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ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Υ.Π.Χ.

1.
2.

Kάζε ρνιή δηαηξείηαη ζε Tκήκαηα. ξγαλα ηνπ Tκήκαηνο είλαη:
H πλέιεπζε
O Πξφεδξνο

1.

H πλέιεπζε ηνπ Tκήκαηνο απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε Γ.E.Π. ηνπ Tκήκαηνο, έλαλ
εθπξφζσπν ηνπ E.T.E.Π. θαη έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ.

2.

O Πξφεδξνο ηνπ Tκήκαηνο εθιέγεηαη γηα ζεηεία δχν ρξφλσλ απφ εηδηθφ ζψκα
εθιεθηφξσλ, πνπ απαξηίδεηαη απφ ην ζχλνιν: i) ησλ κειψλ Γ.E.Π. ηνπ Σκήκαηνο,
ii) ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο (ζηελ
θαηεγνξία ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ εληάζζνληαη θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο)
θαη iii) ησλ Βνεζψλ, Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ θαη Δπηκειεηψλ, ησλ κειψλ ηνπ
Δηδηθνχ θαη Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.), θαη ησλ κειψλ ηνπ
Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) ηνπ Σκήκαηνο. Πξφεδξνο
ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο γηα ηε δηεηία 2013–2015
είλαη ν Καζεγεηήο θ. Κσλζηαληίλνο Θ. Πέηζηνο.
Tα Tκήκαηα ησλ A.E.I. δηαηξνχληαη ζε Tνκείο. Tν Tκήκα Φ.Π.Φ. απνηειείηαη απφ
ηξεηο (3) Tνκείο:
1. Tνκέαο Φηινζνθίαο
2. Tνκέαο Παηδαγσγηθήο
3. Tνκέαο Φπρνινγίαο
ξγαλα ηνπ Tνκέα είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ν Γηεπζπληήο. H Γεληθή πλέιεπζε
ηνπ Tνκέα απαξηίδεηαη απφ ην Γηδαθηηθφ Eξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Tνκέα. O
Γηεπζπληήο ηνπ Tνκέα εθιέγεηαη γηα έλαλ ρξφλν απφ ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
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I.
OΔHΓIE
ΓIA TI ΥOITHTPIE KAI TOY ΥOITHTE
1.

Tν Tκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ απνλέκεη πηπρίν ηξηψλ (3) θαηεπζχλζεσλ:
α. Φηινζνθηθψλ πνπδψλ
β. Παηδαγσγηθψλ πνπδψλ
γ. Φπρνινγηθψλ πνπδψλ

2.

Kαη ζηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο ηα καζήκαηα θαηαλέκνληαη ζε (8) νθηψ απηνηειή
αθαδεκατθά εμάκελα. Oη ηξεηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Tκήκαηνο πξνυπνζέηνπλ ηνλ ίδην
αξηζκφ εμακεληαίσλ καζεκάησλ, δειαδή 48 (ζηνλ αξηζκφ απηφλ δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηέζζεξα εμάκελα μέλεο γιψζζαο). Kάζε εμάκελν
πεξηιακβάλεη δεθαπέληε εθπαηδεπηηθέο εβδνκάδεο, δειαδή δεθαηξείο εβδνκάδεο γηα
δηδαζθαιία θαη δχν γηα εμεηάζεηο.

3.

Oη θνηηεηέο/ηξηεο θαηά ηα ηέζζεξα πξψηα εμάκελα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζπληνλίδνπλ ηηο
επηινγέο ησλ καζεκάησλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνθηήζνπλ βαζηθέο-γεληθέο
γλψζεηο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Aπφ ην πέκπην
εμάκελν πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζπνπδψλ πνπ ζα επηιέμνπλ, κε
ηελ παξαθνινχζεζε αληίζηνηρσλ καζεκάησλ.

4.

