίου, στη θέση: https://www.uth.gr. 

Α. Ίδρυση του Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας 
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2. Το Παιδαγωγικό Τµήµα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) 



Ίδρυση και Εξέλιξη του Τµήµατος 

Το Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) είναι ένα 
από τα τρία πρώτα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας που 
ιδρύθηκαν το 1984, µε έδρα το Συγκρότηµα Παπαστράτου στο Βόλο. 
Ανήκε στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών, η οποία στη συνέχεια 
µετονοµάστηκε σε Σχολή Επιστηµών του Ανθρώπου. Αντίστοιχα, η 
αρχική ονοµασία του τµήµατος ήταν Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών. 
Πήρε το σηµερινό του όνοµα µε το Προεδρικό Διάταγµα 236 του 2000, 
που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 200/18-09-2000. Στις 10 Ιουνίου 2003 
διεξήχθησαν εκλογές για την αυτονόµηση του Τµήµατος και την 
ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου. Σήµερα (Ιούνιος 2021), 
το Τµήµα είναι στελεχωµένο µε 19 µέλη Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), 4 µέλη εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), 1 µέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) και 4 υπαλλήλους για τη γραµµατειακή και διοικητική 
υποστήριξη· συνεργάζεται επίσης µε υποτρόφους ΕΣΠΑ και 
διδάσκοντες µε το ΠΔ 407/80 όπου και όταν προκύπτουν διδακτικές 
ανάγκες και υπάρχει η ανάλογη διαθεσιµότητα. Τα τελευταία χρόνια 
δέχεται περίπου 180 φοιτητές/τριες κάθε χρόνο (συµπεριλαµβανοµένων 
και αυτών που έρχονται µέσω µετεγγραφών και κατατακτηρίων 
εξετάσεων). 

Α. Η φιλοσοφία του Τµήµατος 

2. ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε.) 
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Φυσιογνωµία του Τµήµατος 

Το Π.Τ.Π.Ε. φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και 
προκλήσεις των καιρών και έχει διαµορφώσει το πρόγραµµά 
του έτσι ώστε οι απόφοιτες και οι απόφοιτοί του να είναι σε 
θέση να λειτουργούν και να παρεµβαίνουν δηµιουργικά και 
αποτελεσµατικά στον χώρο του ελληνικού σχολείου αλλά και 
γενικότερα µέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και διεθνοποιηµένο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η αποστολή του Π.Τ.Π.Ε., που είναι η 
διδασκαλία και η έρευνα γύρω από την ευαίσθητη περίοδο της 
προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας κατά την οποία 
διαµορφώνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου, µας 
υποχρεώνει, διδάσκοντες/ουσες και φοιτητές/ριες, να 
αναζητούµε κάθε στιγµή τις πιο πρόσφορες, δηµιουργικές και 
νεωτερικές µεθόδους που αξιοποιούν τα επιστηµονικά 
δεδοµένα, προάγουν τη γνώση και βοηθούν τους/τις 
αποφοίτους στην παραπέρα ανάπτυξη και εξειδίκευση των 
ενδιαφερόντων τους.  

Ο κύριος σκοπός του τµήµατος είναι η κατάρτιση 
στοχαζόµενων εκπαιδευτικών στη σύγχρονη διδασκαλία και 
έρευνα στο πλαίσιο νέων περιβαλλόντων µάθησης µε την 

υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(Τ.Π.Ε.), η προώθηση της θεωρίας και της έρευνας που 
αφορούν στην εκπαίδευση και στην αγωγή στην προσχολική 
και πρώτη παιδική ηλικία και η σύνδεση της θεωρίας µε την 
πράξη σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τυπικά και 
άτυπα. Έτσι η προετοιµασία των εκπαιδευτικών διέπεται και 
υποστηρίζεται, κατ’ αρχήν, από τα νέα δεδοµένα των 
επιστηµών της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και της 
κοινωνιολογίας, ενώ συγχρόνως δίνεται η δέουσα έµφαση στα 
γνωστικά αντικείµενα της προσχολικής και πρώτης παιδικής 
ηλικίας (γλώσσα και λογοτεχνία, ιστορία, µαθηµατικά, φυσικές 
επιστήµες, τέχνες, τεχνολογία και πολιτισµός) και στις 
ανάλογες µεθόδους της αγωγής που προσιδιάζουν σε αυτά. 
Επίσης, το τµήµα παρέχει µαθήµατα που καλύπτουν ζητήµατα 
µεθοδολογίας της επιστηµονικής έρευνας, καθώς στο Π.Τ.Π.Ε. 
η εξοικείωση και η εµπλοκή µε την ερευνητική διαδικασία 
θεωρείται βασικό εργαλείο µάθησης για τους/ τις φοιτητές/
ριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και µία 
πολύτιµη δεξιότητα που θα στηρίζει τους/τις αποφοίτους µας 
σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. 

Με βάση και τα παραπάνω, ως στόχος του Τµήµατος ορίζεται η 

Α. Η φιλοσοφία του Τµήµατος 
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Φυσιογνωµία του Τµήµατος (συνέχεια) 

αξιολογεί την πορεία τους, αναστοχάζεται και αυτοαξιολογείται, 
δηλαδή του/ης στοχαζόµενου/ης εκπαιδευτικού (reflective 
teacher). Για την υλοποίηση αυτής της προτεραιότητας, 
θεωρία–έρευνα–παιδαγωγική πράξη αποτελούν ένα 
αναπόσπαστο αλληλοτροφοδοτούµενο τρίδυµο, το οποίο 
ολοκληρώνεται µε την Πρακτική Άσκηση του 8ου εξαµήνου, 
καθώς εκτός από τις πανεπιστηµιακές διαλέξεις, τα σεµινάρια, 
τα βιωµατικά και εργαστηριακά µαθήµατα, το τµήµα εποπτεύει 
και την Πρακτική Άσκηση σε ποικίλους χώρους που 
απασχολούν παιδιά προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας. 
Η Πρακτική Άσκηση συνδέεται στενά µε τα περισσότερα 
µαθήµατα του προγράµµατος και επιχειρεί µια δυναµική 
σύζευξη της θεωρίας µε την έρευνα και τη διδακτική πράξη. 
Παράλληλα και σε µια δυναµική σχέση µε την παραπάνω 
Πρακτική Άσκηση, λειτουργεί το πρόγραµµα Πρακτικής 
Άσκησης (από το 1998 έως σήµερα) σε πραγµατικές εργασιακές 
συνθήκες, το οποίο χρηµατοδοτείται από Ευρωπαϊκά 
Προγράµµατα, είναι αµειβόµενο και αποσκοπεί στην απόκτηση 
πρώτης εργασιακής εµπειρίας (ΕΠΕΑΕΚ Ι, ΙΙ, ΕΣΠΑ). Τον 
Δεκέµβριο του 2013 το πρόγραµµα σπουδών του Π.Τ.Π.Ε. 
πέρασε µε µεγάλη επιτυχία τη δοκιµασία της εξωτερικής 

αξιολόγησης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.), η Έκθεση της 
οποίας υπογραµµίζει το γεγονός ότι το Τµήµα φέρνει εις πέρας 
τους προγραµµατικούς του στόχους µε αξιοσηµείωτη 
αποτελεσµατικότητα (σελ. 19) και επικροτεί, ανάµεσα σε άλλα, 
τις προσπάθειες των διδασκόντων για καινοτόµες διδακτικές 
πρακτικές (σελ. 30). Η τελευταία αναµόρφωση του 
Προγράµµατος Σπουδών έγινε το 2014 λαµβάνοντας υπόψιν τις 
προτάσεις που διατυπώθηκαν στην Έκθεση Αξιολόγησης της 
ΑΔΙΠ (βλ. και Παράρτηµα). Η διάρθρωση του αναθεωρηµένου 
προγράµµατος διασφαλίζει κατά τα δύο πρώτα έτη των 
σπουδών την εµπέδωση µια στέρεας βάσης γνώσεων 
υποβάθρου µέσω την υποχρεωτικών µαθηµάτων, απαραίτητων 
για την επιστηµονική και επαγγελµατική πορεία στον χώρο της 
προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας, αλλά µετά το 
τέταρτο εξάµηνο προβλέπει ακόµα µεγαλύτερη ελευθερία στην 
επιλογή µαθηµάτων, που δίνει τη δυνατότητα στους/τX ις 10
φοιτητές/τριες να εµβαθύνουν στα ειδικά ενδιαφέροντά τους 
και να ακολουθήσουν τις προσωπικές τους κλίσεις και 
ανησυχίες. Το Δεκέµβριο του 2020, το Πρόγραµµα Σπουδών 
του Τµήµατος πιστοποιήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
(ΑΔΙΠ) (2018-2023) µε τον ανώτατο βαθµό. 

2. ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε.) 

Α. Η φιλοσοφία του Τµήµατος 
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Το Τµήµα προσπαθεί συστηµατικά να αναδείξει και να προβάλει τους 
πολλαπλούς τρόπους µε τους οποίους τα διαφορετικά γνωστικά 
αντικείµενα συνοµιλούν µεταξύ τους και συσχετίζονται στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης. Για λόγους πρακτικής ευκολίας, τα προσφερόµενα 
µαθήµατα χωρίζονται σε πέντε ενότητες, οι οποίες, ωστόσο, 
συνδέονται µεταξύ τους µε κοινές δράσεις και µαθήµατα που 
υιοθετούν διαθεµατικές και διεπιστηµονικές προσεγγίσεις.  

1. Ενότητα παιδαγωγικών µαθηµάτων (µε κωδικό Π) 

Η Ενότητα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων, περιλαµβάνει γνωστικά 
αντικείµενα που εµβαθύνουν στην κατανόηση του σύνθετου 
φαινοµένου της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
προσεγγίζοντας σφαιρικά τις διαφορετικές διαστάσεις της 
παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης. Μέσα από τα µαθήµατα της 
ενότητας των Παιδαγωγικών οι φοιτητές/ριες µελετούν γενικότερα 
ζητήµατα επιστηµονικής θεµελίωσης των προϋποθέσεων και των 
σκοπών της αγωγής, της µάθησης και της διδασκαλίας.  

2. ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε.) 

Β. Ενότητες Μαθηµάτων 
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Ειδικότερα, τα µαθήµατα της ενότητας αυτής εξετάζουν και 
αναλύουν σύγχρονα θέµατα Παιδαγωγικής επιδιώκοντας να 
ευαισθητοποιήσουν τον/την µελλοντικό/ή παιδαγωγό της 
προσχολικής ηλικίας σε ζητήµατα ετερότητας, στη 
δηµιουργία ισότιµων ευκαιριών για όλους τους µαθητές, 
καθώς και στη γενικότερη κατανόηση της πολυπλοκότητας 
του σηµερινού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, έχοντας ως 
κεντρικό άξονα τις εξελίξεις της τρίτης χιλιετίας. Η 
παραπάνω ευαισθητοποίηση αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα 
για τον/τη µελλοντικό/ή Νηπιαγωγό προκειµένου να 
επιτύχει την εφαρµογή των σκοπών και των στόχων του 
αναλυτικού προγράµµατος, γνωρίζοντας επαρκώς τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνικών 
συνθηκών.  

Το σύνολο των µαθηµάτων της ενότητας ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας, συνεισφέρει στη 
διαµεσολάβηση του σχολείου στην αντιµετώπιση κάθε τύπου 
διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισµού, στην ανάπτυξη 
πολιτισµικού πλουραλισµού και στην καλλιέργεια της αξίας 
της προστασίας του περιβάλλοντος, ζητήµατα που τίθενται 
πλέον παγκόσµια, συµβάλλουν στην πληρέστερη διερεύνηση 
του αντικειµένου της Παιδαγωγικής και θεωρούνται 
πρωταρχικής σηµασίας για το πρόγραµµα σπουδών του 
ΠΤΠΕ.  
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2. Ενότητα µαθηµάτων ψυχολογίας και 
κοινωνιολογίας (µε κωδικό Ψ) 

Η Ενότητα Μαθηµάτων Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας 
περιλαµβάνει µαθήµατα που αφορούν σε θέµατα θεωρίας, 
πρακτικών εφαρµογών και έρευνας, από τις επιστήµες της 
ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας και από εξειδικευµένους 
τοµείς τους, όπως η αναπτυξιακή, η κοινωνική και η 
εκπαιδευτική ψυχολογία, η κοινωνιολογία της παιδικής 
ηλικίας και της εκπαίδευσης, η θεωρία και η ανάλυση λόγου 
µε επίκεντρο τη µελέτη αναπαραστάσεων γύρω από την 
παιδική ηλικία. Μέσα από τις γνώσεις που παρέχονται, 
µελετάται η διασύνδεση µεταξύ κοινωνικού και φυσικού 

περ ιβάλλοντος και νόησης , συναισθηµάτων και 
συµπεριφοράς, µε άξονα εστιασµού την αλληλεπίδραση και 
τη δυναµική που αναπτύσσονται στο σχολικό πλαίσιο.  

Παράλληλα, η ενότητα παρέχει µαθήµατα που καλύπτουν 
ζητήµατα επιστηµολογίας και µεθοδολογίας της 
επιστηµονικής έρευνας σε σχέση µε τις βασικές προσεγγίσεις 
τόσο από το πεδίο της ποσοτικής, όσο και από το πεδίο της 
ποιοτικής κατεύθυνσης. 
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3. Ενότητα ιστορίας, γλώσσας και λογοτεχνίας (µε 
κωδικό Ι) 

H Ενότητα Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας περιλαµβάνει 
τόσο θεωρητικά µαθήµατα όσο και µαθήµατα διδακτικής 
µεθοδολογίας. Στόχοι των θεωρητικών µαθηµάτων είναι οι 
φοιτήτριες και οι φοιτητές να µελετήσουν τους τρόπους µε τους 
οποίους παράγουν νόηµα ο λόγος, η εικόνα και άλλα συµβολικά 
συστήµατα, να καλλιεργήσουν την ιστορική σκέψη και 
συνείδηση, να εξοικειωθούν µε τις µεθόδους προσέγγισης 
λογοτεχνικών και πολυτροπικών κειµένων και να κατανοήσουν 
τους µηχανισµούς κατάκτησης της µητρικής γλώσσας, και 
γενικότερα, τους µηχανισµούς της γλωσσικής καλλιέργειας των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. Aυτά επιτυγχάνονται µε τη 
βοήθεια της ιστοριογραφίας, της ανάπτυξης θεωρητικών και 
εφαρµοσµένων ζητηµάτων γλωσσικής επικοινωνίας, των 
ιστορικών και ιδεολογικών προσεγγίσεων θεµάτων της 
νεοελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, αλλά και µε 
την εξοικείωση µε στοιχεία του νεοελληνικού πολιτισµού.  

Παράλληλα, µελετώνται ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας στα 
γνωστικά αντικείµενα της ιστορίας, της γλώσσας και της 
παιδικής λογοτεχνίας, προκειµένου οι φοιτήτριες και οι φοιτητές 
να µπορέσουν µελλοντικά να ανταποκριθούν µε επάρκεια στις 
διδακτικές τους υποχρεώσεις. Οι φοιτητές/τριες  
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µαθαίνουν να αναζητούν, να επιλέγουν και να αξιοποιούν το 
γλωσσικό υλικό που θα υποστηρίξει την εισαγωγή των νηπίων, 
µέσα από αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες, στον 
γραµµατισµό και στη σπουδή του ιστορικού περιβάλλοντος, που 
θα τα βοηθήσει να αποκτήσουν µια πρώτη αντίληψη της 
χρονικής ακολουθίας, στοιχειώδεις γνώσεις πολιτισµού, 
κατανόηση και σεβασµό της ετερότητας, όλα στοιχεία που θα 
συµβάλλουν στην ψυχοπνευµατική τους εξέλιξη. 

Τα µαθήµατα της λογοτεχνίας και της παιδικής λογοτεχνίας 
επιχειρούν, επιπλέον, να ενθαρρύνουν τη συγγραφή δοκιµίου 
αλλά και τη δηµιουργική γραφή, ασκώντας έτσι τους φοιτητές 

και τις φοιτήτριες σε διαφορετικές χρήσεις του γραπτού λόγου 
και στην ανάπτυξη της δεξιότητας της επιχειρηµατολογίας. 

4. Ενότητα Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας (µε 
κωδικό Θ) 

Τα επιτεύγµατα των θετικών επιστηµών (φυσικές επιστήµες, 
µαθηµατικά, περιβάλλον και τεχνολογίες) διεισδύουν ολοένα 
και περισσότερο σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και προσωπικής 
ζωής του σύγχρονου ανθρώπου ανεξαρτήτως ηλικίας, 
συµπεριλαµβανοµένων και των παιδιών. Τα παιδιά είναι µια 
ευαίσθητη πληθυσµιακή οµάδα, ευάλωτη στην  
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επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων οι περισσότεροι 
των οποίων είναι απόρροια της τεχνολογικής εξέλιξης 
(εντοµοκτόνα, ατµοσφαιρική ρύπανση, ραδιοκύµατα διατροφή, 
ήλιος, κάπνισµα, κλπ.). Η συστηµατική καταγραφή, µελέτη και 
µέτρηση των επιπτώσεων των παραγόντων αυτών έχει ανάγκη 
την κατάλληλη ενηµέρωση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών και 
παιδιών.  

Επιπλέον, τα παιδιά, στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν 
την πληθώρα ερεθισµάτων που δέχονται από το φυσικό και 
τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο ζουν, κατασκευάζουν 
νοητικές αναπαραστάσεις ή αποκτούν εµπειρίες σχετικά µε τον 
κόσµο και τα φαινόµενά του, πριν ακόµα εισέλθουν στις δοµές 

της τυπικής εκπαίδευσης . Εποµένως , η προσπάθεια 
συστηµατικής µελέτης αυτών των θεµάτων από τα πρώτα 
χρόνια της εκπαίδευσης συµβαδίζει µε τις ανάγκες για ανάπτυξη 
στο φυσικό και πολιτισµικό πλαίσιο. Η εξοικείωση των παιδιών 
µε τις γνωστικές αυτές περιοχές θέτει τα θεµέλια για την 
ανάπτυξη ικανών και υπεύθυνων πολιτών, εφοδιασµένων µε 
γνώσεις και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συµµετέχουν 
ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

5. Ενότητα Τεχνών και Πολιτισµού (µε κωδικό Τ) 

Η Ενότητα Τεχνών και Πολιτισµού περιλαµβάνει µαθήµατα 
τόσο θεωρητικά όσο και µαθήµατα µε πρακτικό  
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προσανατολισµό, που αφορούν τις εικαστικές τέχνες, το 
κουκλοθέατρο, το θέατρο στην εκπαίδευση, την ιστορία της 
τέχνης, την κινητική αγωγή και τον δηµιουργικό χορό, τη 
µουσειακή εκπαίδευση, τη µουσική παιδαγωγική, καθώς και 
συναφείς τοµείς από τον χώρο των Τεχνών και του 
Πολιτισµού. 

Τα µαθήµατα της ενότητας αποσκοπούν στην εισαγωγή όλων 
των φοιτητριών και φοιτητών σε θεµελιώδεις έννοιες των 
Τεχνών και του Πολιτισµού, στη διδακτική τους, καθώς και 
στην ανάπτυξη κριτικής και δηµιουργικής σχέσης µαζί τους, η 
οποία θεωρείται απαραίτητη για την αξιοποίησή τους σε 
διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
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Το Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης διαθέτει έξι 
θεσµοθετηµένα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία παρουσιάζονται στη 
συνέχεια.  

Εργαστήριο Ψυχολογίας  

Διευθύντρια: Ειρήνη Δερµιτζάκη  

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας έχει ως στόχο την κάλυψη των ερευνητικών 
και εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών και του προσωπικού του 
Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης στο πεδίο της 
Ψυχολογίας, την εκπόνηση ερευνών και ερευνητικών προγραµµάτων, την 
καλλιέργεια ερευνητικών σχέσεων, την διαµόρφωση και συγκέντρωση 
υλικού και δεδοµένων για την ψυχολογική έρευνα, τη σύνδεση µε την 
κοινότητα και τη συνεργασία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς µε 
σκοπούς την ψυχολογική συµβουλευτική στην εκπαιδευτική κοινότητα, την 
εφαρµογή προγραµµάτων παρέµβασης, την ευαισθητοποίηση, 
επιµόρφωση και εκπαίδευση της ακαδηµαϊκής και της εκπαιδευτικής 
κοινότητας καθώς και την παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο Ν. 159/1984 (Α’53). Το Εργαστήριο Ψυχολογίας 
περιλαµβάνει δύο επιµέρους ερευνητικές µονάδες: την Μονάδα 
Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας και την Μονάδα Ανάλυσης 
Λόγου. http://psychologylab.ece.uth.gr/      

Γ. Εργαστήρια 

2. ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε.) 
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Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης  

Διευθυντής: Γιάννης Πεχτελίδης  

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 86/20-
4-2001) εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε 
θέµατα, που αφορούν στη µελέτη και έρευνα περιοχών κυρίως 
της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, αλλά και της 
Κοινωνιολογίας της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, καθώς 
και των Εκπαιδευτικών Κοινών. Κύριο µέληµα του 
εργαστήριου είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης 
έρευνας στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και 
της Κοινωνικής Θεωρίας. Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι: 1. η 
πραγµατοποίηση έρευνας και η παροχή στην κοινωνία 
εµπειρικά τεκµηριωµένης επιστηµονικής γνώσης για την 

κατανόηση και διευθέτηση βασικών προβληµάτων του 
εκπαιδευτικού θεσµού και κοινωνικών ζητηµάτων που 
αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, τα παιδιά και οι 
νέοι, 2. η διοργάνωση επιστηµονικών διαλέξεων, ηµερίδων, 
συνεδρίων και εργαστηρίων για τη διάχυση των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων του, καθώς και η επιµόρφωση φοιτητών, 
εκπαιδευτικών και γενικά ανθρώπων που ασχολούνται 
επαγγελµατικά µε τα παιδιά και τους νέους, 3. ο κριτικός 
αναστοχασµός της τρέχουσας παιδαγωγικής πρακτικής και η 
αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διαπαιδαγώγησης µε  
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σηµείο αναφοράς τις αρχές τις ισότητας, της ελευθερίας, της 
αυτονοµίας, του διαµοιρασµού, της αλληλεγγύης και της 
οριζόντιας συµµετοχής παιδιών, νέων και ενηλίκων στο 
κοινωνικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, και 4. η συνεργασία 
ανάµεσα σε µέλη και οµάδες της ακαδηµαϊκής κοινότητας 
αλλά και ανθρώπους που εργάζονται και απασχολούνται σε 
άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως είναι οι µη 
κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), κέντρα ερευνών, 
ινστιτούτα, επιχειρήσεις κλπ. µε σκοπό την εφαρµογή 
προγραµ µάτων επ ιµόρφωσης , εκπα ίδευσης κα ι 
ευαισθητοποίησης της κοινότητας.  

https://socedu.ece.uth.gr/index.php    

Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης 
Παιδαγωγικής  

Διευθύντρια: Αικατερίνη Μιχαλοπούλου  

Tο Εργαστήρ ιο Θεωρητ ικής και Εφαρµοσµένης 
Παιδαγωγικής εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες των φοιτητών/ τριών στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής 
και Διδακτικής τους κατάρτισης (Θεωρητικής και 
Εφαρµοσµένης). Στοχεύει στη σύνδεση της θεωρίας και της 
πράξης της εκπαίδευσης µε την ανάπτυξη µεθόδων και 
τεχνικών διδακτικής µεθοδολογίας, στο πλαίσιο ερευνητικών 
δράσεων.  
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Επιπλέον, υποστηρίζει την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/
τριών του Τµήµατος δίνοντας έµφαση στην σηµασία της 
επιλογής κατάλληλων µεθοδολογικών προσεγγίσεων και 
τεχνικών για τον σχεδιασµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
διαµέσου πρακτικών αναστοχασµού.  

http://pedagogylab.ece.uth.gr    

Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης  

Διευθύντρια: Νίκη Νικονάνου  

Το Εργαστήριο καλύπτει, σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό 
επίπεδο, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του 
Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης, καθώς 
και άλλων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στα 
γνωστικά αντικείµενα των Πολιτισµικών Σπουδών, της 
Μουσειολογίας, της Μουσειακής Εκπαίδευσης, της Ιστορικής 
Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής των Τεχνών (µουσική, 
θέατρο, εικαστικά). Βασικοί σκοποί του Εργαστηρίου είναι: 1. η 
προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης στους παραπάνω 
τοµείς και η συνεργασία µε συναφή ελληνικά και διεθνή 
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, κέντρα ερευνών, πολιτιστικούς 
οργανισµούς, αλλά και µε κοινότητες όλων των βαθµίδων της 
εκπαίδευσης, 2. ο σχεδιασµός και η ερευνητική πλαισίωση  
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πειραµατικών παιδαγωγικών παρεµβάσεων σε χώρους 
πολιτισµού, 3. η διοργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων, 
διαλέξεων, ηµερίδων, σεµιναρίων, συµποσίων και άλλων 
επιστηµονικών εκδηλώσεων, 4. η συγκέντρωση πρότυπων 
ερευνητικών εργασιών, εκπαιδευτικών δράσεων και 
εκπαιδευτικού υλικού. Το εργαστήριο εκδίδει το διεθνές 
ηλεκτρονικό περιοδικό για την µουσειακή εκπαίδευση µε 
τ ί τ λο M u s e u m E d u το οπο ίο βρ ίσκε τα ι h t t p : / /
museumedulab.ece.uth.gr/main/el/node/141.  

http://museumedulab.ece.uth.gr/main/el    

Εργαστήριο Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας  

Διευθυντής: Ηλίας Καρασαββίδης  

Το Εργαστήριο Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας 
εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στην 
ευρύτερη περιοχή των θετικών επιστηµών που περιλαµβάνει 
τις Νέες Τεχνολογίες, τα Μαθηµατικά, τις Φυσικές 
Επιστήµες, και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Το 
εργαστήριο θεσµοθετήθηκε το 2004 (Αρ. ΦΕΚ 78415/Β1) και 
αναδιοργανώθηκε το 2007 (Αρ. ΦΕΚ 2513/Β1, 31-12-07). 
Στo εργαστήριο εντάσσονται τρεις θεσµοθετηµένες 
ερευνητικές µονάδες: α. Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες 
και το Περιβάλλον, β. Mαθησιακές Τεχνολογίες και 
Μαθηµατική Εκπαίδευση  και γ. Τεχνολογίες της
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Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Καθεµία µία από αυτές 
τις µονάδες έχει τον-ην δικό-ή της Υπεύθυνο που ορίζεται 
από τη Συνέλευση του Τµήµατος. Συγκεκριµένα, για την 
οµάδα Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες και το 
Περιβάλλον έχει οριστεί υπεύθυνη η Ίριδα Τσεβρένη, για την 
µονάδα Mαθησιακές Τεχνολογίες και Μαθηµατική 
Εκπαίδευση η Άννα Χρονάκη, και για την µονάδα 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ο Ηλίας 
Καρασαββίδης.  

http://steam.ece.uth.gr    

Η ερευνητική µονάδα Mαθησιακές Τεχνολογίες και 
Μαθηµατική Εκπαίδευση ή σύντοµα LTME διατηρεί δικό της 
ιστότοπο http://83.212.201.85:8080/ltme/en/about    

Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισµού  

Διευθύντρια: Τσιλιµένη Τασούλα  

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισµού εξυπηρετεί 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείµενα 
µελέτης και έρευνας στις περιοχές γενικής και παιδικής 
λογοτεχνίας, αφηγηµατολογίας, παραµυθιού, έντεχνου 
λαϊκού λόγου. Η έρευνα αφορά: καταγραφή της 
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λαϊκής λογοτεχνίας, µελέτη της σύγχρονης παιδικής 
λογοτεχνίας, της λαϊκής λογοτεχνίας, τη διασύνδεση µε τους 
λαϊκούς αφηγητές , την ίδρυση Μουσείου Παιδικής 
Λογοτεχνίας, την οργάνωση εκδηλώσεων για το παιδικό βιβλίο 
και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ιδρύθηκε το 1999 από τον 
Οµότιµο Καθηγητή Β.Δ. Αναγνωστόπουλο (Φ.Ε.Κ. 146/14-6-
1999). Από το 2005 το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισµού 
εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης µε 
κριτές ΚΕΙΜΕΝΑ (http://keimena.ece.uth.gr). Διαθέτει 
βιβλιοθήκη µε λογοτεχνικά βιβλία, βιβλία θεωρίας της 

λογοτεχνίας, τεύχη λογοτεχνικών περιοδικών κ.ά., καθώς και 
πολλές ηχογραφήσεις λαϊκών αφηγητών σε κασέτες.  

http://languageculturelab.ece.uth.gr/   
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Το αναµορφωµένο πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.), που ισχύει 
από το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, εξασφαλίζει έναν ουσιαστικό και 
λειτουργικό συγκερασµό της παιδαγωγικής θεωρίας -όπως αυτή 
αποτυπώνεται στα σύγχρονα πορίσµατα των Επιστηµών Αγωγής- µε την 
εκπαιδευτική πράξη, διαµέσου της ανάπτυξης πρακτικών αναστοχασµού. 
Σκοπός της Π.Α. είναι οι φοιτήτριες/τές, ως µελλοντικές/οί 
εκπαιδευτικοί, να αναπτύξουν επαγγελµατική συνείδηση, στην 
κατεύθυνση του αναστοχαζόµενου εκπαιδευτικού που ερευνά το έργο 
του. 

Η Π.Α. του Π.Τ.Π.Ε. αναπτύσσεται γύρω από δύο (2) άξονες: 

Ο 1ος άξονας είναι «ενδοσχολικός», που αναφέρεται στην Υποχρεωτική 
Π.Α. (Υ.Π.Α.) σε νηπιαγωγεία. Η Υ.Π.Α. έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για 
όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές (βλ. αναλυτική περιγραφή 
παρακάτω). 

Ο 2ος άξονας είναι «εξωσχολικός», που αναφέρεται στην Αµειβόµενη 
Π.Α. (Α.Π.Α.) και υλοποιείται σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια & παιδικούς 
σταθµούς, σε κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, σε µουσεία, σε 
θεατρικές οµάδες, σε κατασκηνώσεις, κ.λπ. 

2. ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε.) 

Δ. Πρακτική Άσκηση 
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1ος Άξονας 

Όσον αφορά τον 1ο άξονα που αναφέρεται στην Υ.Π.Α. 
(συνολικής διάρκειας 6 εβδοµάδων), αυτός συµπεριλαµβάνει 
τρία (3) αλληλένδετα επίπεδα ως εξής: 

Α΄ Επίπεδο 

Κατά το 3ο ή 4ο εξάµηνο σπουδών, οι φοιτήτριες/τές στο 
πλαίσιο του υποχρεωτικού µαθήµατος «Συστηµατική 
παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας-Πρακτική 
Άσκηση» ασκούνται στη µέθοδο της συστηµατικής 
παρατήρησης της εκπαιδευτικής πράξης, µε σκοπό τη σταδιακή 
γνωριµία τους µε το πολύπλοκο εκπαιδευτικό περιβάλλον του 
νηπιαγωγείου (παρατήρηση και καταγραφή της διδακτικής 
µεθοδολογίας, του προγράµµατος, του παιδαγωγικού κλίµατος, 
του χώρου, του χρόνου, κ.λπ.), καθώς και τη συνειδητοποίηση 
του ρόλου που θα κληθούν να επιτελέσουν ως µελλοντικές/οί 
εκπαιδευτικοί. Το εν λόγω µάθηµα συµπεριλαµβάνει 
παρακολούθηση και καταγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
µέσω τριών (3) επιτόπιων επισκέψεων σε νηπιαγωγεία, καθώς 
και βιντεοσκοπηµένων διδασκαλιών, ανάλυση παιδαγωγικών 
και διδακτικών συµβάντων, κριτική συζήτηση, σύνδεση µε 
θεωρία και αναστοχασµό. 

Β΄ Επίπεδο 

Κατά το 7ο εξάµηνο οι φοιτήτριες/τές παρακολουθούν το 
«Σεµινάριο προετοιµασίας πρακτικής άσκησης». Στο µάθηµα 
αυτό ασκούν τα ι στον σχ εδ ι ασµό ε κπα ι δ ε υ τ ι κών 
δραστηριοτήτων, καθώς και στην πιλοτική τους εφαρµογή σε 
εκπαιδευτικές δοµές, στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και στον επανασχεδιασµό τους. Οι δράσεις 
αυτές πλαισιώνονται από φροντιστηριακές συναντήσεις των 
φοιτητριών/τών µε µέλη Ε.ΔΙ.Π. για την ανατροφοδότηση και 
τον αναστοχασµό. 

Γ΄ Επίπεδο 

Κατά το 8ο εξάµηνο, οι φοιτήτριες/τές ασχολούνται σε πολύ 
µεγάλο βαθµό µε την Π.Α., στο πλαίσιο του µαθήµατος 
«Πρακτική Άσκηση και Σεµινάριο Πρακτικής Άσκησης» που 
έχει ένα συνθετικό χαρακτήρα όλων των προηγούµενων 
δράσεων. Στο πλαίσιο του µαθήµατος, οι φοιτήτριες/τές 
συµµετέχουν : (α) σε θεωρητικές διαλέξεις , (β) σε 
φροντιστηριακές συναντήσεις µε µέλη Ε.ΔΙ.Π., καθώς και (γ) 
στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στα νηπιαγωγεία. 

Για τη συµµετοχή των φοιτητριών/τών στην Π.Α. απαιτείται να 
έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει µε επιτυχία 15 από τα 
18 υποχρεωτικά µαθήµατα των δύο πρώτων ετών σπουδών, 
καθώς και τα µαθήµατα των προηγούµενων δύο (2) επιπέδων 
Π.Α. που περιγράφονται νωρίτερα. 
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Η Π.Α. του Γ΄ επιπέδου αποσκοπεί στο να παρέχει στις/στους 
µελλοντικές/ούς εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να έχουν µια 
ουσιαστική αλληλεπίδραση µε τα νήπια σε βάθος χρόνου, να 
εφαρµόσουν καινοτόµες διδακτικές προσεγγίσεις µε 
ολοκληρωµένο τρόπο, προσαρµοσµένο στις ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες της τάξης τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και 
να αντιµετωπίσουν δηµιουργικά την υπέρβαση των όποιων 
προβληµάτων.  

2ος Άξονας 

Όσον αφορά στον 2ο άξονα που αναφέρεται στην Α.Π.Α., 
διευκρινίζονται τα παρακάτω: 

Παράλληλα µε την Υ.Π.Α. του Π.Τ.Π.Ε. και σε µια δυναµική 
σχέση µε αυτή, λειτουργεί το πρόγραµµα Α.Π.Α. µε τίτλο 
«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών και Φοιτητριών» (ΕΣΠΑ 
2014-2020). Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος γίνεται από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση 2007-2013» και αναδεικνύει ως προτεραιότητα την 
ποιοτική αναβάθµιση της Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
Σπουδών του Π.Τ.Π.Ε. 

Συγκεκριµένα, µε την ολοκλήρωση του 8ου εξαµήνου, οι 
φοιτήτριες/τές, σε εθελοντική βάση, επιλέγουν κάποιο 
εργασιακό περιβάλλον είτε στην έδρα του Π.Θ. είτε στον τόπο 
κατοικίας τους, όπου θα ασκηθούν σε αληθινές επαγγελµατικές 

συνθήκες. Οι φοιτήτριες/τές αµείβονται από το πρόγραµµα 
Α.Π.Α. (παρέχοντας έτσι κίνητρα στους εργοδότες να τους 
προσλάβουν χωρίς εργασιακή εµπειρία και ενδεχοµένως να 
δηµιουργήσουν µια εργασιακή σχέση αµειβόµενη, πιθανώς µε 
το πέρας του προγράµµατος , στην περίπτωση που 
ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας επί δύο µήνες (ενδεχοµένως και περισσότερο). 

Ειδικότερα, η Αµειβόµενη Πρακτική Άσκηση (Α.Π.Α.) του 
Π.Τ.Π.Ε., που συγχρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ) έχει 
θεσµοθετηθεί στο Π.Τ.Π.Ε. από το 2009 (αποφ. Γ.Σ. 19η /
1-4-2009 & 2η /21-10-2009), λειτουργεί συµπληρωµατικά µε 
την Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (Υ .Π .Α . ) που 
πραγµατοποιούν οι φοιτήτριες/τές σε δηµόσια νηπιαγωγεία 
του Δήµου Βόλου, και αναγνωρίζεται, ως: 

Εγκεκριµένη δραστηριότητα των φοιτητριών/τών συνδεδεµένη 
µε το Πρόγραµµα Σπουδών. 

Έχει προαιρετικό χαρακτήρα για τις/τους φοιτήτριες/τές, που 
επιλέγονται µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
που καταθέτουν στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα της 
ΔΑΣΤΑ (Δοµή Απασχόλησης και ΣΤΑδιοδροµίας).  

Δεν βαθµολογείται, αλλά λαµβάνει 10 ECTS που αναγράφονται 
στο Παράρτηµα Διπλώµατος, σε ειδικό πεδίο
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που έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό. 