Mάθημα: Eίλαη ε δηδαζθαιία κέξνπο κίαο ελφηεηαο ή ελφο πεδίνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ελφο αθαδεκατθνχ εμακήλνπ θαη επί ηξεηο ψξεο ηελ εβδνκάδα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 3
δηδαθηηθέο κνλάδεο (=δ.κ.) ή 5 ECTS. ε φιεο ηηο ελφηεηεο ή ηα πεδία πξνζθέξεηαη
θάζε εμάκελν νξηζκέλνο αξηζκφο καζεκάησλ, απφ ηα νπνία νη θνηηεηέο/ηξηεο κπνξνχλ
λα επηιέμνπλ ην κάζεκα (ή ηα καζήκαηα), πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν
εμάκελν. Mε εηζήγεζε ηνπ Tνκέα θαη απφθαζε ηνπ Tκήκαηνο νξηζκέλα απφ ηα
καζήκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη ππνρξεσηηθά.

5.

Γηα ην κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη ζε ρεηκεξηλφ εμάκελν ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα δψζεη ηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο ηνλ Iαλνπάξην. Γηα ην κάζεκα πνπ
δηδάζθεηαη ζε εαξηλφ εμάκελν ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δψζεη ηηο
αληίζηνηρεο εμεηάζεηο ηνλ Ηνχλην. Aλ απνηχρεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ή ηνπ
Ηνπλίνπ, ηφηε ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη ην δηθαίσκα λα επαλεμεηαζηεί ζην κάζεκα απηφ
ην επηέκβξην.

6.

Tα καζήκαηα είλαη:
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(α) Yποτρεωηικά, δειαδή ν/ε θνηηεηήο/ηξηα δελ κπνξεί λα ηα αληηθαηαζηήζεη ζε
πεξίπησζε απνηπρίαο.
(β) Kαη’ επιλογήν σποτρεωηικά, δειαδή ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζε πεξίπησζε απνηπρίαο
κπνξεί λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε άιια πξνζθεξφκελα καζήκαηα, ζχκθσλα κε ην
Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Tκήκαηνο.
7.

Φνηηεηήο/ηξηα, πνπ απνηπγράλεη ζε έλα ππνρξεσηηθφ κάζεκα, νθείιεη λα ην
επαλαιάβεη ζε επφκελν εμάκελν, εθφζνλ δηδάζθεηαη. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε θαη‟
επηινγήλ ππνρξεσηηθφ κάζεκα ν/ε θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα εγγξαθεί θαηά ην επφκελν
(ή άιιν) εμάκελν ζε κάζεκα ηνπ ίδηνπ ή άιινπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.

8.

Γελ επηηξέπεηαη ε εγγξαθή ζε κάζεκα ηνπ νπνίνπ ε χιε ζπκπίπηεη κε ηελ χιε
καζήκαηνο πνπ έρεη ήδε πεξάζεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα εκηλάξην,
δειαδή γηα κάζεκα πςειφηεξεο βαζκίδαο.

9.

Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα εγγξάθεηαη σο ην ηέινο ηεο δεχηεξεο εβδνκάδαο, κεηά ηελ έλαξμε
ηνπ εμακήλνπ, ζηα καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζεη θαηά ην εμάκελν απηφ. ηα έμη
πξψηα εμάκελα ν/ε θνηηεηήο/ηξηα νθείιεη λα εγγξάθεηαη θαη λα ππνβάιιεηαη ζηηο
αληίζηνηρεο εμεηάζεηο ζε φρη ιηγφηεξα απφ πέληε (5) θαη φρη πεξηζζφηεξα απφ νθηψ (8)
καζήκαηα ζε θάζε εμάκελν. Kαηά ηα δχν ηειεπηαία εμάκελα ν/ε θνηηεηήο/ηξηα
νθείιεη λα εγγξαθεί θαη λα ππνβιεζεί ζηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο ζε νθηψ (8) ην πνιχ
καζήκαηα, απφ ηα νπνία ηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ θαηά ην φγδνν εμάκελν. ηνπο
αξηζκνχο απηνχο ζπλππνινγίδεηαη θαη ε μέλε γιψζζα.

10.

Φνηηεηέο/ηξηεο πνπ θνηηνχλ ζηα εμάκελα 9ν, 10ν, 11ν θαη άλσ έρνπλ δηθαίσκα λα
εμεηαζηνχλ ζε φια ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ δειψζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαλνληθψλ
εμακήλσλ θνίηεζήο ηνπο.

11.