Η διάρκειά της είναι δύο µήνες και διεξάγεται συνήθως τους 
καλοκαιρινούς µήνες µε δυνατότητα άσκησης σε κάποιους 
φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους  

Συµµετέχουν σε αυτήν φοιτήτριες/τές που βρίσκονται στο 
τελευταίο έτος σπουδών (7ο & 8ο εξάµηνο) και έχουν 
ολοκληρώσει µε επιτυχία τα 2/3 του προγράµµατος σπουδών. 

Διεξάγεται κυρίως σε ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, καθώς 
και σε δηµόσιους (π.χ. Ιδιωτικά σχολεία & Παιδικούς Σταθµούς, 
Παιδικοί Σταθµοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κέντρα 
δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, σε παιδότοπους, σε 
µουσεία, σε καλλιτεχνικές οµάδες, παιδικές βιβλιοθήκες, 
παιδικά χωριά SOS, κλπ.). 

Αναλυτικά, οι επιµέρους λεπτοµέρειες για την οργάνωση, τη 
διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της Α .Π .Α . (ΕΣΠΑ) 
συµπεριλαµβάνονται στον ιστότοπο του Π.Τ.Π.Ε. 

Το Π.Τ.Π.Ε. µε το συγκεκριµένο υπο-έργο έχει καταφέρει -µε 
βάση τις αξιολογήσεις των φοιτητριών/τών που έχουν 
συµµετάσχει ως τώρα, καθώς και των αντίστοιχων φορέων- να 
αναβαθµίσει, να ενισχύσει και να επεκτείνει τον θεσµό της Π.Α., 
συνδέοντας το πανεπιστήµιο µε την αγορά εργασίας και 
δηµιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες πρόσβασης των φοιτητριών/

τών σε εργασιακά περιβάλλοντα σχετικά µε το αντικείµενο 
σπουδών τους. Παράλληλα, επιδιώκει την ολοένα και περαιτέρω 
βελτίωση των σχέσεων συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ 
του Τµήµατος και των επιχειρήσεων, τόσο του Βόλου ως έδρα 
του πανεπιστηµίου, όσο και των υπόλοιπων τοπικών αγορών 
εργασίας σε άλλες περιοχές της χώρας. Επιπλέον, αποσκοπεί να 
δώσει στους φοιτητές και στις φοιτήτριές του, την ευκαιρία να 
αποκτήσουν µια πρώτη εργασιακή εµπειρία, να αναπτύξουν 
επαγγελµατική συνείδηση απασχολούµενοι σε αληθινές 
εργασιακές συνθήκες, να αφοµοιώσουν ουσιαστικότερα την 
επιστηµονική γνώση, αλλά και να διευκολύνει τη µετάβαση και 
ένταξή τους στη ραγδαία εξελισσόµενη αγορά εργασίας. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν σχεδιαστεί και 
υλοποιούνται µία σειρά ενεργειών–δράσεων, όπως είναι η 
αναµόρφωση, επέκταση και ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος 
Προγράµµατος Π.Α. µε λειτουργική σύνδεσή του µε τη νέα Π.Α., 
η επίτευξη συνεργασίας µε νέους φορείς, η αναζήτηση νέων 
θέσεων Π.Α. ανάλογες του γνωστικού αντικειµένου των 
φοιτητών/τριών εκτός της περιοχής του νοµού Μαγνησίας, η 
ανάπτυξη του συστήµατος εποπτείας και ενηµέρωσης τόσο των 
φοιτητών/τριών, όσο και των επιχειρήσεων – φορέων 
προκειµένου να επιτευχθεί η βελτίωση και επέκταση του 
θεσµού, η διεύρυνση του µηχανισµού συνεχούς αξιολόγησης και 
βελτιστοποίησης του Προγράµµατος Π.Α, η εκπόνηση σχεδίου 
βιωσιµότητας του Προγράµµατος , η ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας των φοιτητών/ τριών και η δηµοσιοποίηση 
των αποτελεσµάτων µε τη διοργάνωση 
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διαφόρων εκδηλώσεων. Επιστηµονική Υπεύθυνη της Υ.Π.Α. και της Α.Π.Α. 
στο Π.Τ.Π.Ε. είναι η Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Μιχαλοπούλου. 

Στοιχεία επικοινωνίας για την Υ.Π.Α. & την Α.Π.Α. 

Επιστηµονική Υπεύθυνη  

Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, Καθηγήτρια 

Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

Αργοναυτών & Φιλελλήνων 

Νέο Κτίριο, 3ος όροφος, Γραφείο 5 

 kmihal@uth.gr & ☎ 24210-74814 

Πληροφορίες για την Υ.Π.Α. 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Τ.Π.Ε. 

Κουµουνδούρου 4 & Ιάσονος 

4ος όροφος, Γραφείο Β 

 pa-ece@uth.gr

Εργαστηριακό-Διδακτικό Προσωπικό (µε αλφαβητική σειρά) 

Βίτσου Μαγδαληνή (Ε.ΔΙ.Π.),  
 mvitsou@uth.gr  
☎ 24210 06360 

Γραφ. Β3 

Γκαραγκούνη-Αραίου Φωτεινή (Ε.ΔΙ.Π.),  
 fkaragk@uth.gr  
☎ 24210 06359  

Γραφ. Β4 

Χατζοπούλου Κατιφένεια-Αγγελική (Ε.ΔΙ.Π.),  
 kchatzop@uth.gr  
Γραφ. Β2 
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Πληροφορίες για την Α.Π.Α. (ΕΣΠΑ) 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ε.Λ.Κ.Ε.-Π.Θ. 

Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότηµα Τσαλαπάτα 

(Πρόσβαση: µε το Αστικό Λεωφορείο Βόλου µε τις γραµµές Νo 15 και Νo 3)  

☎ 24210-06382,  praktiki.ece@uth.gr,  http://pa.uth.gr 

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 15:00 
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Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες µπορούν να αναλάβουν προαιρετικά την 
εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κατά το 6ο ή το 7ο εξάµηνο των σπουδών 
τους. Η δήλωση της πτυχιακής εργασίας γίνεται στο 7ο εξάµηνο σπουδών. 
Η πτυχιακή εργασία είναι ατοµική, πρέπει να είναι ως ένα βαθµό 
πρωτότυπη και µπορεί να αποτυπώνει είτε εµπειρική έρευνα είτε έρευνα 
βιβλιογραφικής επισκόπησης. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να 
εκπονήσουν πτυχιακή εργασία µπορούν να ενηµερώνονται για τα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα κάθε διδάσκοντα/ουσας από τον οδηγό Σπουδών 
και από τον ιστοχώρο του Τµήµατος.  

Σκοπός 

Η ανάληψη πτυχιακών εργασιών αποσκοπεί στην εξοικείωση των 
φοιτητών/τριών µε την πρόσβαση στην επιστηµονική γνώση µέσω µιας 
συστηµατοποιηµένης, ερευνητικής διαδικασίας. Η διαδικασία τους παρέχει 
τη δυνατότητα να εστιάσουν, αλλά και να εµβαθύνουν σε θέµατα που τους 
ενδιαφέρουν, µέσα από έναν ενεργητικό ρόλο, που συµβάλλει στην 
ανάπτυξη της δηµιουργικότητάς τους. Μέσω της εκπόνησης µιας πτυχιακής 
εργασίας, οι φοιτητές/τριες αποκτούν µια πολύτιµη εµπειρία, την οποία 
µπορούν να αξιοποιήσουν τόσο κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, 
όσο και κατά τη µετέπειτα επαγγελµατική τους πρακτική. Η εµπειρία αυτή 
τους παρέχει τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να µπορούν να αναζητούν 

Ε. Πτυχιακή Εργασία 

2. ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε.) 
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και να µελετούν επιστηµονική βιβλιογραφία γύρω από την 
εκπαιδευτική πράξη. Κυρίως όµως τους παρέχει τα εφόδια ώστε 
να µπορούν να ανταποκριθούν στον ρόλο του «ερευνητή» που 
αναπόφευκτα αναλαµβάνουν, καθώς καλούνται διαρκώς να 
προβληµατίζονται γύρω από θέµατα που προκύπτουν κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασής τους 
µε τα παιδιά. Επιπροσθέτως, η πτυχιακή εργασία συνιστά ένα 
ιδιαίτερα σηµαντικό προσόν για τη συµµετοχή των φοιτητών/
τριών σε µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. 

Επιβλέποντες/-ουσες  

Ως πρώτοι/ες επιβλέποντες/-ουσες για την παρακολούθηση µιας 
πτυχιακής εργασίας αναλαµβάνουν µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος· 
εναλλακτικά, πρώτος/η επιβλέπων/-ουσα µπορεί να αναλάβει 
µέλος Δ.Ε.Π. από τα άλλα δύο Παιδαγωγικά Τµήµατα (ΠΤΔΕ. 
ΠΤΕΑ), εφόσον ο/η δεύτερος/η επιβλέποντας/-ουσα ανήκει στο 
Τµήµα. 

Τα στάδια εκπόνησης της πτυχιακής και την αξιολόγησή της 
παρακολουθεί ένας ακόµη διδάσκων ή µια διδάσκουσα του 
τµήµατος (µέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Δ.Ι.Π.) ή διδάσκων/ουσα άλλου 
Τµήµατος του οικείου Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα στο 
αντικείµενο της πτυχιακής εργασίας.  

Σε περίπτωση που προκύψουν σοβαρές δυσκολίες στη 
συνεργασία επιβλέποντος/ουσας και φοιτητή/τριας το θέµα 
παραπέµπεται στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος.  

Ανάληψη θέµατος 

Το θέµα της πτυχιακής εργασίας ορίζεται µετά από συνεννόηση 
µεταξύ του/της φοιτητή/τριας και του/ης επιβλέποντα/ουσας.  

Διδακτικές µονάδες 

Η πτυχιακή εργασία ισοδυναµεί µε 2 µαθήµατα επιλογής του 
7ου εξαµήνου ή 8ου εξαµήνου σπουδών, ήτοι µε 10 µονάδες 
ECTS. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν ολοκληρώσει 
την εργασία του µέσα στο προβλεπόµενο διάστηµα ή επιθυµεί 
να µην την ολοκληρώσει για αιτιολογηµένους λόγους, µπορεί να 
επιλέξει 2 άλλα µαθήµατα που να αντιστοιχούν σε 10 µονάδες 
ECTS συνολικά. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να δοθεί 
παράταση για την ολοκλήρωση της πτυχιακής, µετά από 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. 

Αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας 

Η τελική µορφή της πτυχιακής εργασίας παραδίδεται στους/στις 
επιβλέποντες/ουσες, ενώ µετά τη βαθµολόγηση της εργασίας 
ένα αντίτυπο κατατίθεται και είναι διαθέσιµο στη βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστηµίου. Η εργασία βαθµολογείται (κλίµακα 1-10 µε 
βάση το 5) από τον/την επιβλέποντα/ουσα και τον/την 
συνεπιβλέποντα/ουσα. Οι πτυχιακές εργασίες αξιολογούνται 
κατά τις εξεταστικές περιόδους, εφόσον κατατεθούν εντός των 
προβλεπόµενων προθεσµιών.
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Μορφή και έκταση της εργασίας 

Η εργασία παραδίδεται εκτυπωµένη και δεµένη. Επίσης, το 
σύνολο της πτυχιακής παραδίδεται και σε ψηφιακό αρχείο. 
Στην περίπτωση που συνοδεύεται από Παράρτηµα, το µέγεθός 
του δεν συνυπολογίζεται στην έκταση της εργασίας που δεν 
µπορεί να ξεπερνά τις 15.000 λέξεις. 

Διαδικασία εκπόνησης πτυχιακής εργασίας 

Οι φοιτητές/τριες που επιθυµούν να αναλάβουν την εκπόνηση 
πτυχιακής εργασίας θα πρέπει αρχικά να ενηµερωθούν για τα 

ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων/ουσών του 
Τµήµατος και να συνεννοηθούν µε τους/τις διδάσκοντες/ουσες 
µε τους/τις οποίους/ες ενδιαφέρονται να συνεργαστούν. Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να δηλώσουν στη Γραµµατεία τον τίτλο 
(θέµα) και τους/τις επιβλέποντες/ουσες της πτυχιακής τους 
στην αρχή του εξαµήνου κατά το οποίο επιθυµούν να 
ξεκινήσουν την εκπόνηση της εργασίας τους. Τα ονόµατα του/
της επιβλέποντα/ουσας καθώς και το θέµα της εργασίας 
ανακοινώνονται στη Γενική Συνέλευση, όπου και εγκρίνονται, 
ενώ οι εργασίες αξιολογούνται στην εξεταστική του Ιανουαρίου, 
του Ιουνίου ή του Σεπτεµβρίου ανάλογα µε το πότε 
κατατίθενται. 
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Σύσταση: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που σχεδιάζουν να 
εκπονήσουν πτυχ ιακή εργασία καλό θα ήταν να 
παρακολουθήσουν τα µαθήµατα «Μεθοδολογία έρευνας», 
«Στατιστική και εκπαιδευτικές εφαρµογές» και «Ποιοτικές 
µέθοδοι έρευνας». 

Χρήσιµες ηµεροµηνίες 

Ανάληψη πτυχιακής εργασίας κατά το 6ο εξάµηνο σπουδών: 

31 Μαρτίου: προθεσµία δήλωσης θέµατος, επιβλέποντα/
ουσας και συνεπιβλέποντα/ουσας στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος 

Απρίλιος: επικύρωση θέµατος από τη Συνέλευση του 
Τµήµατος 

Ανάληψη πτυχιακής εργασίας κατά το 7ο εξάµηνο σπουδών:  

31 Οκτωβρίου: προθεσµία δήλωσης θέµατος, επιβλέποντα/
ουσας και συνεπιβλέποντα/ουσας στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος 

Νοέµβριος: επικύρωση θέµατος από τη Συνέλευση του 
Τµήµατος 

Διευκρίνιση: Στο 6ο εξάµηνο δεν δηλώνεται η πτυχιακή στο 
σύστηµα, αλλά γίνεται έρευνα ώστε να βρεθούν οι 
επιβλέποντες και το θέµα. Κατόπιν, συµπληρώνεται η φόρµα 
δήλωσης πτυχιακής εργασίας και υποβάλλεται στη Γραµµατεία 
υπογεγραµµένη από τους επιβλέποντες. Η ίδια διαδικασία 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί το 7ο εξάµηνο, όταν πια δηλώνεται 
στο σύστηµα µαζί µε τα υπόλοιπα µαθήµατα. Όσοι φοιτητές/
τριες δήλωσαν πτυχιακή εργασία στο 7ο εξάµηνο πρέπει να την 
ξαναδηλώσουν ηλεκτρονικά και στο 8ο. Σε περίπτωση που 
κάποιος δεν ολοκληρώσει τον Ιούνιο ή τον Σεπτέµβριο την 
πτυχιακή του, θα πρέπει να την ξαναδηλώσει και στο 9ο 
εξάµηνο κ.λπ. 

Αξιολόγηση πτυχιακής εργασίας: οι πτυχιακές εργασίες 
κατατίθενται µέχρι τη λήξη και της δεύτερης εβδοµάδας των 
εξετάσεων. 
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Πρόεδρος:   

Τασούλα Τσιλιµένη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. 

Αναπληρωτής Πρόεδρος:   

Κατερίνα Μιχαλοπούλου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

2. ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε.) 

ΣΤ. Διοικητική και Οργανωτική Δοµή του Τµήµατος 
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Ονοµατεπώνυµο Ακαδηµαϊκή Βαθµίδα Γνωστικό Αντικείµενο Τηλέφωνο E-mail

Γεώργιος Αµπακούµκιν Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνική Ψυχολογία 24210 06356 gabak@uth.gr
Ειρήνη Δερµιτζάκη Καθηγήτρια Εκπαιδευτική Ψυχολογία 24210 74790 idermitzaki@uth.gr

Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Μουσική Παιδαγωγική 24210 06362 pankanel@uth.gr

Ηλίας Καρασαββίδης Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας και Μάθηση 
στην Προσχολική 
Εκπαίδευση

24210 74994 ikaras@uth.gr

Μάρθα Κατσαρίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Θέατρο στην Εκπαίδευση: 
Παιδαγωγικές και 
Βιωµατικές προσεγγίσεις

24210 74683 mkatsaridou@uth.gr

Αθανάσιος Λαΐνας Αναπληρωτής Καθηγητής Οργάνωση και Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης

24210 74807 athlain@uth.gr

Κώστας Μάγος Αναπληρωτής Καθηγητής Διαπολιτισµική Εκπαίδευση 24210 06357 magos@uth.gr
Κατερίνα Μιχαλοπούλου Καθηγήτρια Θεωρία και Μεθοδολογία 

Δραστηριοτήτων 
Νηπιαγωγείου

24210 74814 kmihal@uth.gr

Ελένη Mότσιου Επίκουρη Καθηγήτρια Θεωρία και Ανάπτυξη της 
Γλώσσας σε Μονόγλωσσους 
και Δίγλωσσους Οµιλητές

24210 06361 emotsiou@uth.gr

Φωτεινή Μπονώτη Καθηγήτρια Ψυχολογία της Ανάπτυξης 24210 74735 fbonoti@uth.gr

Νίκη Νικονάνου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μουσειακή Εκπαίδευση σε 
Χώρους Τέχνης, Πολιτισµού 
και Επιστηµών

24210 74782 niknik@uth.gr

 Μέλη ΔΕΠ του Τµήµατος 
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Ονοµατεπώνυµο Ακαδηµαϊκή Βαθµίδα Γνωστικό Αντικείµενο Τηλέφωνο E-mail

Βασίλης Πανταζής Καθηγητής Κοινωνική Παιδαγωγική: 
Εκπαίδευση για την Ειρήνη 
και τα Δικαιώµατα του 
Ανθρώπου

24210 06354 pantazisv@uth.gr

Γιάννης Πεχτελίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογία της 
Εκπαίδευσης

24210 74702 pechtelidis@uth.gr

Ευγενία Σηφάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Θεωρία της Λογοτεχνίας: 
Ανάλυση Κειµένων

24210 06363 evsifaki@uth.gr

Φίλιππος Τεντολούρης Επίκουρος Καθηγητής Γραµµατισµοί και 
Διδακτική της Γλώσσας

Θα ανακοινωθεί Θα ανακοινωθεί

Ίριδα Τσεβρένη Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση

24210 74358 itsevreni@uth.gr

Ελευθερία Τσέλιου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μεθοδολογία Έρευνας και 
Ποιοτικές Μέθοδοι

24210 06358 tseliou@uth.gr

Τασούλα Τσιλιµένη Καθηγήτρια Παιδική Λογοτεχνία: 
Αφήγηση και Μυθοπλασία 
στην Προσχολική 
Εκπαίδευση

24210 74671 tsilimeni@uth.gr

Άννα Χρονάκη Καθηγήτρια Μαθηµατική Εκπαίδευση 
και Ανοιχτές Τεχνολογίες 
Μάθησης

24210 74749 chronaki@uth.gr

 Μέλη ΔΕΠ του Τµήµατος 
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Βασίλειος Αναγνωστόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Μαρία Ζαφειροπούλου, Οµότιµη Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Αγγελική Λεονταρή, Οµότιµη Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Ειρήνη Νάκου, Οµότιµη Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Άλκηστις Κοντογιάννη (παραιτήθηκε, εκλογή σε άλλο Πανεπιστήµιο)
Άννα Βιδάλη (συνταξιοδοτήθηκε)
Δηµήτρης Δεληγιάννης (απεβίωσε)

Δήµητρα Ευαγγέλου (παραιτήθηκε, εκλογή σε άλλο Πανεπιστήµιο) 
Θεόδωρος Αυγερινός (συνταξιοδοτήθηκε)
Βάσω Μπαρµπούση (παραιτήθηκε, εκλογή σε άλλο Πανεπιστήµιο)
Κωνσταντίνος Λάµνιας (παραιτήθηκε, εκλογή σε άλλο Τµήµα του Π.Θ.)

Χριστίνα Σολοµωνίδου (παραιτήθηκε, εκλογή σε άλλο Τµήµα του Π.Θ.)
Στυλιανός Πιπεράκης (συνταξιοδοτήθηκε)
Πολυξένη Αραπάκη (παραιτήθηκε, εκλογή σε άλλο Πανεπιστήµιο)
Δόµνα Κακανά (παραιτήθηκε, εκλογή σε άλλο Πανεπιστήµιο)

Μαρία Παπαδοπούλου (παραιτήθηκε, εκλογή σε άλλο Πανεπιστήµιο)
Δηµήτριος Σακκής, Οµότιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Βασίλης Στρογγυλός (παραιτήθηκε, εκλογή σε άλλο Πανεπιστήµιο)
Μαρία Τσουβαλά (συνταξιοδοτήθηκε)

Βασιλεία Χρηστίδου (παραιτήθηκε, εκλογή σε άλλο Πανεπιστήµιο)
Απόστολος Μαγουλιώτης (συνταξιοδοτήθηκε)

 Μέλη ΔΕΠ του Τµήµατος 
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 Μέλη Ε.ΔΙ.Π. 

Φωτεινή Γκαραγκούνη-Αραίου

Μάγδα Βίτσου 
Ελένη Κονταξή
Κατιφένια Χατζοπούλου 

 Μέλος Ε.ΤΕ.Π. 
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Ταχυδροµική διεύθυνση γραµµατείας 

Παραλιακό Συγκρότηµα Π.Θ. 

Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 

Τ.Κ. 38221, Βόλος, 

Κτίριο Γ’, Ισόγειο. 

Γραµµατέας τµήµατος  

Βασιλική Σουµπενιώτη 

Συνελεύσεις, Εκλεκτορικά 

Τηλ.: 24210 74898, fax: 24210 74805 

Ζ. Γραµµατεία 

2. ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε.) 
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Γραµµατειακή υποστήριξη  

Αναστασία Καρακατσάνη 

Εγγραφές, Ωρολόγιο Πρόγραµµα, Πρόγραµµα Εξετάσεων, Υποστήριξη σε θέµατα Οδηγού Σπουδών, Δηλώσεις Μαθηµάτων, Πτυχία, 
Πιστοποιητικά, ΙΚΥ, Erasmus φοιτητών, Στατιστικά, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΜΟΔΙΠ, Έλεγχοι νοµιµότητας, Αρχείο τέως Σχολής Νηπιαγωγών 

Καρδίτσας και Εξοµοίωσης 

Τηλ.: 24210 74803, fax: 24210 74801, e-mail: akarakatsani@uth.gr 

Έφη Λιάντζουρα, Μέλος ΕΤΕΠ 

Οικονοµικά Τµήµατος, Εύδοξος, Ακαδηµαϊκή Ταυτότητα φοιτητών, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Κατατακτήριες 

Τηλ.: 24210 74888, fax: 24210 74801, e-mail: eliantzoura@uth.gr 

Αλεξάνδρα Δαδάνη 

Πρακτικά Συνελεύσεων, Επικουρική υποστήριξη στη διαδικασία των Εκλεκτορικών Σωµάτων, Μετεγγραφές, Εγγραφές, Πάπυροι, 
Πιστοποιητικά, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Υποστήριξη διαδικασιών πρόσληψης 407/80 και ακαδηµαϊκών υποτρόφων 

Τηλ.: 24210 74753, fax: 24210 74801, e-mail: dadani@uth.gr  
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3. Αναλυτική Περιγραφή Προγράµµατος 
Σπουδών 



Το ΠΠΣ εστιάζει στην επίτευξη µαθησιακών αποτελεσµάτων που στοχεύουν 
στην οικοδόµηση επιστηµονικών γνώσεων και επαγγελµατικών ικανοτήτων, 
έτσι ώστε οι φοιτητές/ τριες: 

• να αναπτύξουν πολύπλευρη και σε υψηλό βαθµό κριτική, αναλυτική και 
συνθετική σκέψη  

• να είναι σε θέση να αναζητούν νέα επιστηµονικά/ ερευνητικά δεδοµένα και 
να µπορούν να προσαρµόζονται σε αυτά 

• να επεξεργάζονται κριτικά και να αντιµετωπίζουν δυναµικά και 
αντικειµενικά επίκαιρα κοινωνικά ζητήµατα που αφορούν τη 
διαφορετικότητα και κάθε είδους ετερότητα (εθνοτική, θρησκευτική, φύλων 
κτλ.), τα οποία αποτελούν σύγχρονες παιδαγωγικές προκλήσεις 

• να κατανοούν τον τρόπο µε τον οποίο τα µικρά παιδιά µαθαίνουν και 
επεξεργάζονται έννοιες και να ενισχύουν την ολόπλευρη ανάπτυξή τους, 
δηλαδή την υποστήριξη των ικανοτήτων τους και την συναισθηµατική και 
κοινωνική τους ενδυνάµωση µέσα από µια ολιστική παιδαγωγική προσέγγιση 

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

3.1. Προσδοκώµενα Μαθησιακά Αποτελέσµατα του 
Προγράµµατος Σπουδών 
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• να διεπιδρούν µε τα νήπια ενθαρρύνοντας την ενεργητική 
µάθηση και να υποστηρίζουν τη δηµιουργικότητα 

• να σχεδιάζουν, να δηµιουργούν, να εµπλουτίζουν και να 
ανασχεδιάζουν τυπικά και άτυπα, ευέλικτα µαθησιακά 
περιβάλλοντα, τόσο στα πλαίσια της ατοµικής, όσο και της 
συλλογικής µάθησης  

• να ιεραρχούν κατάλληλα στόχους και προτεραιότητες και να 
είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να 
πραγµατοποιήσουν και να αξιολογήσουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία σύµφωνα µε τους στόχους και προτεραιότητες 
που είχαν τεθεί 

• να είναι σε θέση να ελέγχουν το έργο τους και τα 
αποτελέσµατά του, να αναστοχάζονται πάνω στις πρακτικές 
τους και να αναπροσαρµόζουν τη διδασκαλία τους µε βάση 
την αυτοαξιολόγηση, την έρευνα, και τις νέες παιδαγωγικές 
και επιστηµονικές αντιλήψεις 

• να ενηµερώνονται για τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές 
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και να τις αξιοποιούν ως 
εργαλείο µάθησης.  
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Οι απόφοιτοι του Τµήµατος, µπορούν να απασχοληθούν:  

• ως Εκπαιδευτικοί - Νηπιαγωγοί: 

 σε Δηµόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία,  

 σε Δηµοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς,  

 σε Δηµοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα Δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών 
(στέκια παιδιού, εργαστήρια εικαστικών, θεατρικού παιχνιδιού, µουσικής, 
ρυθµικής αγωγής, κλπ.), 

 ακόµη και ως Δάσκαλοι/ες σε Ιδιωτικά Δηµοτικά Σχολεία για την Α’ & Β’ 
τάξη δηµοτικού,  

• ως παιδαγωγοί για εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε 
Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ. 

• ως στελέχη/παιδαγωγοί σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους 
οργανισµούς που πραγµατοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραµµα καθώς και σε 
φορείς και οργανισµούς που ασχολούνται µε την εκπαίδευση  

3.2. Επαγγελµατικές προοπτικές των αποφοίτων 

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

• εκποµπών ή εφηµερίδων και περιοδικών 
για παιδιά,  

• ως εµψυχωτές/τριες σε χώρους που 
εξειδικεύονται µε την αναψυχή των 
παιδιών, στελέχη σε παιδικές 
κατασκηνώσεις, κλπ. 
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3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το πρόγραµµα µαθηµάτων περιλαµβάνει µαθήµατα υποχρεωτικά, επιλογής και σεµινάρια πρακτικής άσκησης τα οποία 
κατανέµονται σε οκτώ εξάµηνα σπουδών (4 έτη), όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ 
ΛΟΓΟΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1ο Εξάµηνο 5 5

2ο Εξάµηνο 5 5

3ο Εξάµηνο 4 1 1 6

4ο Εξάµηνο 4 1 1 6

5ο Εξάµηνο 6 6

6ο Εξάµηνο 6 6

7ο Εξάµηνο 5 1 6

8ο Εξάµηνο 3 1 4

ΣΥΝΟΛΟ 18 20 2 2 2 44

Πίνακας 1. Μαθήµατα σε κάθε εξάµηνο 
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3.3. Πρόγραµµα Μαθηµάτων 



3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου 

Για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτητής/η φοιτήτρια είναι υποχρεωµένος/η: 

Α) να παρακολουθήσει επιτυχώς συγκεκριµένο αριθµό µαθηµάτων σε οκτώ τουλάχιστον εξάµηνα σπουδών (4 έτη), όπως 
φαίνεται στον παραπάνω πίνακα και συγκεκριµένα: 

• 18 µαθήµατα υποχρεωτικά (Υ)*  

• 20 µαθήµατα επιλογής (Ε) 

• 2 εξαµηνιαία µαθήµατα ξένης γλώσσας (ΞΛ) 

• 2 εξαµηνιαία µαθήµατα γραπτού ακαδηµαϊκού λόγου (Φ) 

• 2 σεµινάρια (Σ) 

Β) να συγκεντρώσει 240 µονάδες ECTS** (30 σε κάθε εξάµηνο σπουδών) και, ως εκ τούτου, στο τέλος κάθε εξαµήνου κάθε 
φοιτητής/τρια θα πρέπει να ελέγχει τον αριθµό µονάδων που έχει συγκεντρώσει. Οι µονάδες ECTS που αντιστοιχούν στα 
µαθήµατα αναφέρονται στον Πίνακα 2: 

* Στα υποχρεωτικά µαθήµατα συµπεριλαµβάνονται και τα 2 σεµινάρια του 4ου έτους 

 **Πρόκειται για µονάδες που δίδονται σε κάθε µάθηµα σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης 
Ακαδηµαϊκών Πιστωτικών Μονάδων σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
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3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Υποχρεωτικά 6

Επιλογής 5

Σεµινάριο Πρακτικής Άσκησης 7ου Εξαµήνου 5

Σεµινάριο Πρακτικής Άσκησης 8ου Εξαµήνου και πρακτική άσκηση 15

Γραπτός ακαδηµαϊκός λόγος 3

Ξένες Γλώσσες 3

Πίνακας 2. Μαθήµατα και πιστωτικές µονάδες (ECTS) 

Προσφερόµενα µαθήµατα και δηλώσεις µαθηµάτων 

Οι φοιτητές/τριες του Τµήµατος µπορούν να δηλώσουν 
µαθήµατα από τα προσφερόµενα του ΠΤΠΕ καθώς και από 
τα προσφερόµενα µαθήµατα άλλων Τµηµάτων της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών***. Τα 
µαθήµατα από άλλα Τµήµατα της Σχολής προσφέρονται 

µόνο ως µαθήµατα επιλογής (Ε) και τους αποδίδονται 5 
ECTS. 

*** Στην αρχή κάθε εξαµήνου και πριν τις δηλώσεις 
µαθηµάτων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΠΤΠΕ λίστα 
µε προσφερόµενα µαθήµατα άλλων Τµηµάτων της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών 
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Στα δύο πρώτα εξάµηνα σπουδών προσφέρονται µόνο 
µαθήµατα υποχρεωτικά (Υ). Στο δεύτερο και τρίτο εξάµηνο 
σπουδών προσφέρονται υποχρεωτικά µαθήµατα (Υ), ξένες 
γλώσσες (ΞΓ) και µαθήµατα γραπτού ακαδηµαϊκού λόγου (Φ), 
ενώ στα τέσσερα τελευταία εξάµηνα σπουδών προσφέρονται 
µαθήµατα επιλογής (Ε)**** και σεµινάρια πρακτικής άσκησης 
(Σ). Όλα τα υποχρεωτικά (Υ) µαθήµατα διδάσκονται σε 
χειµερινό και σε εαρινό εξάµηνο µε την ίδια ακριβώς διδακτική 
ύλη και οι φοιτητές/τριες µπορούν να τα επιλέξουν σε ένα από 
τα δύο εξάµηνα. Ο αριθµός των προσφερόµενων υποχρεωτικών 
µαθηµάτων ενδέχεται να ξεπερνά τον αριθµό των µαθηµάτων 
που χρειάζεται να δηλωθούν από τους/τις φοιτητές/τριες για 
την απόκτηση του πτυχίου τους. Τα µαθήµατα έχουν όριο ως 
προς τον αριθµό των φοιτητών/τριών (πλαφόν) που µπορούν να 
δεχτούν. Το όριο του αριθµού των φοιτητών/τριών σε κάθε 
µάθηµα ορίζεται στην αρχή κάθε εξαµήνου από τη Γενική 
Συνέλευση. Ορισµένα από τα µαθήµατα επιλογής ορίζονται από 
τους διδάσκοντες ως Εργαστηριακά. Σε αυτή την περίπτωση 
απαιτείται από τους/τις φοιτητές/τριες που θα τα επιλέξουν 
υποχρεωτική παρακολούθηση , που ελέγχεται µε τη 
συµπλήρωση παρουσιολογίου. 

Οι φοιτητές/τριες που δεν εξετάστηκαν επιτυχώς σε κάποιο 
υποχρεωτικό µάθηµα οφείλουν την επόµενη χρονιά να 
δηλώσουν το ίδιο υποχρεωτικό µάθηµα. Μόνο σε περίπτωση 
που το µάθηµα αυτό έχει καταργηθεί και δεν προσφέρεται την 
επόµενη χρονιά, µπορούν να δηλώσουν κάποιο άλλο 
υποχρεωτικό µάθηµα. Αντίθετα, οι φοιτήτριες/τές που δεν 

εξετάστηκαν επιτυχώς σε µάθηµα επιλογής έχουν δικαίωµα την 
επόµενη χρονιά να το αντικαταστήσουν µε κάποιο άλλο.  

Κάθε εξάµηνο δηλώνονται (ν) µαθήµατα, όπου (ν) ο αριθµός 
των µαθηµάτων που χρειάζεται να δηλώσουν οι φοιτητές και 
φοιτήτριες κάθε εξάµηνο, όπως ορίζεται στον Πίνακα 1. Πέραν 
του 3ου εξαµήνου, σε περίπτωση χρωστούµενων µαθηµάτων, 
µπορούν να δηλωθούν κατ’ ανώτερο ν+3 µαθήµατα (χειµερινού 
ή εαρινού, αντίστοιχα). 

Οι δηλώσεις µαθηµάτων γίνονται ηλεκτρονικά στην αρχή κάθε 
εξαµήνου, σε µέρες και ώρες που ορίζονται από τη γραµµατεία 
του τµήµατος.  

****Στο πρόγραµµα σπουδών προσφέρονται 2 (δύο) µαθήµατα 
από τη Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του Π.Θ. 
Πρό κ ε ι τ α ι γ ι α τ α µα θ ή µα τ α : «Ε ι σ α γω γ ή σ τ η ν 
επιχειρηµατικότητα» στο 6ο εξάµηνο σπουδών και «Ανάπτυξη 
επιχειρηµατικών σχεδίων» στο 7ο εξάµηνο σπουδών. Τα 
µαθήµατα αυτά µπορούν να δηλωθούν ως µαθήµατα επιλογής.
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Προσοχή:  

Τα Υποχρεωτικά µαθήµατα διδάσκονται σε δύο οµάδες 
φοιτητών/τριών. Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τα 
υποχρεωτικά µαθήµατα που αναλογούν στην οµάδα στην οποία 
στην οποία έχουν τοποθετηθεί από τη γραµµατεία. Εξετάζονται 
στα µαθήµατα που έχουν οριστεί για την οµάδα τους κατά το 
χειµερινό εξάµηνο στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου ή/
και στην εξεταστική του επόµενου Σεπτεµβρίου. Αντίστοιχα, 
εξετάζονται στα µαθήµατα στα οποία εγγράφονται για το εαρινό 
εξάµηνο στην εξεταστική του Ιουνίου και στην εξεταστική του 
Σεπτεµβρίου. Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωµα να δηλώνουν 
µόνο µαθήµατα της οµάδας στην οποία ανήκουν. Αυτό ισχύει και 
για όλους και όλες τους/τις φοιτητές/τριες όλων των εξαµήνων, 
και τους «επί πτυχίω».  

Οι φοιτητές/τριες του 9ου εξαµήνου και άνω έχουν δικαίωµα να 
δηλώνουν µαθήµατα Επιλογής από τα προηγούµενα εξάµηνα, 
έτσι ώστε να συµπληρώσουν τον αριθµό των µαθηµάτων και τις 
µονάδες ECTS που χρειάζονται για το πτυχίο τους. Ωστόσο, δεν 
έχουν δικαίωµα να δηλώσουν µαθήµατα που χαρακτηρίζονται 
Εργαστηριακά. 