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο ηνπ Tκήκαηνο ν/ε
θνηηεηήο/ηξηα νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη ηηο ψξεο καζεκάησλ (= δ.κ.)/ECTS, πνπ
νξίδνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Oδεγνχο πνπδψλ (δειαδή: 144 δ.κ. ή 240 ECTS + 12
δ.κ. μέλε γιψζζα = 156 δ.κ.).

12.

Oη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα μέλεο
γιψζζαο ζε νπνηνλδήπνηε Kχθιν πνπδψλ επηζπκνχλ.

13.

Oη μέλεο γιψζζεο πνπ δηδάζθνληαη είλαη νη εμήο:
α. Aγγιηθή γιψζζα
β. Γαιιηθή γιψζζα
γ. Γεξκαληθή γιψζζα
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II.
TO ΠPOΓPAMMA ΠOYΔΨN
1.

Tν Πξφγξακκα πνπδψλ ρσξίδεηαη ζε δχν θχθινπο, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εμακήλσλ:
A' KYKΛO: Kχθινο Γεληθφο: 1ν - 4ν εμάκελν.
B' KYKΛO: Kχθινο Kαηεχζπλζεο: 5ν - 8ν εμάκελν.

2.

A' KYKΛO (1ν έσο 4ν εμάκελν)

1.

O A' Kχθινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαιχπηεη:
α. Mαζήκαηα ησλ ηξηψλ Tνκέσλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.
β. Mαζήκαηα ησλ άιισλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο.

2.

ηνλ A' Kχθιν πνπδψλ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ηα
σποτρεωηικά καζήκαηα ησλ ηξηψλ Tνκέσλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ., θαζψο θαη
καζήκαηα ησλ άιισλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Tα καζήκαηα ησλ άιισλ
Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο είλαη καη’ επιλογήν σποτρεωηικά. Tα θαη‟
επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ άιισλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο
επηιέγνληαη απφ ηα θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα, πνπ πξνζθέξνληαη
ζχκθσλα κε ηνλ Oδεγφ πνπδψλ θάζε Tκήκαηνο, θαη απφ ηνλ A' Kχθιν πνπδψλ (1ν
έσο 4ν εμάκελν).
Eπίζεο καη’ επιλογήν σποτρεωηικά είλαη θαη ηα καζήκαηα άιισλ Tκεκάησλ ή
ρνιψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηα νπνία ν/ε θνηηεηήο/ηξηα νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ B' Kχθινπ πνπδψλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.

3.

B' KYKΛO: Kαηεχζπλζε (5ν έσο 8ν εμάκελν)

1.

O B΄ Kχθινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαιχπηεη καζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.,
θαζψο επίζεο θαη θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα άιισλ Tκεκάησλ ή ρνιψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

2.

ε πεξίπησζε πνπ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηηο πξνβιεπφκελεο
δηδαθηηθέο κνλάδεο ηνπ A' Kχθινπ πνπδψλ θαηά ηα ηέζζεξα πξψηα εμάκελα ησλ
ζπνπδψλ ηνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεη ηηο κνλάδεο απηέο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ B' Kχθινπ πνπδψλ.
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3.

Tα καζήκαηα ηνπ B' Kχθινπ (θαηεχζπλζεο) πνπδψλ δηαθξίλνληαη ζε:
α.
Yπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.
β.
Kαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.
γ.
Kαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα άιισλ Tκεκάησλ ή ρνιψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ.

4.

Kάζε κάζεκα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ. εληάζζεηαη ή ζηνλ A' Kχθιν πνπδψλ (δει. ζηα
ηέζζεξα πξψηα εμάκελα) ή ζην B' Kχθιν πνπδψλ (δει. ζηα ηέζζεξα ηειεπηαία
εμάκελα)· γη‟ απηφ νη δηαθξηηηθέο ελδείμεηο A' ή B' Kχθινο πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ
απαξαίηεηα ηελ επηινγή νπνηνπδήπνηε καζήκαηνο.

5.

Eίλαη δπλαηφλ ην ίδην κάζεκα λα πξνζθέξεηαη θαη ζηνπο δχν Kχθινπο πνπδψλ.
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M E P O  B΄
OΔHΓOI ΠOYΔΨN ΓIA TI KATEYΘYNEI
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ANAΛYTIKO ΠINAKA
KΑΣΑΝΟΜΗ ECTS ΚΑΙ ΔIΔAKTIKΨN MONAΔΨN
ΚΑΣΑ KΤΚΛΟ ΚΑΙ TΟΜΕΙ
A' Kύκλος: 1ο έως 4ο Eξάμηνο (72 δ.μ. ή 120 ECTS)
(Kνηλφο γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.)