Αναλυτικά τα προσφερόµενα µαθήµατα παρουσιάζονται στους 
παρακάτω πίνακες*****: 

*****Το πρόγραµµα που παρουσιάζεται εδώ συµπεριλαµβάνει 
όλα τα µαθήµατα των µελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. Το 
πρόγραµµα του κάθε ακαδηµαϊκού έτους θα παρουσιάζει 
αποκλίσεις από αυτό, καθώς θα εµπλουτίζεται µε την προσθήκη 
µαθηµάτων συµβασιούχων διδασκόντων, ενώ ενδέχεται να µην 
προσφέρονται ορισµένα µαθήµατα µελών Δ.Ε.Π. που θα 
απουσιάζουν µε επιστηµονική άδεια. Εποµένως, οι φοιτητές θα 
πρέπει να συµβουλεύονται την ιστοσελίδα του Τµήµατος για 
κάθε ακαδηµαϊκό έτος. 
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Μάθηµα Διδάσκων/ουσα Χαρακτηρισµός Κωδικοί Μαθηµάτων Μονάδες ECTS
Κοινωνική ψυχολογία Ι Αµπακούµκιν ΨΥ ΨΧ0700 6

Εισαγωγή στη µουσική και την παιδαγωγική 
της: σύγχρονες προσεγγίσεις

Κανελλόπουλος ΤΥ ΚΤ1430 6

Ψηφιακά Μέσα Καρασαββίδης ΘΥ ΘΠ0300 6

Η διαπολιτισµική διάσταση στην 
προσχολική εκπαίδευση

Μάγος ΠΥ ΠΔ1320 6

Θεωρία και µεθοδολογία δραστηριοτήτων 
νηπιαγωγείου

Μιχαλοπούλου ΠΥ ΠΑ0103 6

H ανάπτυξη του λόγου στο παιδί Μότσιου ΙΥ ΓΛ0615 6

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Μπονώτη ΨΥ ΨΧ9040 6

Εισαγωγή στην κοινωνική παιδαγωγική και 
βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Πανταζής ΠΥ ΠΔ1250 6

Ζητήµατα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Συµβασιούχος Διδάσκων/ουσα ΙΥ ΙΠ0201 6

Λογοτεχνία: διαφορετικές προσεγγίσεις/
αναγνώσεις

Σηφάκη ΙΥ ΙΠ1021 6

Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Τσιλιµένη ΙΥ ΓΛ0307 6

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τσεβρένη ΘΥ ΘΠ0502 6

Εισαγωγή στις βασικές αρχές του 
σύγχρονου χορού

Συµβασιούχος διδάσκων ΤΥ ΚΤ1410 6

Εξάµηνο 1 (5Υ) 
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Μάθηµα Διδάσκων/ουσα Χαρακτηρισµός Κωδικοί Μαθηµάτων Μονάδες ECTS
Κοινωνική ψυχολογία Ι Αµπακούµκιν ΨΥ ΨΧ0700 6

Εισαγωγή στη µουσική και την παιδαγωγική 
της: σύγχρονες προσεγγίσεις

Κανελλόπουλος ΤΥ ΚΤ1430 6

Ψηφιακά Μέσα Καρασαββίδης ΘΥ ΘΠ0300 6

Η διαπολιτισµική διάσταση στην 
προσχολική εκπαίδευση

Μάγος ΠΥ ΠΔ1320 6

Θεωρία και µεθοδολογία δραστηριοτήτων 
νηπιαγωγείου

Μιχαλοπούλου ΠΥ ΠΑ0103 6

H ανάπτυξη του λόγου στο παιδί Μότσιου ΙΥ ΓΛ0615 6

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Μπονώτη ΨΥ ΨΧ9040 6

Εισαγωγή στην κοινωνική παιδαγωγική και 
βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Πανταζής ΠΥ ΠΔ1250 6

Ζητήµατα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Συµβασιούχος Διδάσκων/
ουσα

ΙΥ ΙΠ0201 6

Λογοτεχνία: διαφορετικές προσεγγίσεις/
αναγνώσεις

Σηφάκη ΙΥ ΙΠ1021 6

Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Τσιλιµένη ΙΥ ΓΛ0307 6

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τσεβρένη ΘΥ ΘΠ0502 6

Εισαγωγή στις βασικές αρχές του 
σύγχρονου χορού

Συµβασιούχος διδάσκων ΤΥ ΚΤ1410 6

Εξάµηνο 2 (5Υ) 
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Μάθηµα Διδάσκων/ουσα Χαρακτηρισµός Κωδικοί Μαθηµάτων Μονάδες ECTS
Συστηµατική παρατήρηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας – 
Πρακτική Άσκηση

Οµάδα διδασκόντων Πρακτικής 
Άσκησης (Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, 
Συµβασιούχοι διδάσκοντες/ουσες)

ΠΥ ΠΑ0200 6

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Δερµιτζάκη ΨΥ ΨΧ1103 6

Θέατρο στην Εκπαίδευση: 
Θεωρίες και Μέθοδοι

Κατσαρίδου ΤΥ ΚΤ1433 6

Οργάνωση του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος Ι

Λαΐνας ΠΥ ΠΔ1395 6

Μουσεία και Εκπαίδευση Νικονάνου ΤΥ ΚΤ1102 6

Εισαγωγή στον γραµµατισµό Τεντολούρης ΙΥ ΠΔ1000 6

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Πεχτελίδης ΨΥ ΒΠ0405 6

Μεθοδολογία Έρευνας Τσέλιου ΨΥ ΒΠ0800 6

Έννοιες των φυσικών επιστηµών 
και η διδακτική τους

Συµβασιούχος Διδάσκων/ουσα ΘΥ ΘΠ0320 6

Μαθηµατική Σκέψη, Μαθησιακές 
Τεχνολογίες και Παιδική Ηλικία

Χρονάκη ΘΥ ΘΠ0403 6

Γραπτός ακαδηµαϊκός λόγος Ι Κονταξή IY (φροντιστηριακό) ΓΛ0618 3

Αγγλικά Ι ΞΓ ΞΓ0101 3

Γαλλικά Ι ΞΓ ΞΓ0201 3

Γερµανικά Ι ΞΓ ΞΓ0301 3

Ιταλικά Ι ΞΓ ΞΓ0401 3

Εξάµηνο 3ο (4Υ+1ΞΓ+1Φ) 
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Μάθηµα Διδάσκων/ουσα Χαρακτηρισµός Κωδικοί Μαθηµάτων Μονάδες ECTS
Συστηµατική παρατήρηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας – Πρακτική 
Άσκηση

Οµάδα διδασκόντων Πρακτικής 
Άσκησης

ΠΥ ΠΑ0200 6

Θέατρο στην Εκπαίδευση: Θεωρίες και 
Μέθοδοι

Κατσαρίδου ΤΥ ΚΤ1433 6

Οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος Ι

Λαΐνας, ΠΥ ΠΔ1395 6

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Δερµιτζάκη ΨΥ ΨΧ1103 6

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Πεχτελίδης ΨΥ ΒΠ0405 6

Μεθοδολογία Έρευνας Τσέλιου ΨΥ ΒΠ0800 6

Εισαγωγή στο γραµµατισµό Τεντολούρης ΙΥ ΠΔ1000 6

Έννοιες των φυσικών επιστηµών και η 
διδακτική τους

Συµβασιούχος Διδάσκων/ουσα ΘΥ ΘΠ0320 6

Μαθηµατική Σκέψη, Μαθησιακές 
Τεχνολογίες και Παιδική Ηλικία

Χρονάκη ΘΥ ΘΠ0403 6

Μουσεία και Εκπαίδευση Νικονάνου ΤΥ ΚΤ1102 6

Γραπτός ακαδηµαϊκός λόγος ΙΙ Κονταξή IY (φροντιστηριακό) ΓΛ0618 3

Αγγλικά ΙΙ ΞΓ ΞΓ0102 3

Γαλλικά ΙΙ ΞΓ ΞΓ0202 3

Γερµανικά ΙΙ ΞΓ ΞΓ0302 3

Ιταλικά ΙΙ ΞΓ ΞΓ0402 3

Εξάµηνο 4ο (4Υ+1ΞΓ+1Φ) 
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Μάθηµα Διδάσκων/ουσα Χαρακτηρισµός Κωδικοί Μαθηµάτων Μονάδες ECTS
Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ: Η οµάδα Αµπακούµκιν ΨΕ ΨΧ0702 5

Συνθέτοντας µε τα παιδιά: θεωρία και 
πράξη της δηµιουργικής µουσικής 
παιδαγωγικής

Κανελλόπουλος ΤΕ 
Εργαστηριακό

ΚΤ1340 5

Μάθηση µε τις ΤΠΕ Καρασαββίδης ΘΕ ΘΠ0811 5

Θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις και 
εφαρµογές στην προσχολική εκπαίδευση

Κατσαρίδου ΤΕ 
Εργαστηριακό

ΚΤ1431 5

Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 
ΙΙ

Λαΐνας ΠΕ ΠΔ1410 5

Αναλυτικό Πρόγραµµα και οργάνωση 
µαθησιακών εµπειριών στο Νηπιαγωγείο

Μιχαλοπούλου ΠΕ ΠΑ0104 5

Θέµατα γλωσσολογίας και νεοελληνικής 
γλώσσας

Μότσιου ΙΕ ΓΛ0120 5

Ο κόσµος της τέχνης στην εκπαίδευση Νικονάνου ΤΕ ΚΤ0610 5

Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα – Τα δικαιώµατα 
του παιδιού

Πανταζής ΠΕ ΠΔ1220 5

Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας Πεχτελίδης ΨΕ ΠΔ1290 5

Εξάµηνο 5ο (6Ε) 
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Μάθηµα Διδάσκων/ουσα Χαρακτηρισµός Κωδικοί Μαθηµάτων Μονάδες ECTS
Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον Συµβασιούχος Διδάσκων/ουσα ΙΕ ΙΠ1000 5

Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην 
προσχολική εκπαίδευση

Τεντολούρης ΙΕ 
Εργαστηριακό

ΓΛ0630 5

Ποιοτικές µέθοδοι έρευνας Τσέλιου ΨΕ ΒΠ0815 5

Δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό 
για τις φυσικές επιστήµες και το 
περιβάλλον

Συµβασιούχος Διδάσκων/ουσα ΘΕ ΘΠ0308 5

Θεωρία προσχολικής εκπαίδευσης Συµβασιούχος Διδάσκων/ουσα ΠΕ ΠΔ0301 5

Εφαρµογές της κριτικής παιδαγωγικής 
στην πράξη

Συµβασιούχος Διδάσκων/ουσα ΠΕ ΠΔ0510 5

Εξάµηνο 5ο (6Ε) (συνέχεια) 
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Μάθηµα Διδάσκων/ουσα Χαρακτηρισµός Κωδικοί Μαθηµάτων Μονάδες ECTS
Στατιστική και εκπαιδευτικές εφαρµογές Αµπακούµκιν ΨΕ 

Εργαστηριακό
ΘΠ0100 5

Θέµατα Σχολικής Ψυχολογίας Δερµιτζάκη ΨΕ ΨΧ1105 5

Μουσικός αυτοσχεδιασµός και εκπαίδευση: 
θεωρία και πράξη

Κανελλόπουλος ΤΕ 
Εργαστηριακό

ΚΤ1365 5

Εισαγωγή στην Προγραµµατισµό* Καρασαββίδης- ΘΕ ΘΠ0170 5

Ψηφιακό Παιχνίδι: Σχεδιασµός & 
Ανάπτυξη**

Καρασαββίδης ΘΕ ΘΠ0250 5

Διοίκηση Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική 
Πολιτική

Λαΐνας ΠΕ ΠΔ1420 5

Δηµιουργικότητα και Μέσα Έκφρασης Μιχαλοπούλου ΠΕ ΠΑ0401 5

Ψυχολογία του παιδικού σχεδίου Μπονώτη ΨΕ ΨΧ0205 5

Σχεδιασµός εκπαιδευτικών δράσεων για 
Μουσεία

Νικονάνου ΤΕ ΚΤ1390 5

Ανάλυση λόγου: Μεθοδολογικές εφαρµογές 
στην Κλινική Ψυχολογία

Τσέλιου ΨΕ ΨΧ0310 5

Εξάµηνο 6ο (6Ε) 

* Προσφέρεται εναλλάξ µε το «Ψηφιακό Παιχνίδι: Σχεδιασµός και ανάπτυξη», ΘΠ0250. 

**Προσφέρεται εναλλάξ µε το «Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό», ΘΠ0170.
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Μάθηµα Διδάσκων/ουσα Χαρακτηρισµό
ς

Κωδικοί Μαθηµάτων Μονάδες ECTS

Αντιρατσιστική εκπαίδευση Πανταζής ΠΕ 
Εργαστηριακό

ΠΔ1230 5

Αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας: 
γνώση και εξουσία

Πεχτελίδης ΨΕ ΠΔ 1300 5

Νεότερη Ελληνική Ιστορία: 
κοινωνοικονοµικές και πολιτισµικές 
προσεγγίσεις

Συµβασιούχος Διδάσκων/ουσα ΙΕ ΙΠ0203 5

Σπουδές φύλου και λογοτεχνία Σηφάκη ΙΕ ΙΠ1051 5

Η αφήγηση στην προσχολική εκπαίδευση: 
Διδακτικές Εφαρµογές***

Τσιλιµένη ΙΕ 
Εργαστηριακό

ΓΛ0206 5

Η δηµιουργική γραφή: τεχνικές συγγραφής 
και εφαρµογές στην εκπαίδευση****

Τσιλιµένη ΙΕ 
Εργαστηριακό

ΓΛ0207 5

Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήµες και το 
περιβάλλον: ερευνητικά θέµατα

Συµβασιούχος Διδάσκων/ουσα ΘΕ ΘΠ0503 5

Η διαδικασία αξιολόγησης στην 
προσχολική εκπαίδευση

Συµβασιούχος διδάσκων/ουσα ΠΕ ΠΔ1270 5

Θεατρικό και συµβολικό παιχνίδι ΤΕ ΚΤ0505 5

Εισαγωγή στην επιχειρηµατικότητα ΕΕ ΕΠΕΑΕΚ1 5

Εξάµηνο 6ο (6Ε) (συνέχεια) 

 ***Προσφέρεται εναλλάξ µε το «Η Δηµιουργική γραφή: τεχνικές συγγραφής και εφαρµογές στην εκπαίδευση», ΓΛ0207. 

 ****Προσφέρεται εναλλάξ µε το «Η αφήγηση στην προσχολική εκπαίδευση: Διδακτικές Εφαρµογές», ΓΛ0206
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Μάθηµα Διδάσκων/ουσα Χαρακτηρισµός Κωδικοί Μαθηµάτων Μονάδες ECTS
Σεµινάριο προετοιµασίας πρακτικής 
άσκησης

Οµάδα διδασκόντων ΣΕΜ ΑΣ003 5

Ψυχολογία µάθησης και διδασκαλίας: 
Πρακτικές εφαρµογές

Δερµιτζάκη ΨΕ ΨΧ0620 5

Ευρωπαϊκή παιδική λογοτεχνία Κονταξή-Τσιλιµένη ΙΕ ΓΛ0619 5

Η εκπαίδευση στον κινηµατογράφο Μάγος-Χανιωτάκης ΠΕ ΠΔ0410 5

Θέµατα ανάπτυξης του παιδιού Μπονώτη ΨΕ ΨΧ0207 5

Λογοτεχνία, λόγος και ιδεολογία Σηφάκη ΙΕ ΓΛ0311 5

Σχεδιασµός προγραµµάτων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το 
παιδί στην πόλη

Τσεβρένη ΘΕ ΘΠ0505 5

Εικονογραφηµένο παιδικό Βιβλίο Τσιλιµένη ΙΕ ΙΠ1031 5

Ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων ΕΕ ΒΠ1302 5

Φύλο, Μαθηµατικά και Τεχνολογία στην 
Εκπαίδευση

Χρονάκη ΘΕ 
Εργαστηριακό

ΘΠ0220 5

Εξάµηνο 7ο (5Ε+1Σ) 
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Μάθηµα Διδάσκων/ουσα Χαρακτηρισµό
ς

Κωδικοί Μαθηµάτων Μονάδες ECTS

Θέατρο στην κοινωνία: θεωρία και πράξη Κατσαρίδου ΤΕ 
Εργαστηριακό

ΚΤ1432 5

Σχεδιασµός, οργάνωση και αξιολόγηση 
διαπολιτισµικών δράσεων

Μάγος ΠΕ ΠΔ1340 5

Δίγλωσση ανάπτυξη και δίγλωσση 
εκπαίδευση

Μότσιου ΙΕ ΓΛ0640 5

Ενδυναµώνοντας τη σχέση των παιδιών 
µε τη φύση

Τσεβρένη ΘΕ ΘΠ0504 5

Ψηφιακά Μαθηµατικά: Ενσώµατη 
εµπειρία και δράση

Χρονάκη ΘΕ 
Εργαστηριακό

ΘΠ0204 5

Πρακτική Άσκηση και Σεµινάριο 
υποστήριξης πρακτικής άσκησης

Οµάδα Πρακτικής Άσκησης ΣΕΜ ΠΔ1210 15

Σύγχρονα κρίσιµα παιδαγωγικά ζητήµατα 
και εναλλακτικές προσεγγίσεις

Συµβασιούχος Διδάσκων/ουσα ΠΕ ΠΔ0260 5

Πολυτροπικά κείµενα: ανάλυση, 
κατανόηση και παραγωγή

Τεντολούρης ΙΕ ΓΛ0620 5

Εξάµηνο 8ο (ΠΑ+ 1Σ +3Ε) 
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4. Περιεχόµενο των Μαθηµάτων 



Κοινωνική Ψυχολογία Ι 

Η κοινωνική ψυχολογία είναι ένας από τους κύριους κλάδους 
της ψυχολογίας. Ο κλάδος αυτός ασχολείται µε το ρόλο που 
παίζουν «οι άλλοι», µε τη φυσική ή οιονεί παρουσία τους, στις 
σκέψεις, τα αισθήµατα και τη συµπεριφορά του ατόµου. Στο 
µάθηµα γίνεται µια γενική επισκόπηση θεµάτων που εξετάζει η 
κοινωνική ψυχολογία. Η επισκόπηση αυτή συνεχίζεται και 
συµπληρώνεται στο µάθηµα «Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Η 
Οµάδα». Επιπλέον, το µάθηµα αποσκοπεί στη γνωριµία µε τη 
συγκεκριµένη προοπτική που υιοθετεί ο κλάδος κατά την 
εξέταση των θεµάτων µε τα οποία ασχολείται. 

Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Η Οµάδα 

Το µάθηµα αποτελεί συνέχεια του «Κοινωνική Ψυχολογία Ι». 
Συνεχίζει τη γενική επισκόπηση θεµάτων που εξετάζει η 
κοινωνική ψυχολογία. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζονται 
κυρίως θέµατα σχετικά µε οµάδες (ενδοοµαδικές και διοµαδικές 
διαδικασίες), ενώ στο σχέδιο του µαθήµατος περιλαµβάνονται 
και θέµατα σχετικά µε κοινωνικές σχέσεις και συµπεριφορές. 

Στατιστική και Εκπαιδευτικές Εφαρµογές 

Στόχος του µαθήµατος είναι η γνωριµία µε βασικές έννοιες της 
στατιστικής µε αναφορά στην εκπαιδευτική έρευνα. Θέµατα του 
µαθήµατος: Αντικείµενο της στατιστικής. Στατιστική και 
εκπαιδευτική έρευνα. Συλλογή δεδοµένων. Κλίµακες µέτρησης. 
Περιγραφική στατιστική. Συσχέτιση. Βασικές έννοιες 
πιθανοτήτων. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων.

Α. Μαθήµατα Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Τµήµατος 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο: Μονάδες 
ECTS

ΨΧ0700 Γεώργιος 
Αµπακούµκιν, 
gabak@uth.gr

Y 1, 2 6

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΨΧ0702 Γεώργιος 
Αµπακούµκιν, 
gabak@uth.gr 

Ε 5 5

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΘΠ0100 Γεώργιος 
Αµπακούµκιν, 
gabak@uth.gr 

Ε 
Εργαστηριακό

6 5
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Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

Επίκεντρο του µαθήµατος είναι οι ψυχολογικοί και 
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που συνδέονται µε τη µάθηση, τη 
διδασκαλία και την προσαρµογή των µαθητών στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο. Παρουσιάζονται οι συνιστώσες της αποτελεσµατικής 
µάθησης και διδασκαλίας και  επισηµαίνεται ο ρόλος του 
σύγχρονου σχολείου ως πλαισίου προαγωγής της ανάπτυξης και 
της ψυχικής υγείας όλων των µαθητών. Ανάµεσα σε άλλα 
θέµατα συζητιούνται η σχέση των αναπτυξιακών παραγόντων 
µε τις διεργασίες µάθησης, οι θεωρίες µάθησης και η αξιοποίησή 
τους µέσα στην τάξη, οι γνωστικές και θυµικές διεργασίες του 
µανθάνοντα, ζητήµατα κινήτρων µάθησης, η διαφορετικότητα 
µέσα στην τάξη, καθώς και παράγοντες του πλαισίου µάθησης. 
Το µάθηµα στοχεύει (α) να αναδείξει τη σηµασία των 

ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών διεργασιών που επηρεάζουν 
τη µάθηση και την προσαρµογή των µαθητών στο σχολείο και να 
εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες µε τις σύγχρονες προσεγγίσεις 
της µάθησης, (β) να αναδείξει πώς αξιοποιούνται οι αρχές και 
µέθοδοι της Ψυχολογίας για τη διευκόλυνση και βελτίωση της 
µάθησης και της διδασκαλίας, και (γ) να βοηθήσει τους 
φοιτητές/τριες να εφαρµόσουν τις γνώσεις, αρχές και µεθόδους 
της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στη σχολική τάξη ώστε να 
προάγουν τη µάθηση των µαθητών και τη δική τους διδασκαλία. 
Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, εστιασµένες δραστηριότητες 
και προαιρετικές εργασίες µικρής έκτασης αξιοποιούνται ώστε 
οι φοιτητές/τριες να εµβαθύνουν σε συγκεκριµένες θεµατικές 
και να εξασκηθούν. 

Θέµατα Σχολικής Ψυχολογίας 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΨΧ1103 Ειρήνη 
Δερµιτζάκη, 
idermitzaki@uth.gr

Υ 3, 4 6

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΨΧ1105 Ειρήνη Δερµιτζάκη, 
idermitzaki@uth.gr 

Ε 6 5

Α. Μαθήµατα Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Τµήµατος 

60                      Οδηγός Σπουδών ΠΤΠΕ



Το µάθηµα στοχεύει να αναδείξει κεντρικά θέµατα της Σχολικής 
Ψυχολογίας και να καταδείξει πώς εφαρµόζονται στο πλαίσιο 
της τάξης οι αρχές και οι µέθοδοι της Σχολικής Ψυχολογίας. 
Περιλαµβάνονται, εκτός από την παρουσίαση εφαρµοσµένων 
θεµάτων της Σχολικής Ψυχολογίας, συζήτηση περιπτώσεων και 
παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις στην τάξη και οµαδική 
εργασία σε θέµα της επιλογής των φοιτητριών. Παρουσιάζονται 
θέµατα όπως η προληπτική διαχείριση της τάξης και η 
διαµόρφωση του κατάλληλου πλαισίου µάθησης και ανάπτυξης 
των µαθητών, η αξιολόγηση και ο προσδιορισµός προβληµάτων 
συµπεριφοράς και µάθησης, η διαχείριση προβληµάτων 
συµπεριφοράς στην τάξη , η περιοχή της σχολικής 
συµβουλευτικής και η σηµασία της , τα οργανωµένα 
προγράµµατα παρέµβασης για την υποστήριξη της µάθησης και 
την προαγωγή της ψυχικής υγείας των µαθητών, κ.ά. Στόχος 
είναι ο εκπαιδευτικός να αποκτήσει γνώσεις, µεθόδους, 
στρατηγικές και δεξιότητες ώστε να προετοιµάσει το κατάλληλο 
περιβάλλον για αποτελεσµατική µάθηση και ενδυνάµωση της 
ολόπλευρης ανάπτυξης των µαθητών και να µπορεί να 
απαντήσει αποτελεσµατικά σε προβλήµατα προσαρµογής, 
µάθησης και διαχείρισης της τάξης παίρνοντας τις κατάλληλες 

εκπαιδευτικές αποφάσεις που θα αποδώσουν µε τους µαθητές 
του.  

Ψυχολογία Μάθησης και Διδασκαλίας: Πρακτικές 
Εφαρµογές 

Το µάθηµα επεκτείνει και εξειδικεύει τις γνώσεις που οι φοιτητές 
αποκόµισαν από το Υποχρεωτικό µάθηµα «Εκπαιδευτική 
Ψυχολογία» µε έµφαση στις πρακτικές εφαρµογές των θεµάτων 
που αναπτύσσονται. Στόχος του µαθήµατος είναι να εµβαθύνει 
και να ολοκληρώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των 
µελλοντικών εκπαιδευτικών ώστε να µπορούν να υποστηρίξουν 
πιο αποτελεσµατικά την µάθηση, την ακαδηµαϊκή προσαρµογή 
και την προσωπική ανάπτυξη των µαθητών στο σχολείο. 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΨΧ0620 Ειρήνη Δερµιτζάκη, 
idermitzaki@uth.gr 

Ε 7 5

Α. Μαθήµατα Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Τµήµατος 
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Επίκεντρο του µαθήµατος είναι οι ψυχολογικοί και 
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που συνδέονται µε τη µάθηση, τη 
διδασκαλία και τα ακαδηµαϊκά και κοινωνικά επιτεύγµατα των 
µαθητών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και η προαγωγή αυτών των 
παραγόντων από τους ενήλικες (γονείς και εκπαιδευτικούς). 
Ανάµεσα σε άλλα θέµατα συζητιούνται ο ρόλος της νοηµοσύνης 
στα ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα των µαθητών, οι γνωστικές/
µεταγνωστικές και θυµικές διεργασίες του µανθάνοντα και ο 
ρόλος τους στην προαγωγή της αυτο-ρύθµισης της µάθησης από 
τον µαθητή, η έννοια της ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης, ο ρόλος 
των γονέων και των εκπαιδευτικών στην προαγωγή της αυτο-
ρύθµισης της µάθησης στα παιδιά, η συµβολή της κοινωνικής 
και συναισθηµατικής αγωγής στην ανάπτυξη και την µάθηση 
των µαθητών, κ.ά.  

Εισαγωγή στη Μουσική και την Παιδαγωγική της: 
Σύγχρονες Προσεγγίσεις 

Το µάθηµα οργανώνεται στη βάση τριών παράλληλα 
αναπτυσσόµενων αξόνων. Στόχος του πρώτου είναι να εισάγει 
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
Προσχολικής Εκπαίδευσης στις βασικές έννοιες της µουσικής 
και στην αναγνώριση της πολλαπλότητας των µουσικών 
πρακτικών. Διερευνούµε το ζήτηµα του ορισµού της µουσικής. 
Πραγµατοποιείται ένα ταξίδι σε µουσικές διαφορετικών τόπων 
και εποχών. Εξετάζουµε τις διαφορετικές προσεγγίσεις µέσα 
από τις οποίες µπορεί να κατανοηθεί η µουσική ως κοινωνικο-
πολιτισµική πρακτική. Κάνουµε πολλές βιωµατικές ασκήσεις 
κατανόησης µουσικών παραµέτρων και προσπαθούµε να 
καλλιεργήσουµε την ποιότητα της προσοχής µας απέναντι σε 
διαφορετικούς ηχητικούς σχηµατισµούς. Στα πλαίσια του 
δεύτερου επιχειρούµε µια εισαγωγή στο επιστηµονικό πεδίο της 
µουσικής παιδαγωγικής, µε ιδιαίτερη έµφαση στην προσχολική 
και πρώτη σχολική ηλικία και µε τρόπο ώστε να µπορέσουν οι 
φοιτήτριες και οι φοιτητές να αποκτήσουν τις βάσεις για τη 
δηµιουργική και συστηµατική χρησιµοποίηση της µουσικής στα 
πλαίσια της καθηµερινής τους παιδαγωγικής πράξης.  

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΚΤ1430 Κανελλόπουλος 
Παναγιώτης, 
pankanel@uth.gr

Υ 1, 2 6

Α. Μαθήµατα Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Τµήµατος 
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Επιχειρούµε µίαν εισαγωγή στις βασικές σύγχρονες 
φιλοσοφικές προσεγγίσεις στη µουσική παιδαγωγική 
(αισθητική, πραξιακή, κριτική, µετα-δοµιστική). Επίσης 
επικεντρώνουµε την προσοχή µας στις διαφορετικές 
ερευνητικές προσεγγίσεις της µουσικής ανάπτυξης και της 
µουσικής δηµιουργικότητας, µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
κοινωνικο-πολιτισµική προσέγγιση. Παρουσιάζονται οι βασικές 
αρχές των κύριων µουσικοπαιδαγωγικών συστηµάτων (Orff, 
Dalcroze, Kodaly), ενώ µεγάλη έµφαση δίνεται στη 
µουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του κινήµατος για τη 
δηµιουργική µουσική στην εκπαίδευση που αναπτύχθηκε στον 
Αγγλοσαξονικό χώρο µετά το 1960. Επιπλέον επιχειρείται η 
εισαγωγή στον σχεδιασµό δραστηριοτήτων, η βιωµατική 
προσέγγιση σχεδίων εργασίας. Οι δύο αυτοί άξονες 
αναπτύσσονται σε διαρκή σχέση µε έναν τρίτο, αυτόν των 
βιωµατικών ασκήσεων που στοχεύουν στην ενεργητική 
κατανόηση πτυχών της θεωρίας. 

Μουσικός Αυτοσχεδιασµός και Εκπαίδευση: Θεωρία 
και Πράξη 

Σηµείωση 

Για τη συµµετοχή στο µάθηµα συστήνεται στους φοιτήτριες/ες 
να έχουν παρακολουθήσει το τουλάχιστον ένα από τα 
παρακάτω: 

Εισαγωγή στη µουσική και την παιδαγωγική της: Σύγχρονες 
προσεγγίσεις 

Συνθέτοντας µε τα παιδιά: Θεωρία και πράξη της δηµιουργικής 
µουσικής παιδαγωγικής 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΚΤ1365 Κανελλόπουλος 
Παναγιώτης, 
pankanel@uth.gr

Ε 
Εργαστηριακό

6 5

Α. Μαθήµατα Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Τµήµατος 
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Σκοποί του µαθήµατος είναι (α) η εξερεύνηση της έννοιας του 
µουσικού αυτοσχεδιασµού και της παιδαγωγικής λειτουργίας 
του, και (β) η συστηµατική και εντατική εντρύφηση στην 
πρακτική του αυτοσχεδιασµού. Οι στόχοι διατυπώνονται ως 
εξής : (α ) Η κριτ ική προσέγγιση της έννοιας του 
αυτοσχεδιασµού και των διαφορετικών θεωρητικών 
προοπτικών που έχουν αναπτυχθεί για την κατανόησή του, (β) η 
κατανόηση του κεντρικού ρόλου του αυτοσχεδιασµού στην 
µουσική εκπαίδευση των παιδιών της προσχολικής και πρώτης 
σχολικής ηλικίας, και (γ) η εξοικείωση των φοιτητριών και των 
φοιτητών µε την αυτοσχεδιαστική πράξη . Θα µας 
απασχολήσουν όψεις του αυτοσχεδιασµού όπως αυτές 
εκφράζονται στο κίνηµα του ελεύθερου αυτοσχεδιασµού, στη 
µουσική του δεύτερου µισού του 20ου αιώνα, καθώς και σε 
διάφορες εξωευρωπαϊκές παραδόσεις. Θα εξετάσουµε επίσης 
την λειτουργία του αυτοσχεδιασµού στα πλαίσια του κινήµατος 
της δηµιουργικής µουσικής παιδαγωγικής, καθώς και σε 
σύγχρονες µουσικοπαιδαγωγικές ερευνητικές εργασίες. 
Επιχειρείται η εξοικείωση µε την αυτοσχεδιαστική πράξη, η 
καλλιέργεια ενός αυτοσχεδιαστικού ήθους και µιας ζωντανής 
προσέγγισης της µουσικής δηµιουργίας η οποία θα µπορεί να 
λειτουργήσει στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πράξης. Η 

δηµιουργική συνεισφορά των φοιτητών/τριών στην τελική 
έκβαση του µαθήµατος είναι καίριας σηµασίας, καθώς το 
µάθηµα συνδυάζει την θεωρητική αναζήτηση και την πρακτική 
άσκηση. 

Συνθέτοντας µε τα Παιδιά: Θεωρία και Πράξη της 
Δηµιουργικής Μουσικής Παιδαγωγικής  

Κεντρικός σκοπός του µαθήµατος είναι η βιωµατική και κριτική 
κατανόηση της σηµασίας της σύνθεσης µουσικής ως κεντρικού 
συστατικού της δηµιουργικής µουσικής παιδαγωγικής. Μεγάλη 
έµφαση δίνεται στη µουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του 
κινήµατος για τη δηµιουργική µουσική στην εκπαίδευση  

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατο
ς

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΚΤ1340 Κανελλόπουλος 
Παναγιώτης, 
pankanel@uth.gr

Ε 
Εργαστηριακό

5 5

Α. Μαθήµατα Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Τµήµατος 
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που αναπτύχθηκε στον Αγγλοσαξονικό χώρο µετά το 1960, και 
το οποίο αποτέλεσε την βάση για τη στροφή της µουσικής 
παιδαγωγικής προς τη σύνθεση ως µουσικοπαιδαγωγικό 
εργαλείο. Αναφορά γίνεται στις σύγχρονες τάσεις της 
µουσικοπαιδαγωγικής έρευνας των συνθετικών πρακτικών που 
ακολουθούν τα παιδιά σε διάφορα µουσικοπαιδαγωγικά αλλά 
και ευρύτερα πλαίσια. Εκκινώντας από την εξέταση των 
παιδαγωγικών, κοινωνιολογικών και ψυχολογικών καταβολών 
τ η ς σ η µ α σ ί α ς τ η ς χ ρ ή σ η ς τ η ς σ ύ ν θ ε σ η ς σ τ η 
µουσικοπαιδαγωγική διαδικασία, το µάθηµα εξερευνά τρόπους 
µε τους οποίους η ουσιαστική ενασχόληση µε τη σύνθεση από τα 
αρχικά ακόµα στάδια της εκπαίδευσης όλων των παιδιών µπορεί 
να καταστεί µέσο (α) κατανόησης µουσικών εννοιών, (β) 
ανάπτυξης της µουσικής δηµιουργικότητας και της προσωπικής 
µουσικής φωνής των παιδιών, και (γ) δηµιουργίας µιας ανοιχτής 
σχέσης µε τη µουσική η οποία να βασίζεται στην αυτόνοµη 
µουσική σκέψη, στην κριτική κατανόηση εννοιών, και στο 
προσωπικό βίωµα της δηµιουργίας µουσικής. Το µάθηµα 
συνδυάζει την θεωρητική αναζήτηση και την πρακτική άσκηση. 

Ψηφιακά Μέσα 

Διαδικτυακός τόπος µαθήµατος: https://eclass.uth.gr/courses/
ECE_U_200/  

Το µάθηµα αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική µελέτη των 
ψηφιακών µέσων για επικοινωνιακούς σκοπούς. Επιδιώκεται η 
κατάκτηση εννοιών που αφορούν την ψηφιακή αναπαράσταση 
εικόνας, ήχου και βίντεο καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για 
τη δηµιουργία ψηφιακών πολυτροπικών µηνυµάτων.  

Ψηφιακό Παιχνίδι: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη  

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΘΠ0300 Ηλίας 
Καρασαββίδης, 
ikaras@uth.gr

Υ 1, 2 6

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΘΠ0250 Ηλίας 
Καρασαββίδης, 
ikaras@uth.gr

Ε  
Εργαστηριακό 

6 5

Α. Μαθήµατα Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Τµήµατος 
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Το µάθηµα αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική µελέτη της 
διαδικασίας σχεδιασµού και ανάπτυξης ψηφιακού 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Επιδιώκεται η κατάκτηση γνώσεων 
και ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για το σχεδιασµό και 
την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Απώτερος 
σκοπός είναι η υποστήριξη της µάθησης διαµέσου το 
παιχνιδιού. Το µάθηµα περιλαµβάνει τόσο ζητήµατα θεωρίας 
και έρευνας όσο και ζητήµατα πρακτικής εφαρµογής. Σε 
θεωρητικό επίπεδο το µάθηµα προσεγγίζει το ψηφιακό παιχνίδι 
και τη σχέση του µε τη µάθηση, εξετάζει τη διαθέσιµη εµπειρική 
έρευνα και εστιάζει ιδιαίτερα στην ποιότητα της σχέσης της 
διαδικασίας παιχνιδιού µε το περιεχόµενο του. Σε πρακτικό 
επίπεδο, το µάθηµα εστιάζει στην εξοικείωση µε εργαλεία 
λογισµικού και την χρήση τους στα διάφορα στάδια ανάπτυξης 
ψηφιακού παιχνιδιού τόσο για την ανάπτυξη των πόρων 
(µοντελοποίηση, επιφάνειες και υφές, κίνηση, φωτισµός, εφέ) 
όσο και για τον προγραµµατισµό της λογικής (οπτικός 
προγραµµατισµός). 

Μάθηση µε τις Νέες ΤΠΕ 

Διαδικτυακός Τόπος Μαθήµατος: http://elearn.ece.uth.gr  

Το µάθηµα περιλαµβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε 
ζητήµατα που αφορούν τη µάθηση µε τις ΤΠΕ. Το µάθηµα 
προσεγγίζει την τεχνολογία µε µαθησιακούς όρους , 
διερευνώντας την επίδραση των διαφόρων γνωστικών 
παραδόσεων στη διαµόρφωση αντίστοιχων κατηγοριών 
εκπαιδευτικού λογισµικού. Στα πλαίσια του µαθήµατος οι ΤΠΕ 
προσεγγίζονται ως γνωστικά εργαλεία και εξετάζεται η 
συνεισφορά τους στη µάθηση. Απώτερη επιδίωξη είναι ο 
διδακτικός σχεδιασµός µαθησιακών περιβαλλόντων τα οποία θα 
υλοποιούνται αξιοποιώντας οργανικά ποικίλα υπολογιστικά 
εργαλεία.  

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΘΠ0811 Ηλίας 
Καρασαββίδης, 
ikaras@uth.gr

Ε 6 5
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Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό 

Σκοπός του µαθήµατος αποτελεί η απόκτηση γνώσεων 
αναφορικά µε τις θεµελιώδεις έννοιες και αρχές του 
προγραµµατισµού. Αφενός το µάθηµα αποσκοπεί στη µύηση 
των φοιτητριών/τών στην υπολογιστική σκέψη και τις 
διαδικασίες της. Αφετέρου αποσκοπεί στην εφαρµογή της 
υπολογιστικής σκέψης στην επίλυση προβληµάτων µε τη χρήση 
των γλωσσών Scratch και Python.  

Θέατρο στην Εκπαίδευση: Θεωρίες και Μέθοδοι 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών 
στο πεδίο του Θεάτρου στην Εκπαίδευση σε θεωρητικό και 
πρακτικό επίπεδο. Σε κάθε συνάντηση η θεωρία διαπλέκεται µε 
την πρακτική εφαρµογή µέσω βιωµατικών εργαστηρίων. Στο 
µάθηµα, διερευνάται θεωρητικά το πεδίο, εµβαθύνοντας 
ταυτόχρονα τόσο στις θεατρικές του καταβολές όσο και στις 
βασικές παιδαγωγικές του επιρροές. Εξετάζονται κριτικά οι πιο 
σηµαντικές θεωρίες και µέθοδοι των εκπροσώπων του χώρου µε 
έµφαση στη συγκρότηση του πεδίου στην Αγγλία από τη 
δεκαετία του 1950 και µετά, την ανάπτυξή του σε διεθνές 
επίπεδο και τη συνεχή εξέλιξή του µέσα από τις πρακτικές των 
σύγχρονων παραστατικών τεχνών και ειδών επαγγελµατικού 
θεάτρου. Παράλληλα, προτεραιότητα δίνεται στη βιωµατική 
προσέγγιση και επιχειρείται η εξοικείωση των φοιτητών/τριών 
µε ποικίλες µορφές Θεάτρου στην Εκπαίδευση, ώστε να είναι σε 
θέση να επιλέγουν την πιο κατάλληλη κατά περίσταση 
(καλλιτεχνική , διδακτική , κοινωνική) όπως και να 
ανταποκρίνονται µε επιτυχία στον σχεδιασµό, την εµψύχωση 
και την αξιολόγηση θεατροπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων/
εργαστηρίων. 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΘΠ0170 Ηλίας 
Καρασαββίδης, 
ikaras@uth.gr

Ε 6, 8 5

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΚΤ1433 Μάρθα Κατσαρίδου, 
mkatsaridou@uth.gr

Υ 3, 4 6
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Θεατροπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Εφαρµογές στην 
Προσχολική Εκπαίδευση 

Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η εµβάθυνση στις µορφές 
του Θεάτρου στην Εκπαίδευση που υιοθετούνται στο σχολικό 
πλαίσιο και κυρίως στην Προσχολική Εκπαίδευση, ώστε να είναι 
σε θέση οι φοιτητές/τριες να συνδέουν τη θεωρητική κατάρτιση 
µε την εκπαιδευτική πράξη. Στο µάθηµα, συνδέοντας το Θέατρο 
µε την Παιδαγωγική, διερευνώνται θεωρητικά και πρακτικά 
θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις που µπορούν να 
εφαρµοστούν εντός Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών µε 
διδακτική, κοινωνική και αισθητική στόχευση. Μέρος του 
µαθήµατος αποτελεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών, 

καθώς καλούνται σε οµάδες να σχεδιάσουν, εφαρµόσουν, 
α ξ ι ο λ ο γ ή σ ο υ ν , σ τ ο χ α σ τ ο ύ ν µ ι α ο λ ο κ λ η ρω µ έ ν η 
θεατροπαιδαγωγική δραστηριότητα σε πραγµατικές συνθήκες 
διδασκαλίας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην καλλιτεχνική 
εκπαίδευση των φοιτητών/τριών, προκειµένου να αναπτύξουν 
θεατρικές, εκφραστικές και διδακτικές δεξιότητες ενός/µιας 
θεατροπαιδαγωγού. 

Θέατρο στην Κοινωνία: Θεωρία και Πράξη 

Βασικός σκοπός του µαθήµατος είναι να διερευνήσει θεωρητικά 
και πρακτικά τις µορφές του Εφαρµοσµένου Θεάτρου που 
συνδέονται µε την κοινωνία και τις ανάγκες της. Στο µάθηµα 
προσεγγίζονται τόσο θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις που 
υιοθετούνται στη µη τυπική εκπαίδευση όσο και πρακτικές των 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΚΤ1430 Μάρθα Κατσαρίδου, 
mkatsaridou@uth.gr

Ε 
Εργαστηριακό

5 5

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΚΤ1432 Μάρθα Κατσαρίδου, 
mkatsaridou@uth.gr

Ε 
Εργαστηριακό

8 5
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Προτεραιότητα δίνεται στην πρακτική άσκηση των φοιτητών/
τριών σε διάφορους κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και 
πολιτιστικούς φορείς, όπου σε οµάδες καλούνται σταδιακά να 
συλλάβουν, σχεδιάσουν, παρουσιάσουν, αξιολογήσουν και 
αναστοχαστούν µια παράσταση κοινωνικού θεάτρου ή µια 
ολοκληρωµένη θεατροπαιδαγωγική παρέµβαση. Στο µάθηµα, 
µείζονος σηµασίας θεωρείται η κατάλληλη προετοιµασία/
εκπαίδευση του παιδαγωγού-εµψυχωτή, ώστε να αποκτήσει 
θεατρικές και κοινωνικές δεξιότητες για να ανταποκρίνεται σε 
κοινωνικά, µη θεατρικά περιβάλλοντα και να ενδυναµώνει 
διαφορετικές οµάδες, κοινότητες και άτοµα. Παράλληλα, 
έµφαση δίνεται και στην παραστασιακή διάσταση του θεάτρου, 
προκειµένου οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να 
ολοκληρώσουν µε επιτυχία την παρουσίασή τους σε δηµόσιο 
χώρο. Το µάθηµα µπορεί να συµπληρωθεί από επιπλέον 
(προαιρετικές) συναντήσεις σχετικές µε το αντικείµενο (εκτός 
των απαιτούµενων), που εµπλουτίζουν τις γνώσεις/εµπειρίες 
των φοιτητών/τριών: παρακολούθηση θεατροπαιδαγωγικών 
προγραµµάτων και επαγγελµατικών θεατρικών παραστάσεων 
για παιδιά και εφήβους, συµµετοχή σε θεατροπαιδαγωγικές 
ηµερίδες και εργαστήρια, συζητήσεις µε προσκεκληµένους 
θεατροπαιδαγωγούς, σκηνοθέτες και ηθοποιούς.  

Γραπτός Ακαδηµαϊκός Λόγος Ι & ΙΙ 

Σκοπός του φροντιστηριακού αυτού µαθήµατος που 
προσφέρεται σε δύο µέρη στο 3ο και 4ο εξάµηνο είναι οι 
φοιτητές/τριες αφενός να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και 
δεξιότητες της νεοελληνικής γλώσσας και αφετέρου να 
εξοικειωθούν µε την παραγωγή επιστηµονικού γραπτού λόγου. 

Ευρωπαϊκή Παιδική Λογοτεχνία 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΓΛ0618 Ελένη Κονταξή, 
kondax@uth.gr 

Υ 3, 4 3 & 3

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΓΛ0619 Ελένη Κονταξή, 
kondax@uth.gr 
Τασούλα 
Τσιλιµένη 
tsilimeni@uth.gr

Ε 7 5
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Το µάθηµα αποτελεί βασικό εισαγωγικό µάθηµα για την 
ιστορία, τη θεωρία και την κριτική της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 
για Παιδιά και Νέους. Η ύλη του µαθήµατος έχει ως στόχο να 
γνωρίσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές την εξέλιξη των 
λογοτεχνικών ειδών και πώς αυτά ιδιοποιήθηκαν από την 
παιδική και νεανική λογοτεχνία. 

Οργάνωση Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος I  

Σκοπός του µαθήµατος είναι η συστηµατική µελέτη και η 
σφαιρική θεώρηση του εκπαιδευτικού (κατ’ ακρίβειαν του 
σχολικού) συστήµατος στην Ελλάδα και η εξοικείωση των 
φοιτητών / φοιτητριών µε το ισχύον στην Ελλάδα θεσµικό 
πλαίσιο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής 
εκπαίδευσης. Με την παρακολούθηση των δύο οµότιτλων 
µαθηµάτων [‘Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού 
Συστήµατος Ι & ΙΙ’] θα δοθεί η δυνατότητα στους µελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν το χώρο και το θεσµικό πλαίσιο 
όπου θα εργασθούν, να κατανοήσουν πληρέστερα το ρόλο τον 
οποίο θα κληθούν ν' αναλάβουν και να συνειδητοποιήσουν τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που θα έχουν ως λειτουργοί της 
δηµόσιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, το µάθηµα αυτό θα 
υποβοηθήσει τους φοιτητές / τις φοιτήτριες να κατανοήσουν 
άλλα µαθήµατα που αναφέρονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα ή στα εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων χωρών. Μέσα 
στα πλαίσια των παραδόσεων στο Γ΄ και στο Δ΄ εξάµηνο 
σπουδών (Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος 
Ι) αναπτύσσονται θέµατα όπως: H έννοια του εκπαιδευτικού 
συστήµατος . Βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Συνταγµατική κατοχύρωση της 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  Δοµή και διοικητικά όργανα του 
εκπαιδευτικού συστήµατος (α) στο εθνικό (κεντρικό) επίπεδο, 
(β) στο περιφερειακό - τοπικό επίπεδο (κατά περιφέρεια, νοµό 
και δήµο) και (γ) στο σχολικό επίπεδο διοικητικής οργάνωσης. 
Διεθνείς οργανισµοί και ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι 
οργανώσεις των εκπαιδευτικών και οι οργανώσεις των γονέων 
στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.  

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΠΔ1395 Λαΐνας 
Αθανάσιος, 
athlain@uth.gr 

Υ 3, 4 3 & 3
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Το σύστηµα χρηµατοδότησης της ελληνικής εκπαίδευσης. 
Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος κατά βαθµίδα 
εκπαίδευσης και τύπο σχολείου: βασικός κορµός (πρωτοβάθµια, 
δευτεροβάθµ ια γενική και δευτεροβάθµ ια τεχνική 
επαγγελµατική εκπαίδευση). 

Οργάνωση Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος IΙ  

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι η συστηµατική θεώρηση και 
µελέτη του εκπαιδευτικού (ουσιαστικά του σχολικού) 
συστήµατος της Ελλάδος και η εξοικείωση µε το ισχύον στην 
Ελλάδα θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της 
σχολικής εκπαίδευσης. Kατ' αυτόν τον τρόπο θα δοθεί η 
δυνατότητα στους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν 
το χώρο και το θεσµικό πλαίσιο µέσα στον οποίο θα εργασθούν, 
να κατανοήσουν πληρέστερα το ρόλο τον οποίο θα κληθούν ν' 
αναλάβουν και να συνειδητοποιήσουν τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώµατα που θα έχουν ως λειτουργοί της δηµόσιας 
εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, το µάθηµα αυτό θα υποβοηθήσει 
τους φοιτητές / τις φοιτήτριες να κατανοήσουν άλλα µαθήµατα 
που αναφέρονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ή στα 
εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων χωρών. Μέσα στα πλαίσια των 
παραδόσεων στο 6ο Εξάµηνο σπουδών (Οργάνωση του 
Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος ΙΙ) και σε συνέχεια του 
αντιστοίχου µαθήµατος των Γ΄ και Δ΄ Εξαµήνων του θα 
αναπτύσσονται θέµατα όπως: Οργάνωση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος κατά βαθµίδα εκπαίδευσης και τύπο σχολείου: 
ειδικές περιπτώσεις (πειραµατικά σχολεία, µουσικά σχολεία, 
αθλητικά σχολεία, εκκλησιαστική εκπαίδευση, εσπερινά 
σχολεία, σχολεία ειδικής αγωγής, σχολεία διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης, ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό, µειονοτικά 
σχολεία, ξένα σχολεία κλπ.). Η ιδιωτική εκπαίδευση στην 
Ελλάδα. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Υπηρεσιακή 
κατάσταση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού (το 
υπηρεσιακό καθεστώς που διέπει τους εκπαιδευτικούς, 
δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας , βασική κατάρτιση και 
επιµόρφωση εκπαιδευτικών , επιλογή και διορισµός , 
µετακινήσεις, αξιολόγηση, προαγωγές, πειθαρχικό δίκαιο, 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις κλπ.). 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΠΔ1410 Λαΐνας 
Αθανάσιος, 
athlain@uth.gr 

Ε 5 5
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Λειτουργία σχολικών µονάδων και µαθητικά θέµατα (ίδρυση 
σχολείων, σχολική περιοχή, σχολικό / διδακτικό έτος, εγγραφές, 
µετεγγραφές, φοίτηση, προαγωγή, τίτλοι σπουδών, υπηρεσιακά 
βιβλία κλπ.). 

Διοίκηση Εκπαίδευσης & Εκπαιδευτική Πολιτική  

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι η εξοικείωση µε 
περισσότερο θεωρητικά θέµατα που σχετίζονται µε την άσκηση 
της διοίκησης στη σχολική εκπαίδευση (εκπαιδευτικό σύστηµα 
και σχολική µονάδα) και µε την εκπαιδευτική πολιτική. 
Επιπρόσθετα, η κριτική προσέγγιση και αξιολόγηση των 
ρυθµίσεων που ισχύουν στην Ελλάδα. Μέσα στα πλαίσια των 
παραδόσεων αναπτύσσονται θέµατα όπως: H Διοίκηση 
Εκπαίδευσης ως επιστηµονικός κλάδος. Σχέση Διοίκησης 
Εκπαίδευσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. H εξέλιξη της 
διοικητικής σκέψης. Διεθνείς τάσεις στη Διοίκηση Εκπαίδευσης 

και ελληνική πραγµατικότητα . Οργανωτική θεωρία . 
Αποκεντρωτικά και συγκεντρωτικά συστήµατα οργάνωσης των 
εκπαιδευτικών συστηµάτων . Συγκριτική Αξιολόγηση . 
Διοικητικές θέσεις µέσα στα πλαίσια του Ελληνικού 
Εκπαιδευτικού Συστήµατος. Το έργο των διοικητικών στελεχών 
στη σχολική εκπαίδευση . Εκπαίδευση , επιλογή και 
επαγγελµατική εξέλιξη των διοικητικών στελεχών. Η συµβολή 
των διοικητικών στελεχών στην αποτελεσµατικότητα των 
σχολικών µονάδων. H άσκηση ηγετικών ρόλων στην 
εκπαίδευση. H λήψη αποφάσεων στην εκπαίδευση. Καινοτοµίες 
και µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση. Θεωρία κινήτρων, 
εργασιακή ικανοποίηση και επαγγελµατικό στρες των 
εκπαιδευτικών και των διοικητικών στελεχών. Έννοια και 
υποδείγµατα εκπαιδευτικής πολιτικής. H εκπαιδευτική πολιτική 
στην Eλλάδα. Πρωταγωνιστές και διαδικασία. 

Η Διαπολιτισµική Διάσταση στην Προσχολική 
Εκπαίδευση 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΠΔ1420 Λαΐνας 
Αθανάσιος, 
athlain@uth.gr 

Ε 7 5

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΠΔ1320 Κώστας Μάγος, 
magos@uth.gr 
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Το µάθηµα ασχολείται µε τη θεωρητική προσέγγιση και την 
πρακτική εφαρµογή ζητηµάτων που αφορούν τη διαχείριση της 
ετερότητας στο Νηπιαγωγείο και στο σχολείο γενικότερα. Οι 
πολλαπλές ταυτότητες στη σχολική τάξη, τα στερεότυπα και οι 
προκαταλήψεις των µαθητών και των εκπαιδευτικών, το 
αναλυτικό πρόγραµµα και το εκπαιδευτικό υλικό, ο εορτασµός 
εθνικών και θρησκευτικών γιορτών, η συνεργασία µεταξύ 
σχολείου, οικογένειας και κοινότητας είναι θέµατα που, µέσα 
από θεωρητικές αναφορές, µελέτες περίπτωσης και ενδεικτικά 
παραδείγµατα, προσεγγίζονται στο πλαίσιο του παραπάνω 
µαθήµατος. 

Σχεδιασµός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Διαπολιτισµικών 
Δράσεων 

Το µάθηµα είναι εργαστηριακού τύπου και έχει τη µορφή 
έρευνας-δράσης. Εστιάζει στο σχεδιασµό, οργάνωση, 

πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών και κοινωνικώνδιαπολιτισµικών 
δράσεων . Βασικές κατηγορίες των δράσεων που θα 
προσεγγισθούν στο παραπάνω µάθηµα αποτελούν παιδαγωγικές 
δραστηριότητες ενταγµένες στο πλαίσιο του σχολικού 
προγράµµατος, ευρύτερα σχέδια εργασίας µε διαπολιτισµικό 
περιεχόµενο, ανοιχτά διαπολιτισµικά εργαστήρια, προγράµµατα 
συνεργασίας σχολείου και κοινότητας, ραδιοφωνικές εκποµπές 
διαπολιτισµικού περιεχόµενου κ.ά. Οι φοιτητές/τριες θα έχουν 
τη δυνατότητα να µελετήσουν και να αξιολογήσουν σχετικές 
δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν, αλλά και να 
σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να πραγµατοποιήσουν έρευνες-
δράσεις µε διαπολιτισµική διάσταση.  

Η Εκπαίδευση στον Κινηµατογράφο 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΠΔ1340 Κώστας Μάγος, 
magos@uth.gr

Ε 8 5

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΠΔ0410 Κώστας Μάγος, 
magos@uth.gr 
& άλλος 
διδάσκων/ουσα

Ε 7 5
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Σκοπός του µαθήµατος είναι οι φοιτητές/τριες να µελετήσουν 
µέσα από µία πρωτότυπη και διαφορετική οπτική, εκείνης του 
κινηµατογράφου, το θεσµό του σχολείου, εστιάζοντας στον 
παιδαγωγικό του ρόλο και τις κοινωνικές του λειτουργίες, να 
συζητήσουν και να προβληµατιστούν, αναλύοντας κάθε φορά µε 
συστηµατικό τρόπο, διαφορετικές όψεις της σχολικής 
καθηµερινότητας και της παιδικής ηλικίας. Μέσα από το 
µάθηµα οι φοιτητές/τριες θα οδηγηθούν, µε βιωµατικές και 
διαδραστικές διαδικασίες, να αναστοχαστούν και να 
κατανοήσουν καλύτερα τη σπουδαιότητα του µελλοντικού 
εκπαιδευτικού τους ρόλου ιδιαίτερα στις σύγχρονες 
πολυπολιτισµικές τάξεις, καθώς και ευρύτερα ζητήµατα σχετικά 
µε την εκπαίδευση, την παιδική ηλικία και την ετερότητα.  

Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων 
Νηπιαγωγείου 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η γνώση γενικών αρχών διδακτικής 
µεθοδολογίας και µεθόδων διδασκαλίας, η θεωρητική κατάρτιση 
των φοιτητών και φοιτητριών στη δοµή του προγράµµατος του 
νηπιαγωγείου, στις µεθόδους διδασκαλίας, στην οργάνωση του 
χώρου και του χρόνου στο νηπιαγωγείο. Το µάθηµα 
διαπραγµατεύεται γενικές αρχές διδακτικής µεθοδολογίας και 
µεθόδους διδασκαλίας βάσει των οποίων ο/η νηπιαγωγός 
οργανώνει τις δραστηριότητες και πραγµατώνει τους στόχους 
«διδασκαλίας» και µάθησης αναλαµβάνοντας έργο 
υποβοήθησης των νηπίων, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία, τα 
ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις ικανότητες, τις γνώσεις τους. 

Αναλυτικό Πρόγραµµα και Οργάνωση Μαθησιακών 
Εµπειριών στο Νηπιαγωγείο 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΠΑ0103 Κατερίνα 
Μιχαλοπούλου, 
kmihal@uth.gr

Υ 1, 2 6

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΠΑ0104 Κατερίνα 
Μιχαλοπούλου, 
kmihal@uth.gr

Ε 5 5
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Το µάθηµα διαπραγµατεύεται τη δοµή του προγράµµατος του 
νηπιαγωγείου και δίνει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα 
εφόδια για την αιτιολογηµένη οργάνωση, µεθόδευση και 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο µέσα από τον 
συγκερασµό θεωρίας και πράξης. Στοχεύει στην παιδαγωγική 
συγκρότηση του/της µελλοντικού εκπαιδευτικού, έτσι ώστε να 
συνδέει τις θεωρητικές αρχές της Διδακτικής Μεθοδολογίας µε 
τη διδακτική πρακτική και να αναπτύσσει πρακτικές 
αναστοχασµού. 

Δηµιουργικότητα και Μέσα Έκφρασης 

Η καλλιέργεια της φαντασίας και η ανάπτυξη της δηµιουργικής 
σκέψης στο νηπιαγωγείο, καθώς και οι ευθύνες για τη µέγιστη 
αξιοποίηση του εύρους δυνατοτήτων για δηµιουργία σε κάθε 

παιδί εναποτίθενται στον παιδαγωγό που µπορεί να αναπτύξει 
στα νήπια την επιθυµία για δηµιουργία µέσα από ποικίλες 
µορφές έκφρασης. 

Η Ανάπτυξη του Λογού στο Παιδί 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η γνωριµία των φοιτητών/-τριών µε 
την ανάπτυξη του παιδικού λόγου, και ειδικά του λόγου των 
νηπίων. Οι επιµέρους στόχοι αφορούν την παρατήρηση και 
µελέτη της ανάπτυξης / εξέλιξης της γλώσσας των νηπίων σε όλα 
τα γ λωσσ ι κά επ ίπ εδα , την επ ι σήµανση βασ ι κών 
χαρακτηριστικών και σταδίων, καθώς και την ερµηνεία των 
ιδιαίτερων φαινοµένων της φυσιολογικά εξελισσόµενης 
γλώσσας, σε µονόγλωσσα αλλά και δίγλωσσα (πολύγλωσσα) 
παιδιά. Στο µάθηµα αυτό παρουσιάζεται η αναπτυξιακή πορεία 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΠΑ0401 Κατερίνα 
Μιχαλοπούλου, 
kmihal@uth.gr

Ε 6 5

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΓΛ0615 Μότσιου Ελένη, 
emotsiou@uth.gr

Υ 1, 2 6
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της παιδικής γλώσσας ως προς τα βασικά, καθολικά της στάδια, 
αλλά και ιδιαίτερες όψεις που αφορούν την ελληνική γλώσσα. 
Μέσα από την περιγραφή και την ερµηνεία των φαινοµένων, 
των ιδιαιτεροτήτων και των αποκλίσεων του παιδικού λόγου, το 
µάθηµα επιδιώκει αφενός να προσφέρει στον µελλοντικό 
εκπαιδευτικό ένα εργαλείο προσέγγισης της γλώσσας του 
νηπίου, ώστε να διευκολυνθεί η διδακτική πράξη· αφετέρου, 
επιχειρείται και η εξέταση καίριων ζητηµάτων που απασχολούν 
πολύ συχνά τους εκπαιδευτικούς, όπως θέµατα δίγλωσσης 
ανάπτυξης και διαταραχών του λόγου. 

Δίγλωσση Ανάπτυξη και Δίγλωσση Εκπαίδευση 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών 
µε ποικίλες διαστάσεις του φαινοµένου της διγλωσσίας 

(γλωσσικές, νοητικές, κοινωνικές κτλ.) και τα ζητήµατα 
εκπαίδευσης που προκύπτουν από αυτές. Οι στόχοι που τίθενται 
είναι η µελέτη της διγλωσσίας ως φαινοµένου µε ποικίλες όψεις 
και η σύνδεσή της µε την εκπαιδευτική θεωρία και πράξη. 
Ειδικοί στόχοι: Περιγραφή όψεων διγλωσσίας (πολιτικών, 
κοινωνικών, γλωσσικών) και σύνδεση τύπων/ ειδών δίγλωσσης 
εκπαίδευσης µε τους στόχους που κάθε φορά επιδιώκονται, 
ανάλυση µοντέλων δίγλωσσης εκπαίδευσης και µελέτη 
παραγόντων που µπορούν να συµβάλουν στη δηµιουργία ενός 
δίγλωσσου προγράµµατος για το νηπιαγωγείο, σύνδεση µε/ 
προσαρµογή στην ελληνική πραγµατικότητα. Το µάθηµα 
διαρθρώνεται σε δύο µέρη: (α) Ζητήµατα Δίγλωσσης Ανάπτυξης: 
Δίγλωσση ανάπτυξη και στενότερο/ ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον (στάσεις απέναντι στη διγλωσσία). Δίγλωσση 
ανάπτυξη και ηλικία, το δίγλωσσο παιδί: διαφοροποιήσεις και 
όψεις της δίγλωσσης ικανότητας (γλωσσικά χαρακτηριστικά και 
στάδια (οµοιότητες/διαφορές µε µονόγλωσση ανάπτυξη, 
ταυτόχρονη/ διαδοχική διγλωσσία, εναλλαγή κωδίκων, 
γλωσσική υποχώρηση κ.ά.)· υποθέσεις και θεωρίες για την 
ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας· διγλωσσία και σκέψη, 
διγλωσσία και ευφυία, διγλωσσία και προσωπικότητα, 
διγλωσσία και ταυτότητα. 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΓΛ0640 Μότσιου Ελένη, 
emotsiou@uth.gr

Ε 8 5
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(β) Ζητήµατα Δίγλωσσης Εκπαίδευσης: Μοντέλα δίγλωσσης 
εκπαίδευσης·δίγλωσσα σχολεία: προβληµατισµοί για την 
οργάνωση και το περιεχόµενο µιας δίγλωσσης εκπαίδευσης στο 
νηπιαγωγείο - κριτήρια επιλογής, κατανοµή των δύο γλωσσών 
στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, ανάπτυξη προφορικού λόγου σε 
δύο γλώσσες, πρώτες επαφές µε το γραπτό λόγο, στρατηγικές 
διδασκαλίας, χρήση νέων τεχνολογιών, στάσεις εκπαιδευτικών, 
υποστήριξη και επιµόρφωση εκπαιδευτικών.  

Θέµατα Γλωσσολογίας και Νεοελληνικής Γλώσσας 

Το µάθηµα αποτελεί µια γενική εισαγωγή στη µελέτη της 
φυσικής ανθρώπινης γλώσσας µε ειδικές αναφορές σε καίρια 
ζητήµατα που αφορούν τη Νέα Ελληνική. Συζητιούνται θέµατα 
που σχετίζονται µε την προέλευση και τις απαρχές της 

ανθρώπινης γλώσσας, την ιστορία της Ελληνικής γλώσσας, τα 
βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου γλωσσικού κώδικα σε 
αντίθεση µε άλλους κώδικες επικοινωνίας, µε τη γλώσσα ως 
Επικοινωνία και τη γλώσσα ως Σύστηµα, τις διαστάσεις της 
ποικιλότητας στη γλώσσα - µε ειδικά θέµατα που αφορούν τη 
Νέα Ελληνική (π.χ. γλώσσα και φύλο, η γλώσσα των νέων, 
γεωγραφικές ποικιλίες). Εξετάζονται επίσης οι διαφορές και οι 
οµοιότητες γραπτού και προφορικού λόγου και η γλώσσα ως 
κείµενο· τέλος, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να µελετήσουν 
ζητήµατα ορθογραφίας της Νέας Ελληνικής, να εξετάσουν 
διάφορους «µύθους» για την ελληνική γλώσσα και να 
συνειδητοποιήσουν την έννοια του «γλωσσικού λάθους». 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΓΛ0120 Μότσιου Ελένη, 
emotsiou@uth.gr

Ε 5 5

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΨΧ9040 Φωτεινή 
Μπονώτη, 
fbonoti@uth.gr

Υ 1, 2 6
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Το µάθηµα αποτελεί µια εισαγωγή στην Αναπτυξιακή 
Ψυχολογία. Ειδικότερα, αναλύονται οι βασικές έννοιες και 
αρχές της ανθρώπινης ανάπτυξης, οι µέθοδοι έρευνας στην 
Αναπτυξιακή Ψυχολογία και οι κυριότερες θεωρίες, που 
επιχειρούν να περιγράψουν και να ερµηνεύσουν την ανθρώπινη 
ανάπτυξη. Περιγράφονται επίσης βασικά χαρακτηριστικά της 
αισθησιοκινητικής, γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην 
περίοδο από τη γέννηση έως την εφηβεία. Στόχος του είναι να 
κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τον πολυδιάστατο χαρακτήρα 
της ανθρώπινης ανάπτυξης και το σύνθετο πλέγµα των 
παραγόντων που την επηρεάζουν.  

Θέµατα Ανάπτυξης του Παιδιού  

Το µάθηµα εστιάζει σε θέµατα της ανάπτυξης του παιδιού µε 
βάση τα σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα και υπό το πρίσµα νέων 
ερµηνευτικών προσεγγίσεων. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ο ρόλος 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-πολιτισµικών παραγόντων, 
προκειµένου να κατανοήσουν οι φοιτητές-φοιτήτριες την 
επίδρασή τους στην ανάπτυξη. Επιχειρείται η εξοικείωση των 
φοιτητών-τριών µε τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού 
προσχολικής ηλικίας, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται µοντέλα 
και εργαλεία εκτίµησης της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του 
µαθήµατος επιδιώκεται να γίνει σύνδεση θεωρίας και πράξης, 
ώστε η γνώση των αρχών της ανάπτυξης να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την καθοδήγηση της καθηµερινής 
πρακτικής. 

Ψυχολογία Παιδικού Σχέδιου 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΨΧ0207 Φωτεινή 
Μπονώτη, 
fbonoti@uth.gr

Ε 7 5
Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΨΧ0205 Φωτεινή 
Μπονώτη, 
fbonoti@uth.gr

Ε 6 6
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Το µάθηµα στοχεύει να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τις 
κυριότερες ψυχολογικές θεωρίες στο χώρο του παιδικού 
σχεδίου, τα στάδια της σχεδιαστικής διαδικασίας και τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες των νηπίων στον τοµέα αυτό. 
Ειδικότερα, το µάθηµα παρουσιάζει κριτικά τις κυριότερες 
ψυχολογικές θεωρίες στο χώρο του παιδικού σχεδίου και  
προσπαθεί να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήµατα: (α) Μπορεί 
το σχέδιο να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση της νοηµοσύνης του 
παιδιού; (β) Προσφέρεται το σχέδιο για τη διάγνωση 
συναισθηµατικών διαταραχών και προβληµάτων συµπεριφοράς 
στο παιδί; (γ) Εκφράζει το παιδί στα σχέδια του τη «νοητική 
εικόνα» που έχει για τον κόσµο που το περιβάλλει; (δ) Η 
ιδιοτυπία του παιδικού σχεδίου µήπως αντανακλά τα 
προβλήµατα οργάνωσης του χώρου και προγραµµατισµού των 
ενεργειών, που προκύπτουν κατά τη σχεδιαστική διαδικασία; Οι 
απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα δίνονται µέσα από τη 
διεξοδική παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
παιδικών σχεδίων στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης του παιδιού. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις σύγχρονες θεωρίες που τονίζουν 
τη σηµασία των γνωστικών παραγόντων και αντιµετωπίζουν τα 
παιδικά σχέδια ως κατασκευές, των οποίων η τελική µορφή 
εξαρτάται από τη διαδικασία παραγωγής τους. 

Μουσεία και Εκπαίδευση 

  

Στόχος του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες 
στην εκπαιδευτική διάσταση των µουσείων ως χώρων µη 
τυπικής εκπαίδευσης, να παρέχει µια συνολική εικόνα στα 
επιµέρους στοιχεία που διαµορφώνουν το σύγχρονο πρόσωπο 
της µουσειοπαιδαγωγικής και να συζητήσει ζητήµατα σχετικά µε 
τον χαρακτήρα της µάθησης στο µουσείο. Για τον σκοπό αυτό 
εξετάζονται οι κοινωνικές, πολιτισµικές και ιστορικές διαστάσεις 
της ανάπτυξης του θεσµού του µουσείου και η ανάπτυξη της 
εκπαιδευτικής και επικοινωνιακής του διάστασης . 
Προσεγγίζονται διαφορετικά είδη µουσείων µε βάση τις 
µουσειολογικές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις που οδηγούν στη 
σύγχρονη πολύπλευρη λειτουργία του ως χώρου εµπειρίας και 
δηµιουργίας που συνδέει τη µάθηση µε την ψυχαγωγία. 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΚΤ1102 Νίκη 
Νικονάνου, 
niknik@uth.gr 

Y 3, 4 6
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Αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της µουσειακής 
εκπαίδευσης, εστιάζοντας στις εκπαιδευτικές θεωρίες γνώσης, 
µάθησης και επικοινωνίας και στη µουσειοπαιδαγωγική 
στοχοθεσία. Έµφαση δίνεται στη σηµασία των διαφορετικών 
οµάδων κοινού που απευθύνεται το µουσείο και στις διαδικασίες 
προσδιορισµού τους µέσα από έρευνες κοινού και αξιολογήσεις, 
ενώ παράλληλα αναλύονται οι σχέσεις µουσείου-σχολείου, οι 
δραστηριότητες που απευθύνονται στον ελεύθερο χρόνο του 
κοινού (π.χ. οικογένειες, παιδιά κ.ά.) καθώς και οι στρατηγικές 
προσέγγισης οµάδων κοινού που δεν έχουν πρόσβαση στο 
πολιτιστικό αγαθό. Τέλος, εξετάζονται τα διαφορετικά είδη 
µουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων και µεθόδων 
προσέγγισης που εφαρµόζονται για την υποστήριξη της 
εµπειρίας του επισκέπτη µέσα στο µουσείο καθώς και τα 
διδακτικά µέσα που αναπτύσσονται, όπως το εκπαιδευτικό 
υλικό, οι µουσειοσκευές, οι εκπαιδευτικές εκθέσεις και οι 
εφαρµογές νέων τεχνολογιών. 

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Δράσεων για Μουσεία 

  

Το µάθηµα εξετάζει µορφές εκπαιδευτικών δράσεων που 
επιδιώκουν την σύνδεση της ζωής των παιδιών µε χώρους και 
δραστηριότητες πολιτισµού. Η εξοικείωση µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της µάθησης σε µουσεία, τη διερευνητική 
µάθηση σε εκθέσεις, χώρους πολιτισµικής αναφοράς και αστικό 
τοπίο, και την υποστήριξη δηµιουργικών βιωµάτων αξιοποιείται 
στο σχεδιασµό/ την ενορχήστρωση εκπαιδευτικών σεναρίων 
µέσα και έξω από το νηπιαγωγείο ή το σχολε ίο . 
Πραγµατοποιείται κριτική προσέγγιση εκπαιδευτικών δράσεων 
και παρεµβάσεων σε χώρους πολιτισµού, έντυπου και ψηφιακού 
υλικού για εκπαιδευτικούς και παιδιά. Έµφαση δίνεται στη 
συµµετοχική και συµπεριληπτική διάσταση των δράσεων και σε 
πρωτοβουλίες που απαντούν κριτικά σε θέµατα πολιτισµικής 
διαµεσολάβησης. 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΚΤ1390 Νίκη 
Νικονάνου, 
niknik@uth.gr 

Ε 6 5
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Ο Κόσµος της Τέχνης στην Εκπαίδευση 

Στο µάθηµα εξετάζονται διάφορες περίοδοι της ευρωπαϊκής 
τέχνης, αναλύονται τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν 
καλλιτεχνικές τάσεις και θίγονται ζητήµατα σύνθεσης, ανάλυσης 
και εξέλιξης των εικαστικών τεχνών.  Η καλλιτεχνική παραγωγή 
προσεγγίζεται τόσο µε βάση στυλιστικά χαρακτηριστικά αλλά 
και στο γενικότερο πλαίσιο των εκάστοτε πολιτιστικών, 
ιστορικών, πολιτικών και κοινωνικών δεδοµένων, ώστε να γίνει 
κατανοητή η σύνθετη αλληλεπίδραση µεταξύ µορφής, 
περιεχοµένου και ιστορικών συµφραζοµένων. Ειδικότερα, 
έµφαση δίνεται στην ανάλυση έργων τέχνης µε στόχο να 
εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες µε τις διαδικασίες καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας καθώς και ερµηνείας της. Επίσης, στο µάθηµα 
εξετάζονται οι δυνατότητες που προσφέρονται στη σηµερινή 
εποχή από τις νέες τεχνολογίες για µελέτη και εµπειρία της 

τέχνης µέσω των εικονικών µουσείων και τις εκπαιδευτικές 
δυνατότητες που αυτές προσφέρουν. 