I. YΠOXPEΧTIKA MAΘHMATA TOY TMHMATO Φ.Π.Φ

75 ECTS

45 δ.κ.

(15 καζήκαηα)

α.

Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο:

1.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

2.

Nεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

3.

Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

4.

Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

5.

Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο ή
5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

25 ECTS

15 δ.κ.

(5 καζήκαηα)

Eπηζηεκνινγία – Iζηνξία ησλ Δπηζηεκνληθώλ Ηδεώλ
YNOΛΟ

β.

Απφ ηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο:

1.

Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

2.

Παηδαγσγηθή Ψπρνινγία Η

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

3.

Θεσξίεο ηεο Αγσγήο

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

4.

Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Η

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

5.

Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο Η

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

25 ECTS

15 δ.κ.

(5 καζήκαηα)

ΤΝΟΛΟ

γ.

Aπφ ηνλ Tνκέα Φπρνινγίαο:

1.

Δηζαγσγή ζηελ Ψπρνινγία

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

2.

Kνηλσληθή Ψπρνινγία Η

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

3.

Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία Η: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή 5 ECTS
Ζιηθία

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

4.

Kιηληθή Ψπρνινγία Η: Πξνζαλαηνιηζκνί

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

5.

Γλσζηηθή Ψπρνινγία Η

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

25 ECTS

15 δ.κ.

(5 καζήκαηα)

ΤΝΟΛΟ
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II. KAT’ EΠIΛOΓHN YΠOXPEΧTIKA MAΘHMATA TΧN
45 ECTS

27 δ.κ.

(9 καζήκαηα)

30 ECTS

18 δ.κ.

(6 καζήκαηα)

1. Γχν καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Aξραία Eιιεληθή 10 ECTS
Φηινινγία

6 δ.κ.

(2 καζήκαηα)

2. Tξία καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Nέα Eιιεληθή 15 ECTS
Φηινινγία

9 δ.κ.

(3 καζήκαηα)

3. Έλα κάζεκα απφ ηνλ Tνκέα Γισζζνινγίαο

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

15 ECTS

9 δ.κ.

(3 καζήκαηα)

120 ECTS

72 δ.κ.

(24 καζήκαηα)

AΛΛΧN TMHMATΧN TH ΦIΛOOΦIKH XOΛH

α. Aπφ ην Tκήκα Φηινινγίαο:

β. Aπφ ην Tκήκα Iζηνξίαο−Aξραηνινγίαο:

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ Α΄ ΚΤΚΛΟΤ:

III. ΓIA TOY ΦOITHTE/TPIE AΛΛΧN TMHMATΧN
Oη θνηηεηέο/ηξηεο ησλ Tκεκάησλ Φηινινγίαο θαη Iζηνξίαο θαη Aξραηνινγίαο κπνξνχλ λα
επηιέγνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Tκήκαηνο
Φ.Π.Φ., είηε σο ππνρξεσηηθά είηε σο θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά.
Tα κέιε Γ.E.Π. θξνληίδνπλ, ψζηε ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ δειψλνπλ ηα
καζήκαηα λα αληαπνθξίλεηαη ζε ζεκειηψδεηο αξρέο ελφο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.
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ENΔEIKTIKH KATANOMH TΨN MAΘHMATΨN
TA TEEPA ΠPΨTA EΞAMHNA TΨN ΠOYΔΨN
A' KYKΛO (KOINO)
I. YΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΟΤ TΜΗΜΑΣΟ Υ.Π.Χ.