Εισαγωγή στην Κοινωνική Παιδαγωγική και Βασικές 
Παιδαγωγικές Έννοιες 

Στο µάθηµα επιχειρείται µια γενική επισκόπηση της Κοινωνικής 
Παιδαγωγικής και του ερευνητικού της πεδίου. Η προσέγγιση 
αυτή αποβλέπει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες ποιο 
είναι το περιεχόµενο, οι σκοποί και οι στόχοι της Κοινωνικής 
Παιδαγωγικής, να προσδιορίσει το αντικείµενο και να 
αποκτήσουν µε τον τρόπο αυτό οι φοιτητές/τριες µια πρώτη 
σφαιρική εικόνα της Κοινωνικής Παιδαγωγικής. Οριοθετείται το 
γνωστικό αντικείµενο και αναλύονται οι κυριότεροι 
επιστηµονικοί όροι της Κοινωνικής Παιδαγωγικής. Επίσης 
αναλύονται οι σηµαντικότεροι όροι που χρησιµοποιούνται στους 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΠΔ1250 Βασίλης 
Πανταζής, 
pantazisv@uth.gr

Υ 1, 2 6

Α. Μαθήµατα Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Τµήµατος 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΚΤ0610 Νίκη 
Νικονάνου, 
niknik@uth.gr 

Ε 5 5
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επιµέρους τοµείς και κλάδους της Παιδαγωγικής Επιστήµης, 
αλλά και στην εκπαιδευτική πράξη. 

Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώµατα-Τα δικαιώµατα του παιδιού 

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα µπορούν να προωθηθούν και να 
υλοποιηθούν µέσω της παιδείας, της εκπαίδευσης και των 
φορέων κοινωνικοποίησης. Η επαγγελµατική οµάδα των 
εκπαιδευτικών µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην 
πραγµάτωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να συµµετέχει ενεργά στον αγώνα για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και να αναπτύξει µια ανθρωποδικαιική πληρότητα. 
Το µάθηµα έχει χαρακτήρα εισαγωγικό και θεωρητικό. 
Ασχολείται µε τις Διεθνείς Συµβάσεις για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώµατα, τα Δικαιώµατα του Παιδιού, τι είναι η Εκπαίδευση 
για την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα, ποια είναι η 
ιστορία της και ποιο το υπόβαθρό της. Διερευνά επίσης θέµατα 
που αποτελούν διαστάσεις της Εκπαίδευσης για την Ειρήνη ή 
συµβάλλουν στην κατανόησή της, όπως είναι οι συγκρούσεις, τα 
αίτια που τις προκαλούν και οι τρόποι επίλυσής τους. Τα 
δικαιώµατα του παιδιού είναι ανθρώπινα δικαιώµατα, τα οποία 
από το 1989 προστατεύονται διεθνώς µε τη Σύµβαση των 
Δικαιωµάτων του Παιδιού. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν 
ισχύουν µόνο για τους ενήλικες αλλά και για τα παιδιά. Δεν 
υπάρχει καµία αµφιβολία ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε την 
αµετάκλητη αξίωσή τους σε Οικουµενικότητα ισχύουν 
κατεξοχήν για τα παιδιά, για πρόσωπα δηλαδή που έχουν 
ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας. Τα παιδιά είναι οι πρώτοι φορείς 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και οι πρώτοι παραλήπτες της 
εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Μόνο αν τα παιδιά 
αναπτύξουν µια συνείδηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου, 
µπορούν ως ενήλικες να αντιλαµβάνονται σε επαρκή βαθµό τα 
ανθρώπινα δικαιώµατά τους.  

Αντιρατσιστική Εκπαίδευση 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Α. Μαθήµατα Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Τµήµατος 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΠΔ1220 Βασίλης 
Πανταζής, 
pantazisv@uth.gr

Ε 5 5
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Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΠΔ1230 Βασίλης 
Πανταζής, 
pantazisv@uth.gr

Ε  
Εργαστηριακό

6 5

Οι µεταναστευτικές κινήσεις στο εσωτερικό των χωρών 
υποδοχής προκαλούν σε πολλούς πολίτες αβεβαιότητα και 
αγανάκτηση. Αφήνουν να εµφανισθούν αισθήµατα απειλής και 
συγκεχυµένου φόβου . Πολλο ί από τους ντόπ ιους 
αντιλαµβάνονται τις δηµογραφικές αλλαγές ως απειλή και 
αντιδρούν µε εχθρότητα, µίσος, φόβο και βία κατά του «ξένου». 
Περιπτώσεις µορφών βίας είναι µόνο η κορυφή του παγόβουνου 
ενός καθηµερινού ρατσισµού. Είναι σηµαντικό για την 
αντιµετώπιση των καθηµερινών µορφών αποκλεισµού, να γινεί 
ορατή η «λανθάνουσα» εµπλοκή κάθε µέλους της κοινωνίας µας 
σε µια ιστορία της αποικιοκρατίας, του ρατσισµού, του ναζισµού 
και της ευρωπαϊκής «ανωτερότητας». Η αντιρατσιστική 
παιδαγωγική δεν επιδιώκει µόνο την εξάλειψη των 
επιφανειακών συµπτωµάτων, αλλά έχει να κάνει κυρίως µε τις 
αιτίες και τις ρίζες του ρατσισµού. Αντιρατσιστική εκπαίδευση 

δεν είναι δυνατή χωρίς την πρόσβαση στη συστηµική φύση της 
ρατσιστικής βίας. Αντιρατσιστική παιδαγωγική στο πλαίσιο της 
συγκεκριµένης κατάστασης στα ελληνικά σχολεία και της 
πολιτικής κατάστασης στη χώρα είναι σήµερα περισσότερο από 
ποτέ µια πράξη εξισορρόπησης: Μια πράξη εξισορρόπησης 
µεταξύ της ενδυνάµωσης των οµάδων που υφίστανται 
διακρίσεις και της προσπάθειας να αποδοµηθεί η διαίρεση σε 
οµάδες, µεταξύ της κριτικής στη νοµοθεσία και στην πρακτική 
των αρχών και στις ιεραρχικές δοµές του σχολείου, µεταξύ των 
κινδύνων που επιφυλάσσουν τα πολυπολιτισµικά φολκλόρ και η 
φαινοµενική αρµονία και της προώθησης µιας καλυµµένης 
περιέργειας για τους «ξένους». Σκοπός του µαθήµατος είναι η 
πληροφόρηση, η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των 
υποψηφίων εκπαιδευτικών για όλες τις µορφές διακρίσεων και 
του ρατσισµού (προκατάληψη, µετανάστευση και άσυλο), τα νέα 
καθήκοντα που επωµίζεται το σχολείο και ο εκπαιδευτικός στη 
σηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα. 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
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Πληροφορίες και υλικό́ του µαθήµατος είναι διαθέσιµα 
ηλεκτρονικά́ στην πλατφόρµα eclass.uth.gr 

Το µάθηµα εξετάζει κριτικά τις δυνατότητες που παρέχουν οι 
σηµαντικότερες κοινωνιολογικές θεωρίες της εκπαίδευσης για 
την ερµηνεία και κατανόηση του ρόλου του εκπαιδευτικού 
θεσµού στην παραγωγή αλλά και αντιµετώπιση της κοινωνικής 
ανισότητας, καθώς και την κατασκευή υποκειµενικοτήτων. 
Συγκεκριµένα, προσεγγίζονται από µία κριτική σκοπιά η θεωρία 
του δοµολειτουργισµού για την εκπαίδευση, η µαρξιστική 
θεωρία της κοινωνικής αναπαραγωγής και αντιστοίχισης, η 
θεωρία του πολιτισµικού κεφαλαίου, η θεωρία των γλωσσικών 
κωδίκων, καθώς και κοινωνιολογικές θεωρήσεις των αναλυτικών 
προγραµµάτων, οι θεωρίες της αντίστασης και οι θεωρίες της 
ερµηνευτικής κοινωνιολογίας. Επίσης, ιδιαίτερη σηµασία 

αποδίδεται στις µεταδοµιστικές αναλυτικές προσεγγίσεις του 
εκπαιδευτικού θεσµού. Υπό το πρίσµα αυτών των θεωριών 
εξετάζονται τα αίτια και οι συνέπειες της άνισης σχολικής 
επίδοσης, η σύνδεση της σχολικής εκπαίδευσης µε την αγορά 
εργασίας, ενώ τίθεται υπό συζήτηση η κυρίαρχη ιδεολογία περί 
της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών και της αξιοκρατίας. 
Τέλος, σηµαντικό µέρος του µαθήµατος αφορά τον κριτικό 
αναστοχασµό της τρέχουσας παιδαγωγικής πρακτικής και την 
αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διαπαιδαγώγησης µε σηµείο 
αναφοράς τις δηµοκρατικές αρχές της ισότητας και της 
ελευθερίας.  Στόχοι του µαθήµατος είναι: α) η εµβάθυνση στην 
κατανόηση των ιδεών των κυριότερων κοινωνιολογικών 
θεωρήσεων της εκπαίδευσης, β) η εφαρµογή των διαφορετικών 
κοινωνιολογικών ερµηνειών για τη σηµασία που έχει ο 
εκπαιδευτικός θεσµός, τους ρόλους που ασκεί µέσα στην 
κοινωνία, την αντιµετώπιση του φαινοµένου της κοινωνικής 
ανισότητας στην εκπαίδευση και τις προοπτικές που 
διαγράφονται. 

Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας 
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Πληροφορίες και υλικό́ του µαθήµατος είναι διαθέσιµα 
ηλεκτρονικά́ στην πλατφόρµα eclass.uth.gr 

Το µάθηµα αυτό αποσκοπεί στη µελέτη της παιδικής ηλικίας σε 
συνάρτηση µε ένα φάσµα κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών 
και ιδεολογικών παραγόντων, προκειµένου να διερευνηθούν τα 
δοµικά γνωρίσµατα που αναδεικνύουν την παιδική ηλικία σε 
κοινωνική κατηγορία και σε σταθερό στοιχείο της κοινωνικής 
δοµής. Το µάθηµα είναι οργανωµένο γύρω από τρεις θεωρητικές 
προσεγγίσεις: Ιστορική Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας, 
Θεωρίες Κοινωνικοποίησης, Νέα Κοινωνιολογία της Παιδικής 
Ηλικίας. Με γνώµονα τις θεωρητικές και µεθοδολογικές αρχές 
κάθε προσέγγισης συζητούνται οι συνέπειες που καθεµιά 
επιφέρει στη γενικότερη θεώρηση της παιδικής ηλικίας, καθώς 
και στην κοινωνική θέση των παιδιών. Βασικός στόχος του 
µαθήµατος είναι η αποµάκρυνση των φοιτητριών από την 

παραδοσιακή ερµηνεία της παιδικής ηλικίας στη στείρα βάση 
του ηλικιακού φάσµατος, ενώ προτείνεται η διερεύνηση της 
κοινωνικής ταυτότητας και η κοινωνική ερµηνεία των όρων 
«παιδί» και «παιδική ηλικία». 

Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας: Γνώση και 
Εξουσία 

Πληροφορίες και υλικό́ του µαθήµατος είναι διαθέσιµα 
ηλεκτρονικά́ στην πλατφόρµα eclass.uth.gr 

Το περιεχόµενο του µαθήµατος αφορά ζητήµατα γνώσης, 
υποκειµενικότητας και εξουσίας. Τα ζητήµατα αυτά εστιάζονται 
στη µελέτη κυρίως της παιδικής ηλικίας. Μ’ άλλα λόγια, το 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε θέµατα συγκρότησης της 
ταυτότητας της παιδικής ηλικίας, τα οποία εξετάζονται κυρίως  
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σε σχέση µε την έννοια της αναπαράστασης και του λόγου. Υπό 
αυτό το πρίσµα, γίνεται αναφορά στη θεωρία του δοµισµού, ενώ 
σηµαντικό µέρος του µαθήµατος αναλώνεται στη θεωρία και την 
ανάλυση λό γου , η οπο ί α συν ε νών ε ι τ ρ ε ι ς αν τ ι -
θετικιστικέςπαραδόσεις έρευνας – τον µετα-δοµισµό, την 
ερµηνευτική και τον µετα-µαρξισµό. Ακόµη, αντικείµενο 
συζήτησης αποτελεί ο µεταβαλλόµενος ρόλος της κοινωνικής 
επιστήµης και η φύση της σύγχρονης γνώσης , ενώ 
αναδεικνύονται επιστηµολογικά ζητήµατα αναφορικά µε την 
κατάσταση της γνώσης, την αλήθεια και το σχετικισµό και 
γενικότερα τη διαµάχη ανάµεσα στους υπερασπιστές του 
Διαφωτιστικού προτάγµατος και τους µεταµοντέρνους 
στοχαστές. Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση 
των φοιτητριών µε τα σύγχρονα ρεύµατα της κοινωνικής 
θεωρίας µέσα από την πρακτική εφαρµογή τους. Συγκεκριµένα, 
οι φοιτήτριες έρχονται σε επαφή µε έννοιες όπως είναι η 
υποκειµενικότητα, η αναπαράσταση, η ιδεολογία, ο λόγος, 
καθώς και µε ζητήµατα όπως είναι η σχέση του λόγου ή της 
γνώσης µε την εξουσία διαµέσου της ανάλυσης και της κριτικής 
εξέτασης ενός ποικιλόµορφου και διαφοροποιηµένου υλικού 
όπως είναι κινηµατογραφικές ταινίες, λογοτεχνικά κείµενα, 
τηλεοπτικές διαφηµίσεις, επιστηµονικά βιβλία, επιλεγµένα 
κείµενα της κοινωνικής θεωρίας, κόµικς και γενικά κάθε είδους 
υλικό που η ανάλυσή του δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουµε 

και να συζητήσουµε ζητήµατα που αφορούν τη συγκρότηση 
ταυτοτήτων και τις σχέσεις εξουσίας αναφορικά κυρίως µε την 
παιδική ηλικία, αλλά και µε το φύλο, την τάξη, την εθνότητα, 
κλπ. 

Λογοτεχνία: διαφορετικές προσεγγίσεις/αναγνώσεις  

Πρώτος στόχος είναι οι φοιτήτριες/τές να εξοικειωθούν µε τις 
έννοιες του λογοτεχνικού είδους, των λογοτεχνικών συµβάσεων 
και την ιστορικότητά τους. Μελετώνται κείµενα που 
εκπροσωπούν διαφορετικά λογοτεχνικά είδη (δράµα, 
πεζογραφία και ποίηση) και διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύµατα 
(ροµαντισµό, ρεαλισµό, µοντερνισµό). 



Επίσης, τα κείµενα της ύλης, τα οποία προέρχονται από την 
ευρωπαϊκή, ελληνική αλλά και αµερικάνικη λογοτεχνία, 
χρησιµοποιούνται ως παραδείγµατα για διαφορετικές 
µεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές λογοτεχνικής 
κριτικής, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο δεύτερος στόχος του 
µαθήµατος που είναι µια πρώτη γνωριµία µε τις θεωρίες 
λογοτεχνίας. 

Λογοτεχνία, Λόγος και Ιδεολογία 

Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στις διαφορετικές έννοιες του 
όρου «ιδεολογία» και άλλες θεωρίες και έννοιες που αφορούν 
στους τρόπους µε τους οποίους κατανοούµε, συγκροτούµε και 
βιώνουµε την ταυτότητά µας και τις κοινωνικές µας σχέσεις, 
όπως «λόγος», «κοινωνικό φαντασιακό», «ετερότητα». Η 
παράλληλη κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων στοχεύει 

στο να γίνουν κατανοητοί οι τρόποι µε τους οποίους τα στοιχεία 
λογοτεχνικότητας (χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών ειδών, 
συµβολική γλώσσα, αφήγηση, δοµή, κατασκευή χαρακτήρων, 
µεταφορική γλώσσα, ρητορική, κλπ.), διαµεσολαβούν ή/και 
παράγουν ιδεολογία, ρητά ή άρρητα.  

Σπουδές Φύλου και Λογοτεχνία 

Ι. Συνοπτική ιστορία της φεµινιστικής λογοτεχνικής κριτικής, 
που περιλαµβάνει τόσο την επερώτηση του λογοτεχνικού 
κανόνα όσο και την εκ νέου ανάγνωση και προβολή γυναικών 
συγγραφέων. ΙΙ. Εισαγωγή σε βασικά θεωρητικά ζητήµατα που 
έθεσαν οι Σπουδές Φύλου –ως απόρροια του φεµινιστικού 
κινήµατος. ΙΙΙ. Η άσκηση στην κριτική ανάγνωση πεζογραφικών 
και ποιητικών κειµένων, γραµµένων από άντρες και γυναίκες, 
από την προοπτική της φεµινιστικής κριτικής και των θεωριών 
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για τα έµφυλα υποκείµενα. Εξετάζονται οι ιδιαίτεροι τρόποι µε 
τους οποίους τα λογοτεχνικά κείµενα µας παρακινούν να 
καταλάβουµε τί σηµαίνει να είσαι γυναίκα ή άντρας, 
ετεροφυλόφιλη/ος ή οµοφυλόφιλη/ος, σε µία συγκεκριµένη 
εποχή και κοινωνία, και κατά πόσον τα ίδια αυτά κείµενα 
ενθαρρύνουν ή επιχειρούν να ανατρέψουν τις επικρατούσες 
πολιτισµικές κανονικότητες και νόρµες. Εξετάζουµε τις αλλαγές 
που έχει επιφέρει η φεµ ινιστική παρέµβαση στους 
παραδοσιακούς τρόπους προσέγγισης της λογοτεχνίας και της 
τέχνης, καθώς η προοπτική του φύλου έχει εµπλουτίσει την 
κριτική µε περισσότερα θέµατα προς διερεύνηση. 

Εισαγωγή στον Γραµµατισµό 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών 
µε τις σύγχρονες θεωρίες για την ανάδυση του γραµµατισµού 
και ο σχεδιασµός δραστηριοτήτων για τη γλώσσα στην 
προσχολική εκπαίδευση. Οι στόχοι του µαθήµατος είναι οι 

κάτωθι: α) Εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε τις σύγχρονες 
θεωρίες για την ανάδυση του γραµµατισµού, β) Κατανόηση των 
ιδιο-χαρακτηριστικών (δοµικών και λειτουργικών) του γραπτού 
λόγου και των κειµένων, γ) Σύνδεση των θεωρητικών αρχών της 
ανάδυσης του γραµµατισµού µε τη διδακτική πρακτική µέσω 
σχεδιασµού δραστηριοτήτων για τη γλώσσα στην προσχολική 
εκπαίδευση. Το µάθηµα έχει ως κεντρικό του άξονα την 
κατανόηση των διαδικασιών ανάδυσης του γραµµατισµού. 
Προσδιορίζεται το θεωρητικό πλαίσιο προσέγγισης του 
γραµµατισµού και οι βασικές έννοιες και αρχές της διδακτικής 
της γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση. Παρουσιάζονται οι 
αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη γραφή και 
την ανάγνωση και οι διάφορες θεωρίες για την προσέγγιση του 
γραµµατισµού στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση. 
Τέλος , σχεδιάζονται και αξιολογούνται διδακτικές 
δραστηριότητες για την εξοικείωση των νηπίων µε τον 
γραµµατισµό. 

Εκπαιδευτικό Υλικό για τη Γλώσσα στην Προσχολική 
Εκπαίδευση 
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Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών 
µε το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού υλικού για τη γλώσσα στην προσχολική ηλικία. Οι 
στόχοι του µαθήµατος είναι οι κάτωθι: α) Κατανόηση της 
πολυπαραµετρικότητας του σχεδιασµού εκπαιδευτικού υλικού, 
β) Αξιολόγηση υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού για την 
ελληνική ως µητρική και δεύτερη/ξένη γλώσσα, γ) Ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων για την γλώσσα 
στην προσχολική εκπαίδευση. Στο µάθηµα συζητούνται 
δεδοµένα και αξιοποιούνται µοντέλα τα οποία οριοθετούν τις 
αρχές και τις παραµέτρους σχεδιασµού και αξιολόγησης 
εκπαιδευτικού υλικού για την γλώσσα, όπως: ιδεολογικές 
επιλογές, τυπογραφία, χρώµα και εικόνες κ.α. Επίσης, 
παρουσιάζονται µοντέλα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού για 
την ελληνική ως µητρική και δεύτερη/ξένη γλώσσα και 
αξιολογείται υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό. Συζητούνται τα 

πρόσφατα Προγράµµατα Σπουδών για την γλώσσα στην 
προσχολική εκπαίδευση και αναπτύσσονται διαθεµατικές 
δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια από τους φοιτητές 
και τις φοιτήτριες. 

Πολυτροπικά Κείµενα: Ανάλυση, Κατανόηση και 
Παραγωγή 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών 
µε τη θεωρία της πολυτροπικότητας και η ανάλυση 
πολυτροπικών κειµένων για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι 
στόχοι του µαθήµατος διατυπώνονται ως εξής: α) κατανόηση 
των ορίων του πολυτροπικού γραµµατισµού και της 
πολυτροπικής κατασκευής των κειµένων, β) ανάλυση 
πολυτροπικών κειµένων και γ) διεξαγωγή έρευνας για τις 
διαδικασίες µε τις οποίες τα παιδιά προσεγγίζουν τα 
πολυτροπικά κείµενα. 
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Στο µάθηµα θα παρουσιαστεί η συνεισφορά των ποικίλων 
τρόπων (τυπογραφία, χρώµα, εικόνες κ.λπ.) στη νοηµατοδότηση 
προφορικών και γραπτών κειµένων, θα αναλυθούν πολυτροπικά 
κείµενα από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο πλαίσιο 
εργαστηρίων, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι 
διαδικασίες κατανόησης και παραγωγής πολυτροπικών 
κειµένων από παιδιά µικρών ηλικιών και θα διεξαχθούν 
αντίστοιχες έρευνες µικρής κλίµακας. Το µάθηµα θα διεξαχθεί 
κυρίως µε τη µορφή εργαστηρίων. 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και 
των φοιτητών µε το περιβαλλοντικό ζήτηµα, τις βασικές 
διαστάσεις της οικολογικής κρίσης και την ανάγκη επίλυσης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Επίκεντρο του µαθήµατος 

αποτελεί η γνωριµία µε την ιστορία, την παιδαγωγική 
φιλοσοφία, τη διδακτική µεθοδολογία και τα βασικά ρεύµατα 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του µαθήµατος 
θα εξεταστούν σύγχρονες τάσεις και καλές πρακτικές από το 
χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έµφαση 
δίνεται στο πώς όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στο πλαίσιο 
της προσχολικής εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός είναι οι 
φοιτήτριες και οι φοιτητές να αποκτήσουν βασικά εφόδια για 
την κατανόηση του διεπιστηµονικού χώρου της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, την κριτική προσέγγιση και αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού υλικού και δράσεων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, καθώς και τις βασικές ικανότητες για το 
σχεδιασµό προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Ενδυναµώνοντας τη Σχέση των Παιδιών µε τη Φύση

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΘΠ0502 Ίριδα Τσεβρένη,  
itsevreni@uth.gr

Υ 1, 2 6

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΘΠ0504 Ίριδα Τσεβρένη,  
itsevreni@uth.gr

Ε 8 5

Α. Μαθήµατα Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Τµήµατος 
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Σκοπός του µαθήµατος είναι η ανάδειξη των ωφελειών της 
ενδυνάµωσης της σχέσης των παιδιών µε τη φύση, ιδιαίτερα των 
παιδιών που κατοικούν στα αστικά κέντρα και είναι 
αποξενωµένα από το φυσικό κόσµο. Το πλαίσιο του µαθήµατος 
διαµορφώνεται από τη σύνθεση αρχών και µεθόδων της 
Περιβαλλοντικής Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής. Βασική 
επιδίωξη είναι η εµβάθυνση και ο αναστοχασµός των 
φοιτητριών και των φοιτητών πάνω στη σχέση του ανθρώπου µε 
τη φύση, καθώς και η διερεύνηση παιδαγωγικών αρχών και 
διδακτικών µεθόδων και πρακτικών που θα µπορούν να 
αξιοποιηθούν ως βάση για το σχεδιασµό και την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών δράσεων για την ενίσχυση της σχέσης των 
παιδιών µε τη φύση. 

Σχεδιασµός Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης για το Παιδί στην Πόλη 

Με δεδοµένο ότι η πόλη αποτελεί το περιβάλλον στο οποίο όλο 
και περισσότερα παιδιά ζουν και µεγαλώνουν, σκοπός του 
µαθήµατος είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να αποκτήσουν 
τις βασικές γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για το 
σχεδιασµό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραµµάτων 
και δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το παιδί στην 
πόλη. Στο πλαίσιο του µαθήµατος παρουσιάζονται και 
αναλύονται σύγχρονες τάσεις από το χώρο της παιδαγωγικής 
και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που εστιάζουν στην 
εξοικείωση των παιδιών µε το αστικό περιβάλλον και στην 
ενθάρρυνση της συµµετοχής τους στη διαχείριση και βελτίωσή 
του, όπως η βασισµένη στον τόπο εκπαίδευση και η εκπαίδευση 
που εστιάζει στη συµµετοχή, στην ενδυνάµωση και στη δράση 
των παιδιών. Επίσης, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές 
εξοικειώνονται µε τις βασικές αρχές σχεδιασµού και 
αξιολόγησης ενός προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΘΠ0505 Ίριδα Τσεβρένη,  
itsevreni@uth.gr

Ε 7 5

Α. Μαθήµατα Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Τµήµατος 
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Μεθοδολογία Έρευνας 

Όλες οι πληροφορίες καθώς και το υλικό του µαθήµατος είναι 
διαθέσιµα ηλεκτρονικά στην πλατφόρµα e-class.  

Το µάθηµα έχει ως στόχο την εισαγωγή των φοιτητών-τριών στις 
βασικές αρχές µεθοδολογίας έρευνας, ώστε να µπορούν να 
σχεδιάζουν και να υλοποιούν ερευνητικές µελέτες. Συγκεκριµένα 
επιδιώκονται: η εξοικείωση των φοιτητών-τριών µε τις βασικές 
επιστηµολογικές προσεγγίσεις που αφορούν τη διαδικασία 
δηµιουργίας επιστηµονικής γνώσης, η κατανόηση και γνώση των 
διαφορετικών προσεγγίσεων στην ερευνητική µεθοδολογία 
(«ποσοτική» και «ποιοτική» κατεύθυνση) καθώς και των 
διαφόρων τύπων ερευνητικού σχεδίου, η εξοικείωση µε τα 
επιµέρους βήµατα της ερευνητικής διαδικασίας, από την αρχική 
επιλογή ενός ερευνητικού ενδιαφέροντος µέχρι το τελικό στάδιο 

της συγγραφής µιας ερευνητικής µελέτης, ο προβληµατισµός 
σχετικά µε ζητήµατα δεοντολογίας και χρησιµότητας της έρευνα 
Το µάθηµα είναι οργανωµένο µε τη µορφή διαλέξεων που 
συνοδεύονται από πρακτικές ασκήσεις, στο πλαίσιο των οποίων 
οι φοιτητές/τριες χωρίζονται σε µικρότερες οµάδες 
επεξεργασίας των αντίστοιχων εννοιών. Στις ενότητες του 
µαθήµατος συµπερ ιλαµβάνοντα ι θεµατ ικές , όπως 
επιστηµολογικές προσεγγίσεις στη µεθοδολογία έρευνας, 
σχεδιασµός της ερευνητικής µελέτης (ποσοτικά και ποιοτικά 
ερευνητικά σχέδια), ζητήµατα εγκυρότητας και αξιοπιστίας, 
επιλογή του θέµατος της έρευνας, βιβλιογραφική επισκόπηση, 
δεοντολογικά ζητήµατα, τύποι ποσοτικών σχεδίων (πειραµατικά 
και µη πειραµατικά σχέδια), τύποι ποιοτικών σχεδίων (Μελέτη 
περίπτωσης, Θεµελιωµένη Θεωρία, Έρευνα δράση, Ανάλυση 
Λόγου), συλλογή δεδοµένων (ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις, 
οµάδες εστίασης), ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδοµένων, συγγραφή ερευνητικής µελέτης και ζητήµατα 
αναστοχαστικότητας στην ερευνητική διαδικασία. 

Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΒΠ0800 Ελευθερία 
Τσέλιου,  
tseliou@uth.gr

Υ 3, 4 6

Α. Μαθήµατα Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Τµήµατος 
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Όλες οι πληροφορίες καθώς και το υλικό του µαθήµατος είναι 
διαθέσιµα ηλεκτρονικά στην πλατφόρµα e-class.  

Το µάθηµα έχει ως στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών 
στο σχεδιασµό και την υλοποίηση ερευνών τύπου 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης ή εµπειρικών ερευνών µε χρήση 
(ερµηνευτικών) ποιοτικών µεθοδολογικών προσεγγίσεων, αλλά 
και στη συγγραφή επιστηµονικών εργασιών. Το µάθηµα είναι 
οργανωµένο µε τη µορφή διαλέξεων, εργαστηρίων και 
αναστοχαστικών διαδικασιών και προϋποθέτει την ενεργό 
συµµετοχή των φοιτητών-τριών. Στο πλαίσιό του οι φοιτητές-
τριες σχεδιάζουν και υλοποιούν µια έρευνα (βιβλιογραφική ή 
εµπειρική µε χρήση ποιοτικών µεθόδων), χωρισµένοι σε 
ερευνητικές οµάδες. Στο πλαίσιο διαλέξεων έχουν την ευκαιρία 
να εξοικειωθούν τόσο µε τα συγκεκριµένα µέρη της εκπόνησης 
µιας ερευνητικής εργασίας (επιλογή θέµατος, σχεδιασµός 

εργασίας, χρήση επιστηµονικής βιβλιογραφίας, ανάλυση υλικού, 
συγγραφή εργασίας) όσο και µε συγκεκριµένες µεθόδους 
συλλογής (παρατήρηση, συνεντεύξεις, οµάδες εστίασης), αλλά 
κα ι ανάλυση ς δ εδοµ έ νων (θ εµ ε λ ιωµ έ νη θ εωρ ία , 
φαινοµενολογικές και ερµηνευτικές µέθοδοι, ανάλυση λόγου και 
αφηγηµατική ανάλυση).Επιπλέον, στο πλαίσιο των εργαστηρίων 
έχουν εποπτεία των ερευνών που εκπονούν, σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας από την αρχική επιλογή του θέµατος µέχρι την 
τελική συγγραφή της εργασίας. 

Ανάλυση Λόγου: Μεθοδολογικές Εφαρµογές στην 
Κλινική Ψυχολογία

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΒΠ0815 Ελευθερία 
Τσέλιου,  
tseliou@uth.gr

Ε 5 5

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΨΧ0310 Ελευθερία 
Τσέλιου,  
tseliou@uth.gr

Ε 6 5

Α. Μαθήµατα Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Τµήµατος 
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Όλες οι πληροφορίες καθώς και το υλικό του µαθήµατος είναι 
διαθέσιµα ηλεκτρονικά στην πλατφόρµα e-class.  

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών-τριών 
στην ερευνητική µεθοδολογία της ανάλυσης λόγου (discourse 
analysis) και της ανάλυσης συνοµιλίας (conversation analysis) 
και η εξοικείωσή τους µε τις εφαρµογές τους στο πεδίο της 
έρευνας στην κλινική ψυχολογία, µε στόχο να είναι σε θέση να 
τις αξιοποιούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και ψυχολογικής 
έρευνας . Επιπλέον , στους στόχους του µαθήµατος 
συµπεριλαµβάνεται η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στη 
δηµιουργία ερευνητικής πρότασης µε αξιοποίηση των 
συγκεκριµένων µεθοδολογιών. Στις θεµατικές ενότητες του 
µαθήµατος συµπεριλαµβάνονται , οι φιλοσοφικές και 
επιστηµολογικές προσεγγίσεις στην ανάλυση λόγου και την 
ανάλυση συνοµιλίας, η θέση της ανάλυσης λόγου και της 
ανάλυσης συνοµιλίας στις ποιοτικές µεθόδους έρευνας, τα 
διάφορα ρεύµατα της ανάλυσης λόγου (λογοψυχολογία, 
µεταδοµική ανάλυση λόγου, κριτική λογοψυχολογία), οι βασικές 
αρχές ανάλυσης λόγου και ανάλυσης συνοµιλίας, οι βασικές 
αρχές σχεδιασµού και διεξαγωγής εµπειρικών ερευνών µε χρήση 
ανάλυσης λόγου και ανάλυσης συνοµιλίας (ερευνητικό σχέδιο), η 

διατύπωση ερευνητικών ερωτηµάτων σε µελέτες ανάλυσης 
λόγου και ανάλυσης συνοµιλίας, η συλλογή δεδοµένων σε 
µελέτες ανάλυσης λόγου και ανάλυσης συνοµιλίας, δεοντολογικά 
ζητήµατα σε µελέτες ανάλυσης λόγου και ανάλυσης συνοµιλίας, 
η ανάλυση δεδοµένων µε ανάλυση λόγου και ανάλυση 
συνοµιλίας, ζητήµατα ποιότητας ερευνητικού σχεδίου σε µελέτες 
ανάλυσης λόγου και ανάλυσης συνοµιλίας (εγκυρότητα, 
αξιοπιστία, αναστοχαστικότητα), ενώ γίνεται αναφορά και σε 
εφαρµογές ανάλυσης λόγου και ανάλυσης συνοµιλίας στην 
κλινική ψυχολογία: µελέτη διεργασίας συµβουλευτικής και 
ψυχοθεραπείας). Το µάθηµα είναι οργανωµένο µε τη µορφή 
σεµιναρίων, διαλέξεων και αναστοχαστικών διαδικασιών και 
προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή των φοιτητών-τριών. 

Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΓΛ0307 Τσιλιµένη 
Τασούλα,  
tsilimeni @uth.gr

Υ 1, 2 6

Α. Μαθήµατα Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Τµήµατος 
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Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση και γνωριµία των 
φοιτητών/τριών µε τις βασικές έννοιες που αφορούν την εξέλιξη 
της ελληνικής παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας και µε 
ευρύτερο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Το µάθηµα στοχεύει 
να: (α) εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις συνθήκες 
ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδικού βιβλίου, (β) να εξοικειώσει 
τους/τις φοιτητές/τριες µε τα λογοτεχνικά είδη και γένη, (γ) να 
τους/τις φέρει σε επαφή µε θεµελιώδη και βασικά λογοτεχνικά 
έργα και τους/τις εκπροσώπους της παιδικής λογοτεχνίας, δ) να 
εισάγει στους φοιτητές/τριες σε βασικές θεωρίες και απόψεις 
για την Π.Λ. Το µάθηµα έχει ως κεντρικό άξονα την κατανόηση 
του ιστορικού, κοινωνικού και πολιτισµικού πλαισίου που 
διαµόρφωσε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Παιδικής 
Λογοτεχνίας και που συνέβαλλε γενικότερα στη διαµόρφωση 
της πορείας του παιδικού βιβλίου στη χώρας µας . 
Προσδιορίζονται θεωρητικές απόψεις που αφορούν το παιδί 
αναγνώστη και το ρόλος τους στην ερµηνεία και προσέγγιση της 
παιδικής λογοτεχνίας. Μεταφράσεις και διασκευές βιβλίων για 
παιδιά. 

Εικονογραφηµένο Παιδικό Βιβλίο 

Το εικονογραφηµένο βιβλίο είναι µια ιδιαίτερη κατηγορία 
βιβλίου και συνδέεται κυρίως µε την προσχολική εκπαίδευση. 
Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι (α) γνωριµία των φοιτητών 
µε αυτό το ιδιαίτερο είδος παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου και (β) 
η συστηµατική και εντατική εντρύφηση στην ερµηνευτική και 
διδακτική του προσέγγιση. Οι στόχοι διατυπώνονται ως εξής: 
(α) Η κριτική προσέγγιση των υποκατηγοριών του 
εικονογραφηµένου και η αναφορά στις θεωρίες που επιχειρούν 
την ερµηνεία του, (β) η κατανόηση της πολυσηµίας του και η 
σχέση του µε τα παιδιά και τον διαµεσολαβητή ενήλικα, και (γ) 
η ερµηνεία της σχέσης εικόνας και κειµένου και περικειµένου. 
Θα µας απασχολήσουν όψεις του εικονογραφηµένου καθώς και 
τρόποι ανάγνωσης του βιβλίου αυτού στο νηπιαγωγείο. Το 
µάθηµα επιχειρεί να εφαρµόσει στην πράξη τις αρχές της 
διδακτικής της λογοτεχνίας.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

ΙΠ1031 Τσιλιµένη 
Τασούλα,  
tsilimeni @uth.gr

Ε 5 5
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Οι φοιτητές/τρες θα µυηθούν στον τρόπο επιλογής αξιόλογων 
εικονογραφηµένων βιβλίων, στον τρόπο ανάγνωσης τους και 
στο σχεδιασµό δραστηριοτήτων µε αυτά, ώστε να αναπτυχθεί ο 
κριτικός και λογοτεχνικός γραµµατισµός. Θα εξεταστεί η 
σύνδεσή του µε άλλα γνωστικά αντικείµενα. Θα εστιάσουµε στις 
αφηγηµατικές κατηγορίες του θέµατος, της πλοκής, των 
χαρακτήρων, της οπτικής γωνίας, της µεταµυθοπλασίας και της 
διακειµενικότητας, καθώς έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάθε 
κείµενο µυθοπλασίας Ακόµη το µάθηµα αποσκοπεί σε 
διδακτικές εφαρµογές µε τρόπο ώστε τα παιδιά να αποκτούν 
βασικές αρχές φιλαναγνωσίας και πρώτης επαφής µε παιδική 
λογοτεχνία. 

Η Αφήγηση στην Προσχολική Εκπαίδευση: Διδακτικές 
Εφαρµογές 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η γνωριµία των φοιτητών/τριών µε 
την τέχνη και τις τεχνικές της αφήγησης και της αξιοποίησή της 
στην εκπαίδευση. Οι στόχοι του µαθήµατος είναι οι: (α) 
προσέγγιση της αφήγησης ως τέχνη, (β) προσέγγιση της 
αφήγησης ως εκπαιδευτική µέθοδος και µαθησιακό εργαλείο, 
(γ) γνωριµία µε τα αφηγηµατικά είδη (παραµύθι, Μ.Ι.), τα είδη 
της αφήγησης, (δ) σχεδιασµός δραστηριοτήτων για την  
ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας , ε)η διαπίστωση της 
διεπιστηµονικής και διαπολιτισµικής χρήσης της αφήγησης.  Στο 
µάθηµα συζητούνται µορφές και µοντέλα αφήγησης καθώς και 
τρόποι προσέγγισης και αξιοποίησης κειµένων. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται στο είδος του παραµυθιού και του 
εικονογραφηµένου βιβλίου και σε τρόπους αξιοποίησής τους στο 
χώρο της εκπαίδευσης αλλά και σε άλλους χώρους, όπως 
βιβλιοθήκες, µουσεία κ.α. 

Η Δηµιουργική Γραφή: Τεχνικές Συγγραφής και 
Εφαρµογές στην Εκπαίδευση 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
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Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών 
µε την τέχνη και τις τεχνικές της συγγραφής και τις βασικές 
αρχές της δηµιουργικής γραφής. Οι στόχοι του µαθήµατος 
διατυπώνονται ως εξής: (α) εισαγωγή στις θεωρίες της 
λογοτεχνίας για την κατανόηση της µυθοπλασίας, (β) 
σχολιασµός και ανάλυση των βασικών αφηγηµατικών 
χαρακτηριστικών των κειµένων, (γ) προσέγγιση και ανάλυση 
του είδους των µικρών ιστοριών, (δ) σχολιασµός όρων όπως η 
δηµιουργικότητα και η φαντασία, (ε) εξοικείωση µε 
µεθοδολογικά εργαλεία για την αξιοποίηση της δηµιουργικής 
γραφής στην εκπαίδευση. Το µάθηµα θα διεξαχθεί κυρίως µε τη 
µορφή εργαστηρίων. 

Μαθηµατική Σκέψη, Μαθησιακές Τεχνολογίες και 
Παιδική Ηλικία  

  

Το µάθηµα προσεγγίζει κριτικά και δηµιουργικά την έννοια της 
ανάπτυξης της µαθηµατικής σκέψης τόσο στο πλαίσιο της 
σχολικής τάξης όσο και στο πλαίσιο των αναλυτικών 
προγραµµάτων, των εθνικών και διεθνών αξιολογήσεων, αλλά 
και δηµοφιλών πολιτισµικών κειµένων (π.χ. τεχνουργήµατα, 
τεχνολογίες, λογοτεχνία, κινηµατογράφος, εικαστικά κλπ.). 
Συζητά την δυναµική σχέση µε συγκεκριµένες µαθηµατικές 
έννοιες όπως αριθµός, χώρος και µέτρηση, καθώς και δεξιότητες 
όπως οργάνωση δεδοµένων, συµβολoποίηση, πειραµατισµός, 
διερεύνηση, κανόνες, επίλυση προβλήµατος, χρήση συµβόλων. 
Παρουσιάζονται ερευνητικά δεδοµένα τα οποία εστιάζουν σε 
µορφές έκφρασης των παιδιών  (π.χ. αναπαραστάσεις, νοητικά 
σχήµατα, χειρονοµίες, αφηγήσεις, ενσώµατες δράσεις) µέσω 
χειραπτικών ή έντυπων υλικών και και σύγχρονων τεχνολογιών 
µάθησης. Συζητείται η έννοια του αναδυόµενου µαθηµατικού 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
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Είδος 
Μαθήµατος
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γραµµατισµού στο πλαίσιο χαρτογράφησης κυρίαρχων 
θεωρητικών τάσεων στη µαθηµατική εκπαίδευση αλλά και 
σύγχρονων φεµ ινιστικών και µετα/ανθρωπολογικών 
προσεγγίσεων συγκροτώντας την µαθηµατική υποκειµενικότητα 
ως συλλογική, αισθητηριακή και συναισθηµατική εµπειρία. 
Παράλληλα, δίδεται έµφαση στο σχεδιασµό ‘µαθησιακής 
δραστηρ ιό τητας ’ ενθαρρύνοντας την µαθηµατ ική 
δηµιουργικότητα και επικοινωνία ως δηµοκρατική παιδαγωγική 
πράξη.  

Ψηφιακά Μαθηµατικά: Ενσώµατη Εµπειρία και Δράση  

  

Σηµείωση 

Για τη συµµετοχή στο µάθηµα συστήνεται στους φοιτήτριες/ες 
να έχουν παρακολουθήσει το µάθηµα “Μαθηµατική Σκέψη, 

Μαθησιακές Τεχνολογίες και Παιδική Ηλικία» 

Το µάθηµα παρουσιάζει και συζητά κύριες κατηγορίες 
λογισµικών ή ψηφιακών υλικών και µέσων εστιάζοντας στην 
παιδαγωγική τους αναπλαισίωση σε σχέδια εργασίας που 
αφορούν τα µαθηµατικά στις µικρές ηλικίες. Έµφαση δίδεται 
στην υποστήριξη αναδυόµενων µορφών έκφρασης µαθηµατικού 
γραµµατισµού. Παράλληλα, θίγονται βασικές έννοιες στο 
σχεδιασµό της µαθησιακής δραστηριότητας όπως η 
αναπαράσταση, η διάδραση, η αφήγηση και η συνέργειά τους σε 
δράσεις που ενέχουν [µαθηµατικό] νόηµα. Η σχεδιαστική 
πρακτική στην οποία µυούνται οι φοιτήτριες-ές εστιάζει στη 
σύνθεση ποικίλων υλικών µε στόχο την επανάχρηση, τη 
διασκευή, την µετατρεψιµότητα ή/και τον επανασυνδυασµό 
ψηφιακού υλικού και µικρόκοσµων µε χειραπτικά και έντυπα 
υλικά στο πλαίσιο ενσώµατων εµπειριών. Κεντρική είναι η 
συζήτηση για την σχέση του σώµατος και των αισθήσεων µε τα 
ψηφιακά υλικά µέσω µιας «αισθητικής» προσέγγισης στην 
µαθηµατική παιδαγωγική. 
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Φύλο, Μαθηµατικά και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση 

Το µάθηµα εστιάζει στην παραδοχή ότι το φύλο από µόνο του 
δεν αποτελεί ουδέτερη αναλυτική κατηγορία αλλά βρίσκεται σε 
συνεχή αλληλεπίδραση µε έννοιες όπως τάξη, φυλή, ικανότητα, 
γλώσσα και σώµα ενώ ταυτόχρονα εµπλέκεται ιστορικά µε 
ποικίλες µορφές γνώσης, τόπους µάθησης, επικοινωνίας 
δηµιουργώντας αποκλεισµούς και περιφράξεις. Γενεαλογικά το 
διµερές φύλο έχει αποτελέσει εργαλείο ρύθµισης της 
συµπεριφοράς τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών σε 
πλαίσια εκφοράς ενός επιστηµονικού λόγου και φτάνει σήµερα 
να επηρεάζει τις σύγχρονες αναµορφώσεις των αναλυτικών 
προγραµµάτων και την µικροφυσική της παιδαγωγικής 
καθηµερινότητας. Εκκινώντας από αυτό το ιστορικό πλαίσιο, το 
µάθηµα επικεντρώνει σε βασικά ερωτήµατα γύρω από τα οποία 
εκτυλίσσονται οι θεµατικές του περιοχές: Πως το φύλο 

διαµορφώνει ιστοριογραφικά τη γνώση και την επικοινωνία της 
γνώσης γύρω από τα µαθηµατικά και τις τεχνολογίες; Πως η 
εστίαση στο φύλο και ειδικότερα στο φύλο ως διατοµεακότητα 
µας επιτρέπει να εκφράσουµε διαφορετικά ερωτήµατα για τη 
δυναµική των παιδιών για γνώση σε τοµείς µαθηµατικών 
επιστηµών και τεχνολογίας; Τι είδους έµφυλοι γλωσσικοί 
κώδικες (π.χ. µύθοι, αφηγήσεις, αναπαραστάσεις, µεταφορές, 
εικόνες, ενσώµατες εµπειρίες) επικοινωνούν τη γνώση για τα 
µα θ ηµα τ ι κ ά κ α ι τ η ν τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ; Πως τ ο φύ λ ο 
επανεδαφικοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης και πως 
συνδιαλέγεται µε τη χρήση τεχνολογιών εντός και εκτός 
σχολείου; Τι είδους έµφυλα taboo τείνουν να αναπαράγονται 
σήµερα για την έµφυλη διαφορά αλλά και τι δυναµικό 
δηµιουργικών διαφυγών ενέχεται στην διάνοιξη αυτής της 
συζήτησης;  
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Συστηµατική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής 
Διαδικασίας 

Στο µάθηµα αυτό οι φοιτήτριες/τες εξοικειώνονται µε τις 
βασικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής πράξης µέσω της 
Συστηµατικής Παρατήρησης, η οποία αποτελεί διεθνώς µια από 
τις πάγιες προσεγγίσεις στις σχολές εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών. Το µάθηµα αποτελεί ουσιαστικά το 1ο Επίπεδο 
Πρακτικής Άσκησης. Το 1/3 περίπου του µαθήµατος 
αφιερώνεται σε επιτόπιες ή βιντεοσκοπηµένες παρατηρήσεις µε 
τη βοήθεια δοµηµένων φύλλων παρατήρησης, βάσει των οποίων 
γίνονται οι καταγραφές των ποικίλων εκπαιδευτικών και 
παιδαγωγικών καταστάσεων. Τα δεδοµένα των παρατηρήσεων 
µέσω των καταγραφών αξιοποιούνται για αναλύσεις αυτών, 
προάγεται η ανατροφοδότηση και ο στοχασµός, ενώ παράλληλα 
πλαισιώνονται από θεωρητικές εισηγήσεις, οι οποίες 

περιλαµβάνουν το επάγγελµα του εκπαιδευτικού, τον χώρο του 
νηπιαγωγείου, το ηµερήσιο πρόγραµµα του νηπιαγωγείου, τις 
σχέσεις νηπίων, εκπαιδευτικών & γονέων, και ζητήµατα φύλου. 

Σεµινάριο Προετοιµασίας Πρακτικής Άσκησης  

  

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τις/τους φοιτήτριες/
τές σε παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες 
προετοιµασίας για την υλοποίηση της θεσµοθετηµένης 
πρακτικής άσκησης που πραγµατοποιείται στο 8ο εξάµηνο. 
Στόχος είναι να προετοιµάσει τις/τους φοιτήτριες/τές: (α) να 
σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες βάσει του 
Διαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο , 2003) και του Προγράµµατος Σπουδών 
Νηπιαγωγείου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2014), (β) να 
αναστοχάζονται και να αξιολογούν τις δραστηριότητες που 
σχεδιάζουν και αναπτύσσουν βάσει πιλοτικών εφαρµογών σε 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
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νηπιαγωγεία, καθώς και (γ) να επανασχεδιάζουν τις 
δραστηριότητες αυτές. Στο πλαίσιο του µαθήµατος, οι 
φοιτήτριες/τές συµµετέχουν: (α) σε θεωρητικές διαλέξεις του 
µαθήµατος, (β) σε φροντιστηριακές συναντήσεις µε µέλη 
Ε.ΔΙ.Π., καθώς και (γ) στην υλοποίηση επισκέψεων στα 
νηπιαγωγεία για την πιλοτική εφαρµογή των εκπαιδευτικών 
δραστηρ ιο τήτων που σχεδ ιά ζουν στο µάθηµα . Ο 
προγραµµατισµός των θεωρητικών διαλέξεων , των 
φροντιστηριακών συναντήσεων, όπως και των επισκέψεων στα 
νηπιαγωγεία, καθώς και το περιεχόµενό τους, καθορίζεται µε 
ευθύνη του Εργαστηρίου Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης 
Παιδαγωγικής. 

Πρακτική Άσκηση και Σεµινάριο Πρακτικής Άσκησης  

  

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρέχει στις/στους 
µελλοντικές/ούς εκπαιδευτικούς ένα υποστηρικτικό πλαίσιο 
µετάβασης από το ακαδηµαϊκό στο εργασιακό περιβάλλον, 
εξοικειώνοντας τους µε πολύπλευρες επιστηµονικές & 

επαγγελµατικές απαιτήσεις των παιδαγωγών προσχολικής 
εκπαίδευσης. Στη διάρκεια του µαθήµατος, οι φοιτήτριες/τές 
αναµένεται να συνδέσουν τη θεωρία µε την πράξη σε συνθήκες 
πραγµατικής τάξης, να εξοικειωθούν και να εφαρµόσουν 
καινοτόµες διδακτικές προσεγγίσεις, να υλοποιήσουν θεµατικές 
προσεγγίσεις και σχεδία εργασίας, να εξοικειωθούν µε το 
γενικότερο προγραµµατισµό, την ανάπτυξη των απαραίτητων 
δεξιοτήτων για τη διδακτική πράξη, τον αναστοχασµό και την 
ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας για την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου. Στο πλαίσιο του µαθήµατος, οι 
φοιτήτριες/τές συµµετέχουν: (α) σε θεωρητικές διαλέξεις του 
µαθήµατος, (β) σε φροντιστηριακές συναντήσεις µε µέλη 
Ε.ΔΙ.Π., καθώς και (γ) στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης 
στα νηπιαγωγεία. Ο προγραµµατισµός των θεωρητικών 
διαλέξεων, των φροντιστηριακών συναντήσεων, όπως και της 
πρακτικής άσκησης στα νηπιαγωγεία, καθώς και το περιεχόµενό 
τους, καθορίζεται µε ευθύνη του Εργαστηρίου Θεωρητικής και 
Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής. 
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Ένταξη και Αναπηρία: Διδακτικές Προσεγγίσεις 
(ΠΔ1360) 

Η βελτίωση της εκπαίδευσης των µαθητών µε αναπηρίες 
αποτελεί ζητούµενο των περισσότερων εκπαιδευτικών 
συστηµάτων µε βασική προτεραιότητα την εκπαιδευτική τους 
ένταξη στο σχολείο της γενικής εκπαίδευσης. Στο συγκεκριµένο 
µάθηµα συζητείται η έννοια της αναπηρίας και επιχειρείται η 
κατανόησής της µέσα από σύγχρονες κοινωνικό-πολιτισµικές 
προσεγγίσεις. Συγκεκριµένα, το µάθηµα εστιάζεται στην 
εκπαίδευση των µαθητών µε αναπηρίες και στον ρόλο του 
σχολείου για την προώθηση της διαδικασίας της εκπαιδευτικής 
και κοινωνικής τους ένταξης. Σκοπός του µαθήµατος είναι να 
παρουσιάσει τις θεωρητικές και πρακτικές εφαρµογές της 
ένταξης των µαθητών µε αναπηρίες στο σχολείο της γενικής 
εκπαίδευσης και να αναλύσει τα εµπόδια και τις προοπτικές 
ένταξής τους. 

Η Εκπαιδευτική Διαχείριση της Προκλητικής 
Συµπεριφοράς των Παιδιών µε Αναπηρίες και Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΑ0101) 

Η προκλητική συµπεριφορά (challenging behaviour) των 
παιδιών µε αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) 
αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες δυσκολίες στην 
εκπαίδευσή τους. Ακόµα και σήµερα πολλά σχολεία γενικής και 
ειδικής αγωγής δυσκολεύονται να εφαρµόσουν προγράµµατα 
διαχείρισης της προκλητικής συµπεριφοράς των συγκεκριµένων 
µαθητών, µε αποτέλεσµα να τους αποκλείουν ή να µην µπορούν 
να τους εντάξουν αποδοτικά στο Αναλυτικό τους Πρόγραµµα. 
Σκοπός του συγκεκριµένου µαθήµατος είναι η κατανόηση και η 
διαχείριση της προκλητικής συµπεριφοράς των παιδιών µε ΕΕΑ 
στο πλαίσιο του γενικού και του ειδικού νηπιαγωγείου µε 
απώτερο στόχο την αποδοτική εκπαιδευτική και κοινωνική τους 
ένταξη. 
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Παιδιά µε Ειδικές Ανάγκες: Διδασκαλία και Μάθηση 
(ΠΔ1380) 

Στο συγκεκριµένο µάθηµα παρουσιάζονται διδακτικές 
προσεγγίσεις κατάλληλες για την εκπαίδευση των παιδιών µε 
ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο του σχολείου της γενικής και 
ειδικής αγωγής. Σκοπός του µαθήµατος είναι η γνωριµία των 
φοιτητών/τριών µε τις διαφορετικές µορφές ειδικών αναγκών 
και τις διαφοροποιηµένες διδακτικές προσεγγίσεις που µπορούν 
να βοηθήσουν στην πρόσβαση των συγκεκριµένων µαθητών στο 
αναλυτικό πρόγραµµα της τάξης. 

Ζητήµατα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας (ΙΠ0201) 

Στόχος του µαθήµατος είναι η παρουσίαση και κριτική εξέταση 
βασικών ζητηµάτων που έχουν αφετηρία τη γένεση του νέου 
Ελληνισµού και εκτείνονται µέχρι και τον 20ο αιώνα, µε βασική 
ε σ τ ί αση σ τ ι ς π ερ ι ό δ ο υ ς τ η ς Εν ε τ ο κρα τ ί α ς , τ η ς 
Τουρκοκρατίας,του Διαφωτισµού, της ίδρυσης του Ελληνικού 
κράτους, κ.ά.. Εξετάζεται η διείσδυση των Λατίνων στην 
Ανατολή, η κατάσταση του Ελληνισµού κατά την Τουρκοκρατία, 
σε συνδυασµό µε τις κοινωνικοοικονοµικές και πολιτισµικές 

παραµέτρους που την καθόριζαν. Ακόµη, εξετάζεται η πορεία 
της Ελληνικής κοινωνίας από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους 
έως τον 20ο αιώνα, µε κύριους θεµατικούς άξονες την περίοδο 
τ η ς Μοναρ χ ί α ς τ ο υ Όθωνα , τ η ν εµφάν ι σ η τ ο υ 
µεγαλοϊδεατισµού, το Ανατολικό ζήτηµα, την πτώχευση του 
1893, την ήττα του 1897, το Μακεδονικό, καθώς και την 
διαµορφωθείσα κατάσταση από τους Βαλκανικούς πολέµους 
έως την εγκατάλειψη του οράµατος της Μεγάλης Ιδέας. 
Παράλληλα, διερευνώνται προβλήµατα της Ελληνικής 
κοινωνίας της περιόδου µεταξύ των δύο πολέµων, αλλά και κατά 
την µεταπολεµική περίοδο. 

Ιστορικοί Τόποι και Περιβάλλον (ΙΠ1000) 

Το µάθηµα εισηγείται µεθοδολογικές αρχές για την διδασκαλία 
ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. Στόχος, η εξοικείωση των νηπίων µε τα τεκµήρια του 
παρελθόντος και η απόκτηση βασικών γνώσεων τοπικής,  
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κυρίως, ιστορίας και πολιτισµού, µέσα από τη µελέτη του 
ιστορικού χώρου . Γίνεται αναφορά στις γνωστικές 
προϋποθέσεις για τη διδασκαλία στοιχείων ιστορίας και 
πολιτισµού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, την κατανόηση, από 
µέρους των νηπίων, της έννοιας της εξέλιξης στο χρόνο µε τη 
βοήθεια του περιβάλλοντος, την συµβολή της τοπικής ιστορίας 
στην εξοικείωση των µαθητών µε την µεθοδολογία ιστορικής 
έρευνας, το ρόλο του ιστορικού παραδείγµατος στην αναβίωση 
του παρελθόντος, κ.ά..Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που 
σχεδιάζονται και εφαρµόζονται κατά τη διάρκεια των 
µαθηµάτων, όπως µελέτη ιστορικών µνηµείων, παλαιάς πόλης, 
προσωπικοτήτων, παλαιότερων δραστηριοτήτων, πολιτισµικών 
ιδιαιτεροτήτων, κ.ά., έχουν στόχο την εξοικείωση των νηπίων µε 
τη χρήση τεκµηρίων του παρελθόντος, την απόκτηση 
στοιχειώδους γνώσης της πολιτισµικής τους κληρονοµιάς και 
την κατανόηση της σηµασίας της ετερότητας. 

Νεότερη Ελληνική Ιστορία: Κοινωνικοοικονοµικές και 
Πολιτισµικές Προσεγγίσεις (ΙΠ0203) 

Στόχος του µαθήµατος είναι η παρουσίαση και κριτική εξέταση 
ζητηµάτων µε αφετηρία την ιδεολογική υποδοµή, τις 

κοινωνικοοικονοµικές δοµές του αρτισύστατου Ελληνικού 
κράτους, την µετανάστευση, την εκπαίδευση και την ιδεολογική 
της θεµελίωση, τα φαινόµενα του ‘πολιτιστικού πατριωτισµού’, 
του µεγαλοϊδεατισµού και του ευεργετισµού. Εξετάζονται 
ζητήµατα που αναφέρονται στην κατάσταση του αγροτικού και 
αστικού πληθυσµού κατά τον 19ο αιώνα, τα στοιχεία που 
συγκροτούν την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων, αλλά και το 
εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας 
του, οι οικονοµικές παράµετροι της εκπαιδευτικής πολιτικής, η 
κοινωνική διαστρωµάτωση και η πρόσβαση των παιδιών στην 
εκπαίδευση, η εκπαίδευση των θηλέων και ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού συστήµατος στην αναπαραγωγή των 
κοινωνικοπαραγωγικών σχέσεων. Ακόµη, τίθενται προς 
πραγµάτευση θέµατα κοινωνικής και πολιτισµικής κατάστασης 
του παιδιού και της γυναίκας κατά τον 19ο αιώνα και 
ανιχνεύονται οι ζυµώσεις και οι προοπτικές που θα οδηγήσουν 
στη νέα οικονοµικοκοινωνική και πολιτισµική πραγµατικότητα 
του εικοστού αιώνα. 

Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές του Σύγχρονου Χορού 
(ΚΤ1410) 
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Σκοποί του µαθήµατος είναι (α) η καλλιτεχνική και αισθητική 
εκπαίδευση µέσω του χορού, και (β) η κατανόηση της σηµασίας 
της βιωµατικής εµπειρίας και η επίδρασή της στη µαθησιακή 
διαδικασία. Οι στόχοι συνοψίζονται ως εξής: (α) να βιώσουν και 
να κατανοήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές τη δοµή και τις 
λειτουργίες του κινούµενου σώµατος, (β) να αναπτύξουν την 
αισθητηριακή τους αντίληψη και ειδικότερα την κιναισθησία, 
και (γ) να εξερευνήσουν δηµιουργικά τις ποιοτικές ιδιότητες της 
κίνησης. Η ανάπτυξη των εµπειριών και γνώσεων των 
φοιτητριών και των φοιτητών βασίζεται σε ιδεοκινητικές αρχές 
της κίνησης για τη βελτίωση της στάσης του σώµατος και τον 
νευροµυϊκό συντονισµό, σε σύγχρονες τεχνικές του χορού, µε 
έµφαση στον αυτοσχεδιασµό, καθώς και τη διδασκαλία απλών 
κινητικών συνδυασµών, τους οποίους θα επεξεργαστούν µε 
δηµιουργικό τρόπο ατοµικά ή σε συνεργασία.  

Κινητικές Δραστηριότητες και Παιδαγωγικές Αρχές του 
Δηµιουργικού Χορού (ΚΤ0320) 

Σκοποί του µαθήµατος είναι (α) η βιωµατική κατανόηση του 
ρόλου της κίνησης στην αναπτυξιακή διαδικασία του παιδιού, 
και (β) η εξοικείωση µε τον σχεδιασµό και τη διδασκαλία  

µαθηµάτων δηµιουργικού χορού στην προσχολική εκπαίδευση. 
Οι στόχοι διατυπώνονται ως εξής: (α) κατανόηση της 
αλληλεπίδρασης ανάµεσα στη σωµατική, συναισθηµατική, 
κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη, (β) ενίσχυση της 
δηµιουργικότητας και της φαντασίας, και (γ) βιωµατική 
εξερεύνηση των µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης µέσω του 
χορού. Το µάθηµα βασίζεται σε λεπτοµερή παραδείγµατα 
κινητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα βοηθήσουν τις 
φοιτήτριες και τους φοιτητές να αντιληφθούν συνειδητά την 
κίνηση του σώµατός τους, αλλά και να εκφράζουν ιδέες, 
συναισθήµατα και εµπειρίες. Επίσης, µέσα από θεωρητικές 
αναλύσεις και συζητήσεις, µε βάση τις αρχές του Rudolfvon 
Laban, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα επεξεργαστούν 
συστηµατικά το κινητικό υλικό σε διαθεµατική σύνδεση µε άλλα 
γνωστικά πεδία και αντικείµενα. 

Κινητική και Δηµιουργική Έκφραση στην Προσχολική 
Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη (ΚΤ0305) 

Σκοποί του µαθήµατος είναι (α) η κατανόηση του ενσώµατου  
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χαρακτήρα της γνώσης στη διδασκαλία του χορού, και (β) η 
αντίληψη του σώµατος ως µέσου δράσης, αναστοχασµού και 
πολιτισµικής δηµιουργίας. Οι στόχοι διατυπώνονται ως εξής: (α) 
προσέγγιση της δηµιουργικότητας ως µια µορφή ατοµικής 
έκφρασης σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα γνώση, και (β) 
επαφή µε την πολυµορφία των εκφραστικών µέσων ή και των 
αναπαραστάσεων της τέχνης του χορού. Οι φοιτήτριες και οι 
φοιτητές θα ασχοληθούν µε αυτοσχεδιαστικές δραστηριότητες, 
οι οποίες αποτελούντο βιωµατικό πλαίσιο εξερεύνησης των 
αισθητικών στοιχείων του χορού, της ανάπτυξης της 
δηµιουργικότητας και της ικανότητας επικοινωνίας µέσω της 
κίνησης του σώµατος. Επίσης, αν και η βιωµατική προσέγγιση 
της κίνησης παραµένει τεχνικά απλή, το µάθηµα έχει εξελικτική 
µορφή, καθώς περιλαµβάνει την κριτική και αναστοχαστική 
θεώρηση του χορού, µέσα από ιδέες και γνώσεις που 
προέρχονται από διάφορους επιστηµονικούς τοµείς. 

Θεατρικό και Συµβολικό Παιχνίδι (ΚΤ0505) 

Οι φοιτητές/τριες µέσα από τη διδασκαλία του µαθήµατος θα 
κατανοήσουν το περιεχόµενο, τη δοµή και το στόχο της 
Δραµατικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, ο οποίος είναι να 

µεταφέρει την ουσία της τέχνης στον κόσµο των παιδιών µε τη 
γλώσσα του θεάτρου στο παιχνίδι τους. Οι φοιτητές/τριες 
µαθαίνουν πώς να χρησιµοποιούν τις δραµατικές συµβάσεις και 
τεχνικές ώστε να κατασκευάζουν εικονικές πραγµατικότητες, 
που είναι το αποτέλεσµα µιας σύνθεσης της φαντασίας, της 
σκέψης, του συναισθήµατος και των εµπειριών. Παράλληλα 
προσφέρεται η δυνατότητα στους φοιτητές να σχεδιάσουν µία 
ολοκληρωµένη θεατροπαιδαγωγική παρέµβαση και µετά από 
επίβλεψη και αναστοχασµό να έχουν την ευκαιρία να την 
εφαρµόσουν σε πραγµατικές συνθήκες διδασκαλίας σε 
συσχέτιση µε το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών του 
νηπιαγωγείου. Στο µάθηµα το Θέατρο στην Εκπαίδευση 
προσεγγίζεται στις τρεις µορφές που µπορεί να πάρει, δηλαδή, 
ως διδακτικό µέσο, ως εργαλείο έρευνας και κοινωνικής 
παρέµβασης και ως αισθητικό αποτέλεσµα. Σηµειώνεται ότι σε 
κάθε µάθηµα η θεωρία διαπλέκεται µε την πρακτική εφαρµογή. 

Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών στην Προσχολική 
Εκπαίδευση (ΚΤ1380) 

Στο µάθηµα θα αναπτυχθούν οι σύγχρονες θεωρητικές 
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αντιλήψεις της Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών και τα µέσα, 
καθώς και οι µέθοδοι διδασκαλίας του συγκεκριµένου 
γνωστικού αντικειµένου. Δηλαδή οι φοιτητές/τριες θα 
αποκτήσουν στοιχεία διδακτικής και σχηµατίζοντας 
τεκµηριωµένες αντιλήψεις για τη διδασκαλία των εικαστικών 
τεχνών θα είναι σε θέση να αναλύουν, να σχεδιάζουν, να 
εφαρµόζουν και να αξιολογούν αναλυτικά προγράµµατα 
εικαστικής αγωγής, τα οποία θεωρούνται βασικά στον τοµέα 
της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Επίσης οι φοιτητές θα 
εφαρµόσουν τη θεωρία µέσα από την προσέγγιση δισδιάστατων 
και τρισδιάστατων υλικών και θα δηµιουργήσουν οι ίδιοι 
εικαστικά έργα.  

Διδακτική της Κεραµικής Τέχνης (ΚΤ1370) 

Κατ’ αρχάς, µε τη δηµιουργία συνθηκών έρευνας θέτονται σαφή 
προβλήµατα ώστε να δίνεται στους φοιτητές/τριες η 
δυνατότητα να επενδύσουν στην προσωπική τους πρόθεση και 
να δηµιουργήσουν πρωτότυπες προτάσεις (προϊόντα). Οι 
φοιτητές/τριες, αποκτώντας στοιχεία διδακτικής και 
συγκροτώντας τεκµηριωµένες αντιλήψεις για τη διδασκαλία 
των θεµάτων της κεραµικής τέχνης, όπως είναι η ανάπτυξη  

κεραµικών αντικειµένων –κεραµική φόρµα- µε τεχνικές 
χρήσεως του πηλού, αλλά και των µεθόδων ζωγραφικής τους, θα 
είναι σε θέση να αναλύουν, σχεδιάζουν, εφαρµόζουν και 
αξιολογούν αναλυτικά προγράµµατα κεραµικής τέχνης, τα 
οποία θεωρούνται βασικά στον τοµέα της προσχολικής 
εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων δίνονται 
στοιχεία των Πλαστικών Τεχνών. Παρουσιάζονται τα µέσα και 
οι µέθοδοι διδασκαλίας της κεραµικής τέχνης. Ανάλυση της 
έννοιας φόρµα και των εννοιών που αφορούν στο νόηµα και 
στην ανάπτυξη του κεραµικού έργου. Δίδονται τα χρώµατα της 
κεραµικής τέχνης, αναφέρονται οι ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα (σµάλτο, χρώµατα κ.ά). 
Παρουσιάζονται οι τρόποι χρήσεις και τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα του καµινιού της κεραµικής τέχνης καθώς και οι 
δυνατότητες που παρέχονται για πειραµατισµούς.  

Εικαστικές Τέχνες και Νέες Τεχνολογίες (ΚΤ0114) 

Να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες, µε τη χρήση νέων τεχνολογιών 
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τη δοµή και τα µορφολογικά στοιχεία ευρωπαϊκών και 
ελληνικών εικαστικών έργων τέχνης, µε έµφαση στα έργα 
ζωγραφικής, ώστε να είναι εις θέση να αναγνωρίζουν αυτά τα 
έργα και να τα συγκρίνουν µε τη δοµή και τα µορφολογικά 
στοιχεία παιδικών εικαστικών έργων. Μελέτη της δοµής και των 
µορφολογικών στοιχείων ευρωπαϊκών και ελληνικών 
εικαστικών έργων τέχνης µε τη χρήση εξειδικευµένου 
λογισµικού και εξειδικευµένων δια-δικτυακών τόπων. Ανάλυση, 
σχεδιασµός και δηµιουργία έργων ζωγραφικής από τους 
φοιτητές µε τη χρήση εξειδικευµένου λογισµικού και 
εξειδικευµένων δια-δικτυακών τόπων. Δηµιουργία προσωπικής 
εικαστικής βιβλιοθήκης και εµπλουτισµού της από 
εξειδικευµένους δια-δικτυακούς τόπους. Σύγκριση δοµής και 
µορφολογικών στοιχείων ευρωπαϊκών και ελληνικών έργων 
τέχνης της ζωγραφικής µε παιδικά έργα ζωγραφικής. 

Εικαστική Παιδαγωγική (ΚΤ0101) 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η διερεύνηση παραγόντων στο 
σχεδιασµό δραστηριοτήτων για τις Εικαστικές Τέχνες στο χώρο 
της εκπαίδευσης . Στοχεύει: (α) στην ανάπτυξη της 
παρατηρητικότητας και της φαντασίας, που συµβάλλουν 

αποφασιστικά στην εικαστική έκφραση, (β) στην θεωρητική και 
στην πρακτική κατάρτιση των φοιτητών σε ο, τι αφορά στη 
µεθόδευση και (γ) στην οργάνωση δραστηριοτήτων της 
εικαστικής δηµιουργίας γενικά και ειδικά κατά την προσχολική 
ηλικία. Το µάθηµα έχει ως κύριο σηµείο την ανάπτυξη της 
εικαστικής δηµιουργίας των φοιτητών ως µελλοντικών 
εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας. Προσεγγίζονται 
ορισµένες εποχές της ιστορίας της τέχνης για ανίχνευση 
παραγόντων εικαστικών δηµιουργιών. Ειδικά παρουσιάζεται 
εικαστικό εποπτικό υλικό, για ενηµέρωση και ως κίνητρα 
ενεργοποίησης της παρατήρησης και της φαντασίας. Επίσης 
χρησιµοποιούνται υλικά της τέχνης του σχεδίου και των 
κατασκευών, για κατανόηση των µορφικών εικαστικών 
στοιχείων. Οι φοιτητές καθοδηγούνται σε συµβολικές, 
ρεαλιστικές και συναισθηµατικές εικαστικές αναπαραστάσεις. 
Διερευνώνται, αξιολογούνται και κρίνονται οι αξίες της φύσης 
και των εικαστικών τεχνών ως στοιχείων απαραίτητων στη ζωή 
των ανθρώπων. Όλες οι συναντήσεις ολοκληρώνονται µε 
εφαρµογές και αξιολογήσεις διδακτικών δραστηριοτήτων και 
στρατηγικών για συγκεκριµένα παραδείγµατα εννοιών και 
φαινοµένων της εικαστικής δηµιουργίας. 
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Κούκλες και Κουκλοθέατρο (ΚΤ1350) 

Ο σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι η πληροφόρηση αξιών της 
κούκλας και του κουκλοθεάτρου στους χώρους της κοινωνίας, 
των τεχνών και της εκπαίδευσης. Στοχεύει: (α) στην κατασκευή 
της κούκλας ως µέσο έκφρασης των ανθρώπων και ειδικά στο 
χώρο της εκπαίδευσης, (β) στους τρόπους εµψύχωσης της 
κούκλας ως µέσο έκφρασης και δηµιουργίας, (γ) στη θεωρητική 
και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών και (δ) στη µεθόδευση 
και στην οργάνωση δραστηριοτήτων κατασκευής, χρήσης και 
εµψύχωσης της κούκλας γενικά και ειδικά στην προσχολική 
ηλικία. Η κούκλα ως ένα ελκυστικό αντικείµενο και µέσο 
έκφρασης του κουκλοθεάτρου, είναι το αντικείµενο αυτού του 
µαθήµατος. Προσδιορίζονται χώροι, θεωρίες γέννησης και είδη 
κούκλας. Αναπτύσσεται ιστορικά η πορεία της κούκλας και του 
κουκλοθεάτρου, των υλικών και των τεχνικών κατασκευής. 
Καταγράφονται τρόποι χρήσης της κούκλας και η σύνδεσή της 
µε γνωστικά αντικείµενα της εκπαίδευσης. Η κούκλα για τον 
δηµιουργό, αλλά και για τον θεατή, είναι ένα «έµψυχο» ον και 
αυτό είναι ο κύριος άξονας αυτού του µαθήµατος . 
Προσδιορίζονται θεωρίες εµψύχωσης της κούκλας θεάτρου. 
Παρουσιάζονται υλικά και τεχνικές κατασκευής κούκλας και  

σκηνικών αντικειµένων. Σχεδιάζονται χαρακτήρες και 
αναπτύσσονται συµπεριφορές δράσης της κούκλας . 
Προσεγγίζονται τρόποι εµψύχωσης της κούκλας και συνδέονται 
µε ανάγκες του νηπιαγωγείου. Όλες οι συναντήσεις του 
µαθήµατος, ολοκληρώνονται µε δραστηριότητες κατασκευής ή 
εµψύχωσης της κούκλας. 