EΞAMHNA

1ν

2ν

3ν

4ν

Mαζήκαηα
α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο:
1. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία

1
1

2. Nεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία
3. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία

1
1

4. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία
5. Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο ή
Eπηζηεκνινγία – Iζηνξία ησλ Eπηζηεκνληθώλ Iδεώλ

1

β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο:
1. Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή

1

2. Παηδαγσγηθή Ψπρνινγία Η
3. Θεσξίεο ηεο Αγσγήο

1
1

4. Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Η

1

5. Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο Η

1

γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Φπρνινγίαο:
1. Δηζαγσγή ζηελ Ψπρνινγία

1

2. Kνηλσληθή Ψπρνινγία Η
3. Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία Η: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή
Ζιηθία

1
1

4. Kιηληθή Ψπρνινγία Η: Πξνζαλαηνιηζκνί
5. Γλσζηηθή Ψπρνινγία Η

1
1
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II. KAT’ EΠIΛOΓHN YΠOXPEΨTIKA MAΘHMATA TΨN AΛΛΨN
TMHMATΨN TH ΥIΛOOΥIKH XOΛH

EΞAMHNA

1ν

2ν

3ν

4ν

Μαζήκαηα
α. Aπφ ην Tκήκα Φηινινγίαο:
1. Aξραία Eιιεληθή Φηινινγία

1

1

2. Nέα Eιιεληθή Φηινινγία

1

3. Γισζζνινγία

1

β. Aπφ ην Tκήκα Iζηνξίαο θαη Aξραηνινγίαο:

1

1

1

1

1

III. ΞENH ΓΛΧA

YNOΛO MAΘHMATΧN ΑΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ

1

1

1

1

7

7

7

7

YNOΛO MAΘHMATΧN
ΤΝΟΛΟ ECTS KAI ΓΗΓΑΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ

28
140 ΔCTS

84 δ.κ.

17

TOMEA ΥIΛOOΥIA

ΠPOΓPAMMA ΠOYΔΨN
Kατεύθυνση: Υιλοσοφία

18

19
YNOΠTIKO ΠINAKA KATANOMH ECTS KAI ΔIΔAKTIKΨN
MONAΔΨN
A'. TOMEA ΥIΛOOΥIA – Kατεύθυνση: Υιλοσοφία

A' KYKΛO (1ν έσο 4ν εμάκελν)

120 ECTS

72 δ.κ.

(24 καζήκαηα)

75 ECTS

45 δ.κ.

(15 καζήκαηα)

α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο

25 ECTS

15 δ.κ.

(5 καζήκαηα)

β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο

25 ECTS

15 δ.κ.

(5 καζήκαηα)

γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Ψπρνινγίαο

25 ECTS

15 δ.κ.

(5 καζήκαηα)

45 ECTS

27 δ.κ.

(9 καζήκαηα)

α. Aπφ ην Tκήκα Φηινινγίαο

30 ECTS

18 δ.κ.

(6 καζήκαηα)

β. Aπφ ην Tκήκα Iζηνξίαο θαη Aξραηνινγίαο

15 ECTS

9 δ.κ.

(3 καζήκαηα)

120 ECTS

72 δ.κ.

(24 καζήκαηα)

90 ECTS

54 δ.κ. .

(18 καζήκαηα)

α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο

60 ECTS

36 δ.κ.

(12 καζήκαηα)

β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο

20 ECTS

12 δ.κ.

(4 καζήκαηα)

γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Ψπρνινγίαο

10 ECTS

6 δ.κ.

(2 καζήκαηα)

20 ECTS

12 δ.κ.

(4 καζήκαηα)

I. Yπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.

II. Kαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ
άιισλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο

B' KYKΛO (5ν έσο 8ν εμάκελν)
I. Mαζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.
I.1. Yπνρξεσηηθά

I.2. Kαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά

α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο

έσο 10 ECTS

έσο 6 δ.κ. έσο (2 καζήκαηα)

β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο

έσο 10 ECTS

έσο 6 δ.κ. έσο (2 καζήκαηα)

γ. Απφ ηνλ Σνκέα Ψπρνινγίαο

έσο 10 ECTS

έσο 6 δ.κ. έσο (2 καζήκαηα)

δ. Πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ

έσο 5 ECTS

έσο 3 δ.κ.

έσο (1 κάζεκα)

10 ECTS

6 δ.κ.

(2 καζήκαηα)

240 ECTS

144 δ.κ.

(48 καζήκαηα)

12 δ.κ.

(4 καζήκαηα)

156 δ.κ.

(52 καζήκαηα)

II. Μαζήκαηα άλλων Tκεκάησλ ή ρνιψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ
I.1. Kαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά

YNOΛO
ΞENH ΓΛΧA