Ζωγραφική-Χαρακτική: Θεωρία και Πράξη στο 
Νηπιαγωγείο (ΚΤ0107) 

Ο σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι η απόκτηση θεωρητικών 
γνώσεων και πρακτικών εµπειριών στις τέχνες της ζωγραφικής 
και της χαρακτικής. Επίσης στοχεύει: (α) στη θεωρητική και στη 
πρακτική προσέγγιση διαφόρων υλικών των τεχνών των 
χρωµάτων, (β) στο σχεδιασµό προσωπικών εµπειριών των 
φοιτητών και (γ) στη µεθόδευση και στην οργάνωση 
δραστηριοτήτων ζωγραφικής και χαρακτικής και άλλων τεχνών 
των χρωµάτων στο νηπιαγωγείο. Το µάθηµα έχει ως κύριο 
άξονα την ανάπτυξη της εικαστικής έκφρασης µέσω της 
ζωγραφικής, της χαρακτικής του βιτρό και του ψηφιδωτού.  
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Αναλύονται έργα από την ιστορία της τέχνης και της φύσης µε 
χαρακτηριστικές εικαστικές χρωµατικές απόψεις για 
σχολιασµό, για άντληση πληροφοριών και ανακάλυψη τεχνικών 
έκφρασης µε χρώµατα. Οι φοιτητές προσεγγίζουν υλικά και 
εργαλεία, πειραµατίζονται µ’ αυτά, ανακαλύπτουν τρόπους 
χρήσης και καθοδηγούνται σε εικαστικές δηµιουργίες 
χρωµάτων. Παρουσιάζονται µορφές παιχνιδιών µε χρώµατα για 
γνώσεις και δηµιουργία. Όλες οι συναντήσεις, ολοκληρώνονται 
µε εικαστικές χρωµατικές δραστηριότητες. 

Γλυπτική-Κατασκευές: Θεωρία και Πράξη στο 
Νηπιαγωγείο (ΚΤ0102) 

Ο σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι η θεωρητική και η 
πρακτική προσέγγιση στις εικαστικές τέχνες του όγκου. 
Στοχεύει: (α) στον πειραµατισµό και την ανακάλυψη των 
οπτικών και απτικών αξιών των υλικών, που καθορίζουν την 
εικαστική δηµιουργική έκφραση, (β) στην καθοδήγηση 
ανάπτυξης προσωπικών εµπειριών των φοιτητών και (γ) στη 
µεθόδευση και στην οργάνωση δραστηριοτήτων γλυπτικής και 
γενικά των κατασκευών στο νηπιαγωγείο. Το µάθηµα έχει ως 
κύριο άξονα την ανάπτυξη της εικαστικής έκφρασης µέσω της  

γλυπτικής και γενικά των κατασκευών-παιχνιδιών, χρηστικών 
αντικειµένων αγωγής και έκφρασης. Παρουσιάζονται έργα της 
φύσης και των καλλιτεχνών µε χαρακτηριστικές εικαστικές 
απόψεις για σχολιασµό, για άντληση πληροφοριών και 
ανακάλυψη τεχνικών δηµιουργικής έκφρασης. Οι φοιτητές 
προσεγγίζουν υλικά και εργαλεία µε σκοπό να πειραµατιστούν 
και να ανακαλύψουν τρόπους χρήσης και να καθοδηγηθούν σε 
εικαστικές δηµιουργίες όγκων. Επίσης επιδίδονται σε υλικά και 
εφαρµογές (για παιδιά) µε τις τεχνικές: της λάξευσης, του 
πλασίµατος, της προσθετικής, της χύτευσης και του 
κολλαρίσµατος, της συνθετικής – κολάζ – κατασκευών. Ακόµη 
καθοδηγούνται ειδικά στην κατασκευή: παιχνιδιών, θεατρικών 
αντικειµένων, ειδών διακόσµησης. Όλες οι συναντήσεις, 
ολοκληρώνονται µε εικαστικές δραστηριότητες. 

Η Διαδικασία της Αξιολόγησης στην Προσχολική 
Εκπαίδευση (ΠΔ1270) 

Το µάθηµα εξετάζει την έννοια, τα είδη, τη διαδικασία και τα 
εργαλεία αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση ώστε οι 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Γ. Μαθήµατα που σχεδιάστηκαν από µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος (νυν και παλαιότερα) ή από άλλους 
διδάσκοντες, και εντάσσονται στο Πρόγραµµα Σπουδών ως µαθήµατα ελεύθερης επιλογής εφ’ όσον 

υπάρχει δυνατότητα ανάθεσης της διδασκαλίας τους µε σύµβαση εργασίας 

110                      Οδηγός Σπουδών ΠΤΠΕ



φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να 
ανατροφοδοτούν και να βελτιώνουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία µέσα από εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης αυτής 
και αναπτυξιακά κατάλληλες για την προσχολική ηλικία. Στο 
µάθηµα αναλύονται βασικές έννοιες της αξιολόγησης, µελετάται 
ο ρόλος της διαχρονικά και περιγράφονται οι ποικίλες µορφές 
αξιολόγησης και τα χαρακτηριστικά τους, τα εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται αλλά και οι ιδιαιτερότητες που αφορούν στην 
προσχολική εκπαιδευτική διαδικασία και επικεντρώνεται στις 
εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης. Ειδικότερα, παρουσιάζονται 
ζητήµατα θεωρίας και πρακτικής εφαρµογής της συστηµατικής 
παρατήρησης, του φακέλου του νηπίου και της αξιολόγησης των 
σχεδίων εργασίας. Επίσης, επισηµαίνονται οι θεωρητικές 
παραδοχές και τα στάδια αξιολόγησης όπως αποτυπώνονται στο 
σύγχρονο αναλυτικό πρόγραµµα για το νηπιαγωγείο και 
καταδεικνύεται ο ρόλος και η λειτουργία της αξιολόγησης στην 
προσχο λ ι κ ή ε κπα ί δ ε υση , σ τη β ε λ τ ίωση κα ι τ η ν 
ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και µάθησης 
καθώς και την επαγγελµατική ανάπτυξη του/της εκπαιδευτικού. 
Τα παραπάνω συνοδεύονται από ασκήσεις και επιπλέον 
εργαστηριακά µαθήµατα εφαρµογής µεθόδων αξιολόγησης 
καθώς και χρήσης και σχεδιασµού ποικίλων εργαλείων  

αξιολόγησης κατάλληλων για την προσχολική εκπαίδευση. 

Θεωρία Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΔ0301) 

Στο µάθηµα εξετάζονται και αναλύονται βασικές έννοιες και 
όροι της παιδαγωγικής επιστήµης γενικότερα και της 
προσχολικής παιδαγωγικής ειδικότερα. Επιχειρείται µια 
ιστορική αναδροµή στο έργο σηµαντικών παιδαγωγών από την 
αρχαιότητα ως τα µέσα του 20ου αι. µε σκοπό τη συστηµατική 
παρουσίαση και ανάδειξη των βασικών παιδαγωγικών 
προβληµατισµών τους και τις καινοτοµίες που εισήγαγαν στην 
επιστήµη. Επιδιώκεται η σύζευξη της σύγχρονης προσχολικής 
θεωρίας και πρακτικής µε στοιχεία του παρελθόντος και η 
ανάδειξη της συνέχειας και της εξέλιξης της παιδαγωγικής 
σκέψης. Παράλληλα θίγονται βασικά παιδαγωγικά ζητήµατα, 
έννοιες και όροι και επιχειρείται µια κριτική προσέγγισή τους µε 
σκοπό τον προβληµατισµό, τη θεωρητική και επιστηµονική 
κατάρτιση των φοιτητών/τριών σε αντίστοιχα ζητήµατα και την 
αποτελεσµατική αξιοποίηση και διαχείρισή τους στην 
εκπαιδευτική πρακτική. 
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Σύγχρονα κρίσιµα παιδαγωγικά ζητήµατα και 
εναλλακτικές προσεγγίσεις (ΠΔ0260) 

Το µάθηµα οργανώνεται σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο θα 
βοηθήσει τις/τους φοιτήτριες/ές  στην κατανόηση του 
υπόβαθρου της τρέχουσας συζήτησης γύρω από τις 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις και θα εισαγάγει τρόπους µε τους 
οποίους οι Επιστήµες της Παιδαγωγικής και η έρευνα 
αντιµετωπίζουν τα σύγχρονα κρίσιµα παιδαγωγικά ζητήµατα. 
Σε δεύτερο επίπεδο θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση των 
σύγχρονων παιδαγωγικών µοντέλων και των επαγγελµατικών 
γνώσεων των εκπαιδευτικών που σχετίζονται µε τα 
προγραµµάτα σπουδών, κατάλληλα για µαθητές µε διαφορετικό 
υπόβαθρο και τα εκπαιδευτικά τους αποτελέσµατα , 
διασχίζοντας τους τοµείς της προσχολικής και πρώτης σχολικής 
ηλικίας. Οι φοιτήτριες/τές θα έχουν την δυνατότητα να 
εξερευνήσουν και να ασκήσουν κριτική σε µια σειρά  
παιδαγωγικών προσεγγίσεων, αξιολογώντας την έρευνα για την 
εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητά τους.  

Διδακτική της Ιστορίας και Μουσεία, Παιδική Ηλικία 
και Ιστορική Κατανόηση (ΚΤ1121) 

Το µάθηµα έχει θεωρητικό και εργαστηριακό χαρακτήρα. 
Διαπραγµατεύεται τις σύγχρονες προσεγγίσεις της ιστορικής 
εκπαίδευσης και τις αναλύει σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες 
παραδοσιακές προσεγγίσεις, αλλά και σε σχέση µε τις 
διαφοροποιήσεις και τοµές που παρατηρούνται στην 
εκπαιδευτική λειτουργία των σύγχρονων µουσείων, ως 
πολιτιστικών θεσµών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη κριτικής 
ιστορικής σκέψης, γνώσης και δεξιοτήτων ερµηνείας, και στην 
καλλιέργεια κριτικών ιστορικών συνειδήσεων. Ιδιαίτερη 
έµφαση αποδίδεται στην προφορική ιστορία και στις χρήσεις 
της τόσο σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης όσο και σε 
µουσειακούς χώρους. Στόχος του µαθήµατος είναι να 
αντιληφθούν οι φοιτήτριες και φοιτητές ότι υπάρχουν 
σύγχρονες προσεγγίσεις της ιστορικής εκπαίδευσης, που δεν 
αποσκοπούν στην αναπαραγωγή κλειστής ιστορικής γνώσης, 
αλλά στην παραγωγή κριτικής ιστορικής σκέψης και γνώσης, µε 
βάση την χρήση ιστορικών πηγών και την ερµηνεία τους ως 
ιστορικών µαρτυριών, την κριτική ανάγνωση ιστορικών 
κειµένων και τη δόµηση ιστορικού λόγου, που καθιστούν το 
µάθηµα της Ιστορίας ενδιαφέρον για τα παιδιά και τους νέους 
και χρήσιµο για το παρόν και το µέλλον.  
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Παιδική Ηλικία και Αντικείµενα (ΙΠ1011) 

Το µάθηµα βασίζεται στην Θεωρία του Υλικού Πολιτισµού την 
οποία διασυνδέει µε την εκπαιδευτική έρευνα. Εξετάζει τα 
αντικείµενα ως υλικό πολιτισµό σε σχέση µε τις πολύπλευρες 
διασυνδέσεις τους µε τις διαφορετικές κοινωνικές και 
πολιτισµικές οµάδες, και διαπραγµατεύεται το ζήτηµα της αξίας 
και σηµασίας που αποκτούν τα αντικείµενα σε σχέση µε τα 
υποκείµενα και τις οµάδες που τα δηµιουργούν, τα 
χρησιµοποιούν, τα αξιολογούν και τα ερµηνεύουν. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται στη σηµασία των αντικειµένων σε σχέση µε τον 
χρόνο, τον χώρο, την ηλικία, το πολιτισµικό, κοινωνικό, 
ιστορικό και πολιτικό περιβάλλον. Ειδικότερα, το µάθηµα 
επικεντρώνεται στη σχέση των παιδιών µε τα αντικείµενα και τη 
σηµασία αυτής της σχέσης για την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των παιδιών, για την αντιµετώπιση 
προσωπικών προβληµάτων, όπως η ανασφάλεια, για την 
αίσθηση του ανήκειν, για τη συγκρότηση του κοινωνικού φύλου 
κ.ά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραµµίζεται η σηµασία της µελέτης 
αυτής της σχέσης από την εκπαιδευτική έρευνα, κυρίως αυτή 
που επικεντρώνεται στις µικρές ηλικίες. Στόχος του µαθήµατος 
είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητριών και φοιτητών ως προς  

πολύπλευρα ζητήµατα που αφορούν την κατανόηση της 
παιδικής ηλικίας και η εισαγωγή τους σε µεθόδους που 
διευκολύνουν τη διερεύνηση της παιδικής ηλικίας µε βάση τη 
σχέση των µικρών κυρίως παιδιών µε τα αγαπηµένα τους 
αντικείµενα. 

Έννοιες των Φυσικών Επιστήµων και η Διδακτική τους 
(ΘΠ0320) 

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι η ανάπτυξη και η χρήση των 
αρχών σχεδιασµού δραστηριοτήτων για τις Φυσικές Επιστήµες 
στο νηπιαγωγείο. Το µάθηµα στοχεύει να: (α) εξοικειώσει τους/
τις φοιτητές/τριες µε βασικές επιστηµονικές έννοιες και 
φαινόµενα, (β) να αναδείξει τη σηµασία των προϋπαρχουσών 
αντιλήψεων των παιδιών στη διδασκαλία και στη µάθηση των 
Φυσικών Επιστηµών, (γ) να εισαγάγει τις σύγχρονες θεωρίες, 
αρχές και εργαλεία για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες 
και (δ) να διασυνδέσει τις θεωρητικές αρχές της Διδακτικής των 
Φυσικών Επιστηµών µε τη διδακτική πρακτική. Το µάθηµα έχει 
ως κεντρικό άξονα την ανάπτυξη της γνώσης για το φυσικό  
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κόσµο από το παιδί της προσχολικής ηλικίας. Προσδιορίζονται 
θεµελιώδεις έννοιες της Διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών, 
όπως οι αντιλήψεις των παιδιών για φαινόµενα και έννοιες των 
φυσικών επιστηµών και η θέση τους στη διδασκαλία, το 
εποικοδοµητικό µοντέλο για τη µάθηση στις φυσικές επιστήµες, 
ο ρόλος της αναλογικής σκέψης και της γνωστικής σύγκρουσης 
ως διδακτικών εργαλείων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
επιστηµονικής σκέψης. Σχεδιάζονται, αναλύονται και 
αξιολογούνται διδακτικές δραστηριότητες και στρατηγικές για 
συγκεκριµένες έννοιες και φαινόµενα των φυσικών επιστηµών. 

Δραστηριότητες και Εκπαιδευτικό Υλικό για τις 
Φυσικές Επιστήµες και το Περιβάλλον (ΘΠ0308) 

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να κατασκευαστεί και να 
εφαρµοστεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης, σχεδιασµού και 
ανάπτυξης διδακτικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού 
υλικού κατάλληλων για παιδιά προσχολικής και πρώτης 
σχολικής ηλικίας και σχετικών µε το φυσικό κόσµο και το 
περιβάλλον. Οι στόχοι διατυπώνονται ως εξής: (α) Να 
καθοριστούν παιδαγωγικά, επιστηµονικά και σηµειωτικά 
κριτήρια για την ανάλυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

υλικού για τις φυσικές επιστήµες και το περιβάλλον, (β) να 
εφαρµοστούν βασικές θεωρητικές αρχές και τεχνικές της 
Διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών στην αξιολόγηση 
συναφούς εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων και (γ) να 
σχεδιαστεί εκπαιδευτικό υλικό συµβατό µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης . Καταγράφονται και παρουσιάζονται 
προκατασκευασµένες δραστηριότητες και υλικό για τις Φυσικές 
Επιστήµες και το περιβάλλον, ώστε να αναδειχθούν η δοµή και 
η λογική τους. Αναπτύσσεται ένα πλαίσιο ανάλυσης και 
αξιολόγησης του υλικού και των δραστηριοτήτων. Γίνεται 
εφαρµογή του πλαισίου ανάλυσης και αξιολόγησης στις 
επιλεγµένες δραστηριότητες και υλικό έτσι, ώστε οι φοιτητές 
και οι φοιτήτριες να αναπτύξουν και να χρησιµοποιήσουν µε 
τεκµηριωµένο τρόπο κριτήρια για την καταλληλότητά τους. Στη 
συνέχεια οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να 
χρησιµοποιήσουν τα ίδια κριτήρια προκειµένου να αναπτύξουν 
νέες, πρωτότυπες διδακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικό 
υλικό για συγκεκριµένα φαινόµενα ή έννοιες του φυσικού 
κόσµου και του περιβάλλοντος. Το µεγαλύτερο µέρος του 
µαθήµατος υλοποιείται µε εργαστηριακό τρόπο µέσω της 
εργασίας των φοιτητριών/τών σε µικρές οµάδες. 
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Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες και το Περιβάλλον: 
Ερευνητικά Θέµατα (ΘΠ0503) 

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι οι φοιτήτριες και οι 
φοιτητές µε µεθόδους συλλογής και ανάλυσης ερευνητικών 
δεδοµένων σχετικών µε την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες 
και το περιβάλλον. Οι στόχοι διατυπώνονται ως εξής: (α) Να 
εξοικειωθούν οι φοιτήτριες/τές µε την αναζήτηση, ανεύρεση και 
αξιοποίηση βιβλιογραφικών πηγών σχετικών µε την 
εκπαιδευτική έρευνα στις Φυσικές Επιστήµες και το 
περιβάλλον, (β) να προσεγγίσουν κριτικά ερευνητικές µελέτες 
και (γ) να συνθέσουν ερευνητικές τεχνικές, µεθοδολογίες και 
ευρήµατα πρόσφατων ερευνών για την κατασκευή νέων 
ερευνητικών σχεδίων. Το µάθηµα δίνει τη δυνατότητα στις 
φοιτήτριες και στους φοιτητές να γνωρίσουν τις επιµέρους 
ερευνητικές περιοχές στα πεδία της Διδακτικής των Φυσικών 
Επιστηµών και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να 
εξοικειωθούν µε µεθόδους ερευνητικής µελέτης της µάθησης 
στις Φυσικές Επιστήµες και το περιβάλλον. Εστιάζει σε 
συγκεκριµένα παραδείγµατα έρευνας, δίνοντας στους φοιτητές 
και στις φοιτήτριες την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να 
επεξεργαστούν ερευνητικές µελέτες. Γίνεται αναφορά σε 
διαφορετικές µεθόδους συλλογής ερευνητικών δεδοµένων που 

χρησιµοποιούνται στο πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών 
Επιστηµών αλλά και σε αυτό της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Περιγράφεται η µέθοδος επεξεργασίας και 
ανάλυσης ερευνητικών δεδοµένων. Σχεδιάζονται και 
εφαρµόζονται ερευνητικά εργαλεία και τεχνικές που αξιοποιούν 
την ήδη υπάρχουσα από προηγούµενες έρευνες εµπειρία και 
γνώση. 

Εφαρµογές Κοινωνικής Παιδαγωγικής στην 
Προσχολική Εκπαίδευση  

Σκοπός του µαθήµατος είναι η ανάδειξη και βιωµατική 
κατανόηση των θεωρητικών , επιστηµολογικών και 
µεθοδολογικών διαστάσεων του πολυδύναµου διεπιστηµονικού 
χώρου της Κοινωνικής Παιδαγωγικής, µέσα από την εφαρµογή 
κοινωνικοπαιδαγωγικών δράσεων. Συγκεκριµένα οι φοιτητές/
τριες θα οδηγηθούν στο να εφαρµόσουν τον ισχυρό προληπτικό 
και µαχητικά παρεµβατικό ρόλο της Κοινωνικής Παιδαγωγικής 
µέσω: α) σχεδιασµού, οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης 
κοινωνικοπαιδαγωγικών παρεµβάσεων τόσο σε Νηπιαγωγεία 
(τυπικά) όσο και σε εξωσχολικά εκπαιδευτικά συστήµατα  
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(άτυπα), σε συνεργασία µε Νηπιαγωγεία και φορείς, β) 
συµµετοχής σε βιωµατικά κοινωνικοπαιδαγωγικά προγράµµατα 
που διεξάγονται στα Νηπιαγωγεία, µε έµφαση στον 
εθελοντισµό, π.χ. σε προγράµµατα µε στόχο την ανάδειξη των 
κοινωνικοπαιδαγωγικών διαστάσεων της ετερότητας, της 
µοναδικότητας και της ταυτότητας κάθε ανθρώπου, σε 
συνεργασία µε Νηπιαγωγεία, γ) συµµετοχής σε βιωµατικά 
σεµινάρια µε σκοπό τη µελέτη και κοινωνικοπαιδαγωγική 
α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η κ ρ ί σ ι µ ω ν π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ώ ν π . χ . 
κοινωνικοπαιδαγωγική προσέγγιση «ευπαθών» κοινωνικά 
οµάδων στο Νηπιαγωγείο και στην κοινότητα, µε την οργάνωση 
και ανάπτυξη σχετικών δράσεων, για την αντιµετώπιση της βίας 
και θυµατοποίησης, του ρατσισµού στο χώρο του Νηπιαγωγείου 
και στο περιβάλλον της κοινότητας κ.α., σε συνεργασία µε 
φορείς και Νηπιαγωγεία. 

Εφαρµογές της Κριτικής Παιδαγωγικής στην 
Εκπαιδευτική Πράξη (ΠΔ0510) 

 Σκοπός του µαθήµατος είναι να επαναπροσδιοριστεί η έννοια 
της αριστείας στην προσχολική εκπαίδευση, ώστε να 
αναφέρεται στην καλλιέργεια ενός επαρκούς και συνεκτικού  

σώµατος γνώσεων και ικανοτήτων σε όλα τα παιδιά. Πιο 
συγκεκριµένα, το µάθηµα στοχεύει: (α) Στην ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωµένου θεωρητικού πλαισίου που θα προσδιορίζει τις 
έννοιες ‘αριστεία’ και ‘ισότητα’, καθώς και τη µεταξύ τους 
αλληλεξάρτηση, για τη διασφάλιση ισότιµων υψηλών 
εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων. (β) Στη διερεύνηση των 
αντιλήψεων µελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής 
εκπαίδευσης αναφορικά µε τις παραπάνω έννοιες και των 
συναφών εκπαιδευτικών επιλογών τους. (γ) Στην επιµόρφωση 
των φοιτητριών/τών ως προς το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και 
την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που να 
προωθούν την ισότητα και την αριστεία στην προσχολική 
εκπαίδευση για όλα τα µικρά παιδιά (ηλικίας 4 έως 8 ετών). 

Παιδαγωγική της Ευτυχίας και Κοινότητες Μάθησης 
(ΠΔ0250) 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να υποστηρίξει τις/τους 
φοιτήτριες/τές να αναδείξουν τις διαλεκτικές παιδαγωγικές 
θεωρήσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής  
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της ευτυχίας, εστιάζοντας σε κριτικές µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις και πρακτικές στην προσχολική και πρωτοσχολική 
εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα, οι φοιτήτριες/τές καλούνται να 
αλληλεπιδράσουν σε µια συµµετοχική και αναστοχαστική 
διαδικασία για την ανάπτυξη παιδαγωγικών στρατηγικών µε 
βάση απτά, συγκεκριµένα πεδία δράσης και κριτικού 
αναστοχασµού. Στο πλαίσιο του µαθήµατος, οι φοιτήτριες/τές 
έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν στοιχεία των 
προγραµµάτων σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
(π .χ . προθέσεις , περιεχόµενο , µέθοδοι διδασκαλίας , 
αξιολόγηση) µε στόχο την προαγωγή κριτικών µεθοδολογικών 
προσεγγίσεων και πρακτικών στην εκπαίδευση των µικρών 
παιδιών. Το µάθηµα αποσκοπεί να ενισχύσει τον παιδαγωγικό 
διάλογο που αναδεικνύει και σέβεται την ύπαρξη και 
αλληλεπίδραση των πολλαπλών παιδαγωγικών επιστηµολογιών, 
µε στόχο τη διαµόρφωση µιας αυθεντικής, δηµιουργικής, 
κριτικής και ευτυχισµένης εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής 
και πρωτοσχολικής ηλικίας. 

Ανάπτυξη και Εφαρµογή Ευφυών Συστηµάτων και 
Αξιολόγηση τους – Παιδαγωγική Σελεστάν Φρενέ  

Η ανάπτυξη και εφαρµογή ευφυών συστηµάτων που 
ενσωµατώνουν αλγορίθµους που παρουσιάζουν αναλογίες µε τις 
φυσικές διαδικασίες είναι ο κύριος στόχος του µαθήµατος 
αυτού. Οι αλγόριθµοι αυτοί, παρόλο που έγιναν γνωστοί ως 
τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στην Τεχνητή Νοηµοσύνη, 
πρόσφατα αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως αλγόριθµοι 
Υπολογιστικής Νοηµοσύνης (Computational Intelligence) και 
χρησιµοποιούνται σε πολλούς τοµείς της επιστήµης, αλλά και 
της καθηµερινότητας. Ένας από τους τοµείς που µπορούν να 
αξιοποιηθούν είναι η εκπαίδευση, όπου υπάρχει έντονο 
ενδιαφέρον. Μέσα από το µάθηµα αυτό θα παρουσιαστούν οι 
απαιτούµενες έννοιες αναφορικά µε τα ολοκληρωµένα 
κυκλώµατα πλακετών που µπορούν να ενσωµατώσουν ευφυείς 
υπολογιστικές διεργασίες καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία. 
Ακόµη, οι διαθέσιµες τεχνολογίες και γνώσεις άλλων 
µαθηµάτων θα αξιοποιηθούν ώστε να αναπτυχθούν συστήµατα 
και κατασκευές που θα είναι κατάλληλες για την εφαρµογή στο 
νηπιαγωγείο. Μέσω της συνδυαστικής αυτής διαδικασίας οι 
φοιτητές/τριες µε βιωµατικό τρόπο (Παιδαγωγική Σελεστάν 
Φρενέ: «φυσική» µέθοδος µάθησης, έρευνα- πειραµατικός 
ψηλαφισµός) θα κατανοήσουν έννοιες της απαιτούµενης  

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Γ. Μαθήµατα που σχεδιάστηκαν από µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος (νυν και παλαιότερα) ή από άλλους 
διδάσκοντες, και εντάσσονται στο Πρόγραµµα Σπουδών ως µαθήµατα ελεύθερης επιλογής εφ’ όσον 

υπάρχει δυνατότητα ανάθεσης της διδασκαλίας τους µε σύµβαση εργασίας 

117                      Οδηγός Σπουδών ΠΤΠΕ



τεχνολογίας αλλά και θα υλοποιήσουν συστήµατα που θα 
µπορούν να εκτελούν κινήσεις, να µιλούν, να ακούν αλλά και να 
συνδυάζουν τις προαναφερθείσες ενέργειες. 

Φιλοσοφία µε τα Παιδιά (ΦµΠ) 

Σκοπός της µαθήµατος είναι η κατάλληλη προσέγγιση και 
διατύπωση βασικών φιλοσοφικών ερωτηµάτων και η ανάπτυξη 
διαλόγου πάνω σε αυτά. Συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης και του αναστοχασµού των µαθητών σε 
ερωτήµατα και προβληµατισµούς που αφορούν σε πολλά και 
διαφορετικά θέµατα της ανθρώπινης ζωής, της κοινωνικής 
συνύπαρξης, της διαχείρισης της ετερότητας, της βαθύτερης 
γνώσης του εαυτού και του «άλλου». Στο πλαίσιο του 
µαθήµατος ΦµΠ οι φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν τις θεωρητικές 
προσεγγίσεις, αλλά και τους τρόπους πρακτικής εφαρµογής της 
ΦµΠ µε εστίαση στην προσχολική ηλικία. Επίσης, θα 
εκπαιδευτούν στον εµπλουτ ισµό των αναλυτ ικών 
προγραµµάτων µε θέµατα ΦµΠ, καθώς και στην σύνδεση της 
ΦµΠ µε διαφορετικά διδακτικά αντικείµενα της σχολικής 
εκπαίδευσης. Επιπλέον, θα γνωρίσουν και θα αξιολογήσουν 
σχετικό διδακτικό υλικό, αλλά και θα σχεδιάσουν υλικό πάνω  

στο αντικείµενο της ΦµΠ. Σκοπός των παραπάνω είναι η 
επίτευξη του βασικού σκοπού του συγκεκριµένου µαθήµατος 
που είναι η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών αφενός 
στις επιµέρους θεωρητικές διαστάσεις της ΦµΠ και αφετέρου 
στην συστηµατική και αποτελεσµατική αξιοποίηση της µε 
έµφαση στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία.  

Ψυχοµετρία 

Στόχος του µαθήµατος είναι η γνωριµία µε βασικές έννοιες της 
µέτρησης της συµπεριφοράς και των χαρακτηριστικών του 
ανθρώπου. Ζητήµατα µέτρησης τίθενται στο πλαίσιο 
ερωτηµάτων σχετικών µε την αποτίµηση ατόµων ως προς 
κάποιες διαστάσεις και σε σχέση µε άλλους (π.χ., επίδοση 
µαθητών, συνεργατικότητα σε οµάδες εργασίας, µαθησιακά 
προβλήµατα κλπ.). Θέµατα του µαθήµατος: Γενικές αρχές 
µέτρησης, ψυχοµετρικές και στατιστικές βάσεις, αξιοπιστία, 
εγκυρότητα, γνωριµία µε ψυχοµετρικά εργαλεία (τεστ 
προσωπικότητας, νοηµοσύνης, δεξιοτήτων, διαταραχών), 
κατανόηση ψυχοµετρικών εργαλείων (τεστ), χρήση  
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ψυχοµετρικών εργαλείων (τεστ), γενικές αρχές κατασκευής 
ψυχοµετρικών εργαλείων (τεστ). 

Φιλοσοφία της Επιστήµης 

Το µάθηµα έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές/τριες στα 
βασικά ζητήµατα που αφορούν στη φιλοσοφία της επιστήµης, 
όπως στο τι διαχωρίζει την επιστήµη από τη µη-επιστήµη, στις 
διαµάχες και αντιπαραθέσεις σχετικά µε την επιστηµονική 
µέθοδο και σχετικά µε το τι σηµαίνει επιστηµονική αναζήτηση 
γνώσης σε διαφορά από άλλους τρόπους αναζήτησης γνώσης, 
αλλά και στα βασικά ρεύµατα και τη σκέψη σηµαντικών 
στοχαστών-φιλοσόφων. Θεµατικές περιοχές: Ιστορικό πλαίσιο 
της σύγχρονης φιλοσοφίας της επιστήµης, γνώση και αλήθεια, 
επιστηµονική εξήγηση, επιστηµονική µέθοδος, ο ρόλος της 
επαγωγής, Wittgenstein, Λογικός θετικισµός, Σχολή της 
Βιέννης, K. Popper και το κριτήριο της διαψευσιµότητας, ο 
ρόλος της ιστορίας στη φιλοσοφίας της επιστήµης, η έννοια της 
επιστηµονικής επανάστασης του T. Kuhn, οι θέσεις των P. 
Feyerabend και I. Lakatos, ορθολογισµός, ρεαλισµός, 
εµπειρισµός, σχετικισµός, κονστρουξιονισµός. 

 Οµότιµη Εκπαίδευση 

Στο µάθηµα αυτό διερευνώνται , αναπτύσσονται και 
εφαρµόζονται οι δυνατότητες που παρέχει η οµότιµη 
εκπαίδευση στο πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης. Πρόκειται 
για ένα µάθηµα οργανωµένο διεπιστηµονικά, το οποίο 
συνδέεται µε την Πρακτική Άσκηση, καθώς συνδυάζει τη 
θεωρία µε την πράξη και αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
συγκεκριµένων δεξιοτήτων στις φοιτήτριες και στους φοιτητές 
που συνδέονται άµεσα µε τον προσχολική εκπαιδευτική 
δραστηριότητα. Τα πολλά παραδείγµατα της βασισµένης στα 
κοινά οµότιµης παραγωγής, από τη διαχείριση κοινών φυσικών 
πόρων σε αγροτικές κοινωνίες (χορτολιβαδικές εκτάσεις, 
αρδευτικά συστήµατα) µέχρι τη διαχείριση κοινών ψηφιακών 
πόρων στις σύγχρονες κοινωνίες (Wikipedia, Android, 
WordPress) δείχνουν έναν τρόπο παραγωγής γνώσης και αξίας, 
ο οποίος έχει τις δηµοκρατικές και συνεργατικές αξίες στον 
πυρήνα του. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικές πρακτικές που είναι 
συνυφασµένες µε το παραπάνω µοντέλο διακρίνονται από 
καινοτόµα χαρακτηριστικά όπως αυτά της οµότιµης  
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συνεργασίας και οµότιµης διακυβέρνησης ή της ετεραρχίας, της 
συµµετοχής και του διαµοιρασµού, τα οποία οδηγούν στην 
κατασκευή διαφορετικών κοινωνικών σχέσεων και, κατά 
συνέπεια, µαθησιακών διαδικασιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται 
στα κονστρουκτιβιστικά στοιχεία της οµότιµης εκπαίδευσης, 
όπως αυτά αναπτύσσονται στις ανοικτές τεχνολογίες και στους 
ανοικτούς χώρους κατασκευών (makerspaces) και διερευνώνται 
οι παιδαγωγικές δυναµικές τους. Τέλος, η δηµιουργία 
βιωµατικών εργαστηρίων και η βιωµατική µάθηση είναι 
σηµαντικό µέρος της πρακτικής του µαθήµατος. 

Προγραµµατιστικές Κατασκευές Ανοικτών Τεχνολογιών 
στην Εκπαιδευτική Πράξη  

Τα τελευταία χρόνια η ανάδυση του κινήµατος των 
κατασκευαστών (makers movement) έχει δηµιουργήσει την 
προσδοκία για συµµετοχή στην κατασκευή εργαλείων και πως 
όσο αυτονόητη είναι η ύπαρξη βιβλιοθηκών, άλλο τόσο θα 
πρέπει να είναι και η ύπαρξη ανοικτών χώρων κατασκευών. Στο 
παρόν µάθηµα θεωρούµε πως κατασκευάζοντας αντικείµενα 
και βρίσκοντας λύσεις σε πραγµατικά προβλήµατα τα παιδιά 
εξασκούνται σε διαδικασίες µάθησης που αντί για τη 

συσσώρευση γνώσης εστιάζει σε δηµιουργικούς τρόπους 
σκέψης που επιλύει προβλήµατα. Στην προσέγγιση αυτή, η 
ανοικτότητα έχει κοµβικό ρόλο καθώς όταν η γνώση και οι 
τεχνολογίες αντιµετωπίζονται ως κοινά αγαθά αφαιρούνται τα 
εµπόδια στην εύρεση λύσεων. Έτσι, το µάθηµα θα εστιάσει στη 
χρήση ανοικτών τεχνολογιών για τη δηµιουργία µαθησιακών 
διαδικασιών που έχουν αφετηρία την κατασκευή αντικειµένων 
µε ή χωρίς την ενσωµάτωση ψηφιακών στοιχείων 
προγραµµατισµού και ροµποτικής. Πιο συγκεκριµένα, θα 
µελετήσουµε το πως χρησιµοποιώντας εκπαιδευτικά µέσα από 
απλά υλικά όπως ξύλο, σίδερο και Lego µέχρι τρισδιάστατους 
εκτυπωτές και µικροεπεξεργαστές µπορούµε να σχεδιάσουµε 
εκπαιδευτικά βιωµατικά εργαστήρια. Θα εξετάσουµε 
κατασκευές που ενδυναµώνουν την αντίληψη χώρου, την 
εξοικείωση µε τα υλικά, την ασφάλεια, την επιδεξιότητα, την 
εφευρετικότητα και τη δηµιουργικότητα. Επίσης, θα 
ασχοληθούµε µε γλώσσες προγραµµατισµού σχεδιασµένες 
ειδικά για µ ικρές ηλικίες και θα συνδέσουµε τον 
προγραµµατισµό µε κίνηση, ήχο και φως µέσα από απλές 
εφαρµογές κατασκευής κυκλωµάτων και λειτουργίας 
µικροεπεξεργαστών. 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Γ. Μαθήµατα που σχεδιάστηκαν από µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος (νυν και παλαιότερα) ή από άλλους 
διδάσκοντες, και εντάσσονται στο Πρόγραµµα Σπουδών ως µαθήµατα ελεύθερης επιλογής εφ’ όσον 

υπάρχει δυνατότητα ανάθεσης της διδασκαλίας τους µε σύµβαση εργασίας 

120                      Οδηγός Σπουδών ΠΤΠΕ



Σχολική Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση 

Στόχοι του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει στους µελλοντικούς 
εκπαιδευτικούς-ερευνητές τις εφαρµογές ψυχολογικών και 
ψυχοπαιδαγωγικών µεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης των 
ικανοτήτων, της συµπεριφοράς και χαρακτηριστικών παιδιών, 
εφήβων και ενηλίκων, οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν για 
καλύτερη υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των µαθητών, 
της µάθησης και της ψυχικής ευεξίας στο σχολικό πλαίσιο. 
Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται µέθοδοι και τεχνικές για 
αξ ιολόγηση γνωστ ικών , µαθησ ιακών , κο ι νων ικο -
συναισθηµατικών δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών των 
µαθητών, για έγκαιρο εντοπισµό δυσκολιών µάθησης και 
προσαρµογής στο σχολείο, και για διάγνωση νοητικών και 
συναισθηµατικών δυσλειτουργιών στο σχολικό και οικογενειακό 
πλαίσιο. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης συµβάλλουν στην 
λήψη αποφάσεων και στην επιλογή κατάλληλων αλλαγών και 
παρεµβάσεων στο σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον για 
προαγωγή της ανάπτυξης των µαθητών, της ψυχικής ευεξίας, 
και της µαθησιακής διαδικασίας στο σχολικό πλαίσιο. 

Ο ρόλος των γονέων στη µάθηση των παιδιών 

Παράγοντες που επηρεάζουν την γονική εµπλοκή στην 
ανάπτυξη και τη µάθηση του παιδιού. Χαρακτηριστικά των 
γονέων που συνδέονται µε την ανάπτυξη και τη µάθηση του 
παιδιού. Επίβλεψη της παιδικής συµπεριφοράς. Βοήθεια στην 
κατ’ οίκον εργασία. Πρακτικές γονέων που συνδέονται µε την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στα παιδιά. Γονικά στυλ από την οπτική 
των παιδιών. Χαρακτηριστικά του παιδιού που συνδέονται µε 
τις αλληλεπιδράσεις του µε τους γονείς. Μορφές συνεργασίας 
της οικογένειας µε το σχολείο. Προαγωγή των σχέσεων 
οικογένειας-σχολείου-Προγράµµατα προαγωγής σχέσεων 
γονέων-εκπαιδευτικών. 

Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία 

Η Αναπτυξιακή Ψυχολογία συνιστά έναν Κλάδο της 
Ψυχολογίας που µελετά την µη τυπική ανάπτυξη σε σχέση µε 
την τυπική και επιχειρεί να προσδιορίσει τους γενετικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες που συµβάλλουν στην εµφάνιση 
και ανάπτυξη µη τυπικών συµπεριφορών κατά την παιδική 
ηλικία. Το µάθηµα εστιάζει στις ψυχολογικές διαταραχές  
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που εµφανίζονται πιο συχνά στην προσχολική και σχολική 
ηλικία. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του µαθήµατος παρουσιάζονται 
σύµφωνα µε τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV, 
αναπτυξιακές διαταραχές µε βάση την κλινική τους εικόνα, τα 
διαγνωστικά κριτήρια, τα επιδηµιολογικά στοιχεία, αλλά και τις 
σύγχρονες θεωρίες για την αιτιολογία και την αντιµετώπισή 
τους. Το µάθηµα, επίσης, στοχεύει στην εξοικείωση των 
φοιτητών/τριών µε προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης στο 
χώρο της προσχολικής αγωγής συµβάλλοντας αφενός στη 
θεωρητική τους κατάρτιση και αφετέρου στην ενίσχυση 
δεξιοτήτων για την αποτελεσµατική διαχείριση περιπτώσεων µη 
τυπικής ανάπτυξης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Μαθηµατικές έννοιες και αναλυτικά προγράµµατα 

Το µάθηµα αυτό θα εστιάζει στην εµβάθυνση σε µαθηµατικές 
έννοιες όπως αριθµός, πράξεις, γεωµετρία, διαχείριση 
δεδοµένων και πιθανότητες και την σχέση τους µε τα σύγχρονα 
αναλυτικά προγράµµατα. Η εστίαση θα δίνεται στην θεωρητική 
συζήτηση αυτών των εννοιών µέσα από παραδείγµατα µε στόχο 
την  

κατάρτιση των φοιτητριών και των φοιτητών που 
ενδιαφέρονται να εµβαθύνουν περισσότερο. 
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Αγγλική Γλώσσα 

Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας και διδασκαλία ορολογίας 
σχετική µε το γνωστικό αντικείµενο της προσχολικής 
εκπαίδευσης. Μέσα στην τάξη γίνεται πρακτική άσκηση και 
εφαρµογή των γλωσσικών δεξιοτήτων. Γίνεται ανάγνωση 
κειµένων, τα οποία βασίζονται στο επιστηµονικό αντικείµενο 
µελέτης των φοιτητών, ανάλυση, ερµηνεία και µετάφραση 
(όπου αυτό θεωρηθεί αναγκαίο) και διδάσκεται ειδική ορολογία 
κυρίως µέσω των κειµένων αυτών. Εξάσκηση ακουστικής και 
οπτικο-ακουστικής µε cds, dvds, documentary films/ other 
(ανάλογα µε τη θεµατολογία). Ασκήσεις γραφής (διάλογοι – 
παράγραφοι - µεγαλύτερα κείµενα - παρουσιάσεις). Άσκηση 
δοµής και γραµµατικής της γλώσσας από διάφορες πηγές (ή 
αυτοσχέδιες ασκήσεις). Ενεργητική και βιωµατική εκµάθηση 
και χρήση της γλώσσας. 

Με όλη την επιλογή της ύλης, γίνεται µία προσπάθεια να γίνει 
περισσότερο αντιληπτή η νοοτροπία και ο «τρόπος σκέψης» της 
Αγγλικής, καθώς και των πολιτισµικών στοιχείων που διέπουν 
την ίδια τη γλώσσα όπως εκφράζεται στα διάφορα κείµενα 
µελέτης. Οι εργασίες/ παρουσιάσεις στην τάξη, ιδίως κατά τα 2 
τελευταία εξάµηνα, καθώς και µικρά διαγωνίσµατα (quiz, test), 
αποσκοπούν στο να εντοπίζονται ενδεχόµενες «αδυναµίες» στη 
λήψη και εφαρµογή των γλωσσικών δεξιοτήτων, αλλά και στην 
απόκτηση συνολικότερης εικόνας ενοτήτων που έχουν διδαχθεί. 

Γαλλική Γλώσσα  

Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας: Επιδιώκεται η 
καλλιέργεια της δεξιότητα κατανόησης και παραγωγής λέξεων / 
εκφράσεων, απλών φράσεων, σταδιακά συνεχούς λόγου 
(προφορικού/γραπτού) πάνω σε µια πλατιά γκάµα θεµάτων και 
σε ζητήµατα επικαιρότητας. Διδασκαλία της Γαλλικής για 
ακαδηµαϊκούς σκοπούς 

Δ. Μαθήµατα ξένων γλωσσών  

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµα
τος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

- Αναστασία Μαρίνα 
Τσουστουλοπούλου

ΞΓ 3, 4 3 (το κάθε 
επίπεδο)

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

- Ντιάνα Κάκαρη ΞΓ 3, 4 3 (το κάθε 
επίπεδο)
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Γερµανική Γλώσσα  

Το µάθηµα προσφέρεται σε τέσσερα επίπεδα µε συνδιδασκαλία 
των τµηµάτων Ειδικής Αγωγής, Προσχολικής Αγωγής, 
Δηµοτικής Εκπαίδευσης και Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας. Σε όλα τα επίπεδα προάγονται µέσα από τη 
γερµανική βιβλιογραφία επιστηµονικά θέµατα όπως η 
εκπαιδευτική ψυχολογία, οι µαθησιακές δυσκολίες, η 
µεθοδολογία της διδασκαλίας και οι εκπαιδευτικές χρήσεις του 
Διαδικτύου, προκειµένου να εµπλουτίσουν τις επιστηµονικές 
γνώσεις των φοιτητών και να τους βοηθήσουν στη µελλοντική 
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Μέσα στην τάξη γίνεται 
πρακτική άσκηση και εφαρµογή των γλωσσικών δεξιοτήτων. 
Γίνεται ανάγνωση κειµένων, τα οποία βασίζονται στο 
επιστηµονικό αντικείµενο µελέτης των φοιτητών, ανάλυση, 
ερµηνεία και µετάφραση (όπου αυτό θεωρηθεί αναγκαίο) και 
διδάσκεται ειδική ορολογία κυρίως µέσω των κειµένων αυτών. 
Εξάσκηση ακουστικής και οπτικο-ακουστικής µε cds, dvds 
(ανάλογα µε τη θεµατολογία). Ασκήσεις γραφής (διάλογοι – 

παράγραφοι - µεγαλύτερα κείµενα - παρουσιάσεις). Άσκηση 
δοµής και γραµµατικής της γλώσσας από διάφορες πηγές (ή 
αυτοσχέδιες ασκήσεις). Εξάσκηση στον προφορικό λόγο. 
Κάποιες φορές οι φοιτητές καλούνται να συµµετέχουν σε 
ελεύθερο ή επιστηµονικά εξειδικευµένο θέµα συζήτησης, ώστε 
να εκφράσουν τις απόψεις τους, ανταλλάσσοντας έτσι ιδέες και 
επιχειρήµατα γύρω από αυτό. Άλλοτε, µία προφορική άσκηση 
µπορεί να περιέχει την ανακεφαλαίωση ή περίληψη των όσων 
θεµάτων/ προτάσεων έχουν µελετηθεί σε ένα ή δύο µαθήµατα. 
Με όλη την επιλογή της ύλης, γίνεται µία προσπάθεια να γίνει 
περισσότερο αντιληπτή η νοοτροπία και ο ‘τρόπος σκέψης’ της 
Γερµανικής, καθώς και των πολιτισµικών στοιχείων που διέπουν 
την ίδια τη γλώσσα όπως εκφράζεται στα διάφορα κείµενα 
µελέτης. 

Ιταλική Γλώσσα  

Η διδασκαλία της Ιταλικής Γλώσσας ξεκινάει από επίπεδο 
αρχαρίων, κατά το οποίο καλύπτεται η δοµή της γλώσσας µέσα  

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

- Βασιλική 
Παλασάκη

ΞΓ 3, 4 3 (το κάθε 
επίπεδο)

Κωδικός 
Μαθήµατος

Διδάσκων/
ουσα

Είδος 
Μαθήµατος

Εξάµηνο Μονάδες 
ECTS

- Ελισάβετ 
Ευδωρίδου

ΞΓ 3, 4 3 (το κάθε 
επίπεδο)

Δ. Μαθήµατα ξένων γλωσσών  
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από τη βασική γραµµατική και τα πρώτα λεξιλόγια. Στο δεύτερο 
επίπεδο ολοκληρώνεται η διδασκαλία της βασικής δοµής της 
γλώσσας και διδάσκονται κείµενα της αντίστοιχης του τµήµατος 
ορολογίας. 

Δ. Μαθήµατα ξένων γλωσσών  
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5. Κανονισµός 
Προγράµµατος Σπουδών 



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

2. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους διαρθρώνεται 
χρονικά σε δύο εξάµηνα (χειµερινό και εαρινό). 

3. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) 
πλήρεις εβδοµάδες για διδασκαλία, καθώς και τον απαραίτητο 
αριθµό εβδοµάδων για εξετάσεις. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 
τρεις: του Ιανουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου. Η 
διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις (3) εβδοµάδες. 

4. Τα µαθήµατα του χειµερινού εξαµήνου αρχίζουν το δεύτερο 
δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου και τα µαθήµατα του εαρινού 
εξαµήνου λήγουν το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαϊου. Οι 
ακριβείς ηµεροµηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Σε 
εξαιρετικές όµως περιπτώσεις ο/η Υπουργός Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου, ρυθµίζει 
την έναρξη και τη λήξη των δύο εξαµήνων εκτός των 
ηµεροµηνιών αυτών, ώστε να συµπληρωθεί ο αριθµός των 
απαιτούµενων µαθηµάτων. 

5. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθµός των µαθηµάτων που 
πραγµατοποιήθηκαν σε ένα εξάµηνο είναι λιγότερος από 13, το 
αντίστοιχο µάθηµα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε. 

6. Αρµόδια για την κατάρτιση του προγράµµατος σπουδών είναι 
η Συνέλευση του Τµήµατος. Το Πρόγραµµα Σπουδών 
επικαιροποιε ίται κάθε Απρίλιο από την Επιτροπή 
Προγράµµατος Σπουδών που ορίζεται από τη Συνέλευση του 
Τµήµατος µε τη σύµφωνη γνώµη της Συνέλευσης του Τµήµατος.  

7. Το ωρολόγιο πρόγραµµα σπουδών περιέχει τους τίτλους των 
υποχρεωτικών, των µαθηµάτων επιλογής και των σεµιναρίων, 
το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, 
στις οποίες περιλαµβάνεται το κάθε µορφής επιτελούµενο 
διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση 
των µαθηµάτων. 

8. Ο/Η φοιτητής/τρια στην αρχή κάθε εξαµήνου υποβάλλει 
ηλεκτρονικά τη δήλωση επιλογής µαθηµάτων στη γραµµατεία 
του Τµήµατος, σε ηµεροµηνία που ορίζεται εγκαίρως από τη 
Συνέλευση του Τµήµατος και ανακοινώνεται από τη 
Γραµµατεία. Έχει συνεπώς το δικαίωµα να εξεταστεί στο κάθε 
µάθηµα που δηλώνει, κατά την εξεταστική περίοδο του  

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1. Βασικές Ρυθµίσεις 
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εξαµήνου στο οποίο το έχει δηλώσει (χειµερινό ή εαρινό), και 
επίσης κατά την εξεταστική περίοδο του επόµενου 
Σεπτεµβρίου. Αν χρειαστεί να εξεταστεί σε κάποιο µάθηµα σε 
επόµενη περίοδο θα πρέπει να υποβάλλει νέα δήλωση. 

9. Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα αντιστοιχεί, επίσης, σε έναν αριθµό 
µονάδων ECTS, όπως φαίνεται στον πίνακα 2, σ. 24. Στο 
Πρόγραµµα Σπουδών συµπεριλαµβάνεται και ο ελάχιστος 
αριθµός µονάδων ECTS που απαιτείται για τη λήψη του 
πτυχίου.  

10. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό µάθηµα, ο/η 
φοιτητής/τρια είναι υποχρεωµένος να το επαναλάβει σε 
επόµενο ακαδηµαϊκό έτος  

11. Σε περίπτωση αποτυχίας σε µάθηµα επιλογής, ο/η φοιτητής/
τρια είναι υποχρεωµένος ή να το επαναλάβει σε επόµενα 
εξάµηνα ή να το αντικαταστήσει µε άλλο µάθηµα επιλογής.  

12. Οι φοιτητές/τριες µπορούν να παρακολουθούν σε κάθε 
εξάµηνο όσα και όποια από τα προσφερόµενα µαθήµατα 
επιθυµούν. Η παρακολούθηση µαθηµάτων στα Α.Ε.Ι. είναι 
ελεύθερη, εφόσον δεν προβλέπεται ειδική ρύθµιση από το 

µάθηµα. Στην περίπτωση που υπάρχει ειδική ρύθµιση, είναι στη 
διακριτική ευχέρεια του/της διδάσκοντα/ διδάσκουσας να την 
επιτρέψει. 

13. Ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων τα οποία µπορεί να 
παρακολουθήσει και στα οποία µπορεί να εξεταστεί ένας/µια 
φοιτητής/τρια καθορίζεται ως Ν+3, όπου Ν ο προβλεπόµενος 
κατά το Πρόγραµµα Σπουδών αριθµός µαθηµάτων 
(υποχρεωτικών και επιλογής) στο αντίστοιχο εξάµηνο και 3 
µαθήµατα προηγουµένων εξαµήνων, τα οποία οφείλει ο/η 
φοιτητής/τρια. 

14. Ο/Η φοιτητής/τρια δικαιούται να εξεταστεί κατά την 
περίοδο του Σεπτεµβρίου στα µαθήµατα και των δύο εξαµήνων, 
ενώ κατά την περίοδο του Ιουνίου στα µαθήµατα µόνο του 
εαρινού εξαµήνου. Όσον αφορά τους/ις φοιτητές/τριες που 
έχουν παρακολουθήσει 8 εξάµηνα Σπουδών αλλά οφείλουν 
ακόµη µαθήµατα για τη λήψη του πτυχίου τους, δικαιούνται να 
εξετάζονται σε µαθήµατα που οφείλουν από προηγούµενα 
εξάµηνα, τόσο κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 
όσο και κατά την περίοδο του Ιουνίου. Στην περίπτωση 
µαθηµάτων επιλογής, αν ο/η διδάσκων/ουσα βρίσκεται σε 
επιστηµονική άδεια, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να τα 

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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αντικαταστήσουν µε άλλα. Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα 
καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα, ο/η οποίος/α 
υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του/της γραπτές ή/ 
και προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχθεί σε εργασίες. Οι 
φοιτητές/τριες δεν µπορούν να εξετάζονται σε µαθήµατα, τα 
οποία δεν έχουν δηλώσει. 

15. Εάν κάποιος/α φοιτητής/ήτρια αποτύχει περισσότερες από 
τρεις φορές σε ένα µάθηµα, ακολουθείται η διαδικασία που 
προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Συγκεκριµένα, 
ύστερα από αίτηση του/ης φοιτητή/τριας, µε απόφαση του/ης 
κοσµήτορα εξετάζεται από τριµελή επιτροπή στην οποία 
συµµετέχουν καθηγητές της σχολής µε ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείµενο. Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται από τον/ην 
κοσµήτορα της σχολής από την οποία εξαιρείται ο/η 
υπεύθυνος/η της εξέτασης διδάσκων/ουσα. Σε περίπτωση 
αποτυχίας, ο/η φοιτητής/ήτρια συνεχίζει ή όχι τις σπουδές του/
ης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στον Οργανισµό του Ιδρύµατος στους οποίους 
περιλαµβάνεται και ο µέγιστος αριθµός επαναλήψεων της 
εξέτασης σε ένα µάθηµα (N.4009-2011, άρθρο 34, παράγρ.10). 

16. Ο/Η φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις σπουδές και παίρνει 
πτυχίο, όταν επιτύχει στα προβλεπόµενα µαθήµατα και 
συγκεντρώσει τον απαιτούµενο αριθµό ECTS. Ο τρόπος 
υπολογισµού του βαθµού του πτυχίου για τους φοιτητές/τριες 
που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. καθορίζεται µε απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, και Θρησκευµάτων. Για τον υπολογισµού 
του βαθµού του πτυχίου, ο βαθµός του κάθε µαθήµατος 
σταθµίζεται µε βάση τις µονάδες ECTS που του αντιστοιχούν.   

17. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος που 
προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών 
ενός τµήµατος προσαυξανόµενου κατά δύο (2) έτη, δεν 
χορηγούνται οι προβλεπόµενες πάσης φύσεως παροχές προς 
τους/τις φοιτητές/τριες, όπως ιατροφαρµακευτική και 
νοσοκοµειακή περίθαλψη, υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες 
και δάνεια ενίσχυσης, δωρεάν σίτιση, στέγαση και παροχή 
διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθηµάτων, διευκόλυνση για τις 
µετακινήσεις κ.α.  

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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1. Παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε 18 υποχρεωτικά 
µαθήµατα, που αντιστοιχούν σε 108 ECTS  

2. Παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε 20 µαθήµατα 
επιλογής, που αντιστοιχούν σε 100 ECTS 

3. Παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση ενός σεµιναρίου, που 
αντιστοιχεί σε 5 ECTS 

4. Παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση ενός σεµιναρίου και 
συµµετοχή και επιτυχής εξέταση στην Πρακτική Άσκηση, που 
αντιστοιχούν σε 15 ECTS 

5. Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση 2 υποχρεωτικών 
εξαµηνιαίων µαθηµάτων ξένης γλώσσας που αντιστοιχούν σε 6 
ECTS 

6. Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση 2 υποχρεωτικών 
φροντιστηριακών µαθηµάτων Γραπτού ακαδηµαϊκού λόγου που 
αντιστοιχούν σε 6 ECTS 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για τη λήψη πτυχίου είναι 
υποχρεωτικό να έχουν συγκεντρώσει 240 µονάδες ECTS. Ο 

αριθµός µονάδων ECTS που αντιστοιχεί σε κάθε µάθηµα 
φαίνεται στον πίνακα 2, σ. 24.  

Το Παράρτηµα Διπλώµατος είναι ένα επεξηγηµατικό έγγραφο 
που προσαρτάται στον τίτλο σπουδών (πτυχίο). Είναι 
σχεδιασµένο έτσι ώστε να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη 
φυσιογνωµία, το περιεχόµενο και τις ειδικές απαιτήσεις των 
σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία. Το Παράρτηµα 
Διπλώµατος δεν υποκαθιστά σε καµία περίπτωση τον επίσηµο 
τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθµολογία που παρέχουν τα 
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς δε γίνονται σε αυτό 
αξιολογικές κρίσεις. Ωστόσο, παρέχει διαφάνεια και 
διευκολύνει την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική αναγνώριση 
των προσόντων, καθώς αναγράφονται σε αυτό όλα όσα έκανε 
ο/η πτυχιούχος/η κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της 
καθώς και όλες οι πρόσθετες δραστηριότητες του/της, οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της, 
όπως η Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ, η Πρακτική Άσκηση 
ERASMUS, καθώς και η εθελοντική εργασία όπως π.χ. στην 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ. 

2. Προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου 
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Υπάρχει δυνατότητα δήλωσης δύο µαθηµάτων, ένα στο τρίτο 
ακαδηµαϊκό έτος και ένα στο τέταρτο ακαδηµαϊκό έτος, 
επιπλέον των µαθηµάτων που απαιτούνται για την απόκτηση 
του Πτυχίου, για όσους/ες έχουν ειδικό ενδιαφέρον για ένα 
γνωστικό αντικείµενο. Ο βαθµός των µαθηµάτων αυτών δεν θα 
συνυπολογίζεται στον τελικό βαθµό του Πτυχίου. Η διαδικασία 
δήλωσής τους είναι η εξής: αφού υπάρξει συνεννόηση µε τον 
διδάσκοντα του µαθήµατος και εξασφαλιστεί η συναίνεσή του, ο 
φοιτητής/ρια θα ζητάει από τη γραµµατεία να τον/την 
εγγράψει στο συγκεκριµένο µάθηµα, δηλώνοντας παράλληλα 
γραπτώς ότι το µάθηµα αυτό δεν θα συµπεριλαµβάνεται στον 
αριθµό των µαθηµάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Πτυχίου του/της. 

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

3. Παράρτηµα διπλώµατος (Diploma 
Supplement) 
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Σύµφωνα µε τη διεθνή και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, η πρόσβαση 
στην εκπαίδευση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα για όλους και 
στόχος τής κάθε πολιτείας είναι η δηµιουργία των 
προϋποθέσεων εκείνων που διευκολύνουν τόσο την πρόσβαση 
όσο και την ευρύτερη συµµετοχή. Συγκεκριµένα, στην ελληνική 
νοµοθεσία αναφέρεται ότι: «Η πολιτεία δεσµεύεται […] για την 
παροχή δωρεάν δηµόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 
στους ανάπηρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και 
τις εκπαιδευτικές βαθµίδες» (νόµος 3699/2008). Οι απόψεις 
των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος συνάδουν µε εκείνες της 
δηµιουργίας ενός «Σχολείου για Όλους» (Διακήρυξη 
Σαλαµάνκας 1994) και κατ’ επέκταση µε τη δηµιουργία ενός 
Πανεπιστηµίου, όπου η διαφορετικότητα δεν προκαλεί εµπόδιο, 
αλλά αντίθετα αποτελεί το έναυσµα για τη δηµιουργία ενός 
Πανεπιστηµίου ίσου για φοιτητές που ξεκινούν από άνισες 
αφετηρίες. Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, καθοδηγούµενη 
από τον σύγχρονο προσανατολισµό της πρόσβασης και της 
εκπαίδευσης για όλους και την αποφυγή πρακτικών 
διαχωρισµού, καλωσορίζει την εισαγωγή όσων επιθυµούν να 
εγγραφούν στο Τµήµα ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας 
τους. Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος αποδέχεται την 
επιθυµία ενός ατόµου µε αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες να ασκήσει το δικαίωµά του στην εκπαίδευση, χωρίς 
απαραίτητα να αποβλέπει σε σχετική µε τις σπουδές του 

επαγγελµατική αποκατάσταση, όταν αυτή για πρακτικούς 
λόγους καθίσταται αδύνατη (Γ.Σ. 2η/21-10-2009).  

Εκπαιδευτική υποστήριξη  

Στο Τµήµα λειτουργεί επιτροπή εκπαιδευτικής υποστήριξης των 
φοιτητών µε αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
βασικό έργο της οποίας είναι η αναβάθµιση της ποιότητας 
εκπαίδευσης των συγκεκριµένων φοιτητών. Ένα από τα µέλη 
ΔΕΠ της επιτροπής ορίζεται ως «σύµβουλος καθηγητής» και 
τους υποστηρίζει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το 
Τµήµα συνεργάζεται µε τη ΔΟΜΗ της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, η οποία παρέχει υποστήριξη, µε 
στόχο τη φυσική και εκπαιδευτική πρόσβαση των φοιτητών µε 
αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην 
εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
Οι φοιτητές µε αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
καλούνται, αν το επιθυµούν, να εγγραφούν στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ, 
προκειµένου να λάβουν εκπαιδευτική υποστήριξη από 
εθελοντές συµφοιτητές τους. Επίσης, όσοι φοιτητές επιθυµούν 
µπορούν να εργαστούν εθελοντικά στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ, 
προκειµένου να υποστηρίξουν µε τη βοήθεια του επιστηµονικού 
προσωπικού της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ έναν συµφοιτητή τους που 
χρειάζεται βοήθεια στην εκπαιδευτική και κοινωνική πρόσβαση 

Φοιτητές/τριες µε αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ παρακαλούνται να επικοινωνούν στην έναρξη 
κάθε εαρινού ή χειµερινού εξαµήνου µε την κ. Ίριδα Τσεβρένη 
στο itsevreni@uth.gr. Για περισσότερες πληροφορίες για τη 
ΔΟΜΗ της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/
prosbasi-kai-anapiria  
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Παράρτηµα 



Επιτροπή αναµόρφωσης Προγράµµατος Σπουδών 2014 

Δόµνα Κακανά, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Θανάσης Λαΐνας, 
Κώστας Μάγος, Νίκη Νικονάνου, Γιάννης Πεχτελίδης, Ευγενία 
Σηφάκη, Βασίλης Στρογγυλός, Τασούλα Τσιλιµένη 

Προλογικό σηµείωµα της έκδοσης του Οδηγού Σπουδών 
κατά την αναµόρφωση του 2014 

Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 µε έδρα τον 
Βόλο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1988 µε τρία τµήµατα. 
Ένα από αυτά είναι το Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης. Σταδιακά στελεχώθηκε µε ικανό αριθµό µελών 
Δ.Ε.Π. και υπαλλήλων για τη γραµµατειακή και διοικητική 
υποστήριξη, ενώ το πρόγραµµα σπουδών του έχει αναθεωρηθεί 
ριζικά τουλάχιστον πέντε φορές από την ίδρυσή του, γεγονός 
που υποδηλώνει ότι το Τµήµα δεν επαναπαύεται ούτε 
εφησυχάζει αλλά αφουγκράζεται τις προκλήσεις των καιρών, 
παρακολουθεί τις εξελίξεις στο διεπιστηµονικό πεδίο των 
Επιστηµών της Εκπαίδευσης και επαναπροσδιορίζει τους 
στόχους και τις επιδιώξεις του µε βάση τα νέα δεδοµένα που 
προκύπτουν. Τον Δεκέµβριο του 2013, το Τµήµα πέρασε µε 
µεγάλη επιτυχία την εξωτερική αξιολόγηση από την κρατική 
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευσης (Α.Δ.Ι.Π.), η οποία επιβεβαίωσε την 

αφοσίωση του προσωπικού του Τµήµατος στο έργο του και 
υπογράµµισε τις εξαιρετικές επιδόσεις του, τόσο ως προς το 
διδακτικό έργο το οποίο επιτελεί όσο και στο πεδίο της 
καινοτόµου επιστηµονικής έρευνας. Η Έκθεση Αξιολόγησης 
αλλά και τα σχετικά αρχεία παρουσίασης επιµέρους δοµών του 
τµήµατος βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του 
Τµήµατος (http://www.ece.uth.gr/main/el/content/1309-
aksiologisi-ptpe). 

Ωστόσο, µε δεδοµένη τη δέσµευση του Τµήµατος, πρώτον, για 
συνεχή, δυναµική ανανέωση και παρουσία στον ευρωπαϊκό και 
διεθνή ακαδηµαϊκό χώρο, δεύτερον για παροχή δυνατοτήτων 
στους φοιτητές και στις φοιτήτριές µας για οµαλή ενσωµάτωση 
σε συναφή προγράµµατα ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων και, 
τρίτον για την ενίσχυση της κινητικότητάς τους στα 
πανεπιστήµια του εξωτερικού, αποφασίσαµε να κάνουµε 
ορισµένες αλλαγές στο Πρόγραµµα Σπουδών του 2011 προς την 
κατεύθυνση της διευκόλυνσης των παραπάνω στόχων, αλλά 
χωρίς ουσιαστική παρέµβαση στην αρχική φιλοσοφία και το 
πνεύµα του. 

Συγχρόνως οι αλλαγές αυτές απορρέουν και εκφράζουν, όσο 
είναι δυνατόν, τις σκέψεις των µελών Δ.Ε.Π. γύρω από την 
ανάγκη για ακόµα αποτελεσµατικότερη λειτουργία του 
Τµήµατος, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τον προβληµατισµό που  
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αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο της in situ 
εξωτερικής αξιολόγησης όσο και το σχολιασµό που 
καταγράφηκε στο τελικό κείµενο της Έκθεσης. Οι αλλαγές που 
σηµειώθηκαν συµψηφίζονται, αφενός, στη µείωση του αριθµού 
των προσφερόµενων µαθηµάτων και, αφετέρου, στην 
ενδυνάµωσή τους µε περισσότερες πιστωτικές µονάδες (ECTS) 
και, αντίστοιχα, µε µεγαλύτερο φόρτο εργασίας για διδάσκοντες 
και διδασκοµένους. Η διάρθρωση του επικαιροποιηµένου 
προγράµµατος σπουδών προβλέπει µια µεγάλη γκάµα 
µαθηµάτων επιλογής, δίνοντας τη δυνατότητα στους/τις 
φοιτητές/ριες να εµβαθύνουν στα ειδικά ενδιαφέροντά τους και 
να ακολουθήσουν τις προσωπικές τους κλίσεις και ανησυχίες, 
ενώ τα µαθήµατα κορµού (τα οποία θα διδάσκονται πλέον σε 
σχετικά µικρά αριθµητικώς τµήµατα φοιτητών) διασφαλίζουν 
παράλληλα την εµπέδωση µια στέρεας βάσης γνώσεων, 
απαραίτητων για την επιστηµονική και επαγγελµατική πορεία 
στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. 

Βασικός σκοπός του τµήµατός µας είναι η προαγωγή της 
θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης και ο συσχετισµός της µε 
την πράξη, ώστε οι απόφοιτοί µας να διαθέτουν υψηλού 
επιπέδου δεξιότητες που να τους/τις καταστούν ικανούς και 
ικανές να ανταποκρίνονται µε υπευθυνότητα και επάρκεια τόσο 
στον πολυσύνθετο παιδαγωγικό, διδακτικό και ερευνητικό τους 

ρόλο, όσο και στη δυναµική των επιστηµονικών και 
επαγγελµατικών εξελίξεων στο εγγύς µέλλον. 

Προτεραιότητα λοιπόν στο Τµήµα αποτελεί η κατάρτιση κριτικά 
στοχαζόµενων επιστηµόνων, στον ευρύ χώρο της εκπαίδευσης 
στις µικρές ηλικίες , που δεν επαφίενται σε , συχνά 
επικρατούσες, παραδοσιακού τύπου παραδοχές, αλλά 
λειτουργούν στο πλαίσιο µιας διαρκούς προσωπικής 
αναζήτησης, επιχειρούν την εµβάθυνση στο σύνθετο φαινόµενο 
της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας, στοχεύουν 
στην προαγωγή της γνώσης σε ζητήµατα µιας δηµοκρατικής 
παιδείας, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και προβληµατοποιούν 
σύγχρονα και ευέλικτα περιβάλλοντα µάθησης µε την 
υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, συνδέουν διαλογικά τη 
θεωρητική µε την πρακτική εµπειρία γνώσης σε πλαίσια 
ανάπτυξης διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης που αφορούν 
στην εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών προσχολικής και 
πρώτης παιδικής ηλικίας. 

Η αλληλεπίδραση της θεωρητικής γνώσης µε την εκπαιδευτική 
διαδικασία, και ειδικότερα του πανεπιστηµίου µε το σχολείο, 
υλοποιείται µέσω της Πρακτικής Άσκησης, η οποία συνδέεται 
δυναµικά µε το πρόγραµµα σπουδών σε ένα ευρύ σύνολο 
µαθηµάτων παιδαγωγικών και διδακτικής. Με αυτόν τον τρόπο 
επιχειρείται οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν όσο το 
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δυνατόν ευρύτερη εµπειρία σύµφωνα µε το όραµα του/της 
εκπαιδευτικού που ερευνά, στοχάζεται, σχεδιάζει, δοκιµάζει το 
δ ιάλογο θεωρ ία ς -πράξης , αξ ι ο λογ ε ί κρ ι τ ι κά κα ι 
αυτοαξιολογείται, αλλάζει, µετατοπίζεται από στερεότυπες 
αντιλήψεις, συνεργάζεται, δρα συλλογικά, συναντιέται µε νέες ή 
παλιές ιδέες και δηµιουργεί. 

Φιλοδοξούµε όλοι και όλες, το διδακτικό/ερευνητικό και 
διοικητικό προσωπικό και οι φοιτητές και οι φοιτήτριές µας, η 
γνώση που παράγεται στο τµήµα µας να συµβάλλει τα µέγιστα 
στις θεωρητικές και εµπειρικές εξελίξεις του διεπιστηµονικού 
πεδίου των Επιστηµών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, αλλά 
και στο ευρύτερο πεδίο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστηµών, τροφοδοτώντας θετικά τόσο τον εθνικό όσο και το 
διεθνή διάλογο και προβληµατισµό για το δηµόσιο αγαθό της 
παιδείας. 

Τέλος, θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλα τα µέλη της 
επιτροπής Οδηγού Σπουδών για τις επίπονες και επίµοχθες 
προσπάθειες που κατέβαλαν, προκειµένου να ολοκληρωθεί η 
επικαιροποίηση του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος και 
να ενσωµατωθούν οι αλλαγές που έγιναν στο κείµενο του 
Οδηγού Σπουδών που αυτή τη στιγµή κρατάτε στα χέρια σας. 

Ευελπιστώ ότι από το ακαδηµαϊκό έτος 2014-15 το Πρόγραµµα 
Σπουδών, στην επικαιροποιηµένη του µορφή, θα συµβάλλει 
ακόµα πιο δυναµικά στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης, ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριές µας να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις µιας 
κοινωνίας που βρίσκεται σε συνεχή µεταλλαγή και 
περιπλοκότητα, η οποία απαιτεί, από την µια µεριά, 
προετοιµασία για εργασία σε συνθήκες αβεβαιότητας και 
ρίσκου αλλά, και από την άλλη, εµπιστοσύνη στις σχέσεις, στα 
συναισθήµατα και στη δηµιουργικότητα που αναπτύσσονται σε 
τοπικά και συλλογικά δρώµενα. Ταυτόχρονα, το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα σπουδών λειτουργεί υποστηρικτικά στην 
εξειδίκευση των φοιτητών και των φοιτητριών µας σε µια σειρά 
από τοµείς που απαιτούν υψηλού επιπέδου διεπιστηµονική, 
µεθοδολογική και θεωρητική κατάρτιση. Τέλος, εύχοµαι το 
πρόγραµµα αυτό να συµβάλλει εποικοδοµητικά και 
δηµιουργικά στα ενδιαφέροντα, στις επιθυµίες και στα όνειρα 
όλων εµάς, φοιτητών και εκπαιδευτικών, που συµµετέχουµε στη 
δηµιουργία, στην εφαρµογή αλλά και στον µετασχηµατισµό του 
στην πράξη. 

Άννα Χρονάκη, Καθηγήτρια 

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης (2014) 
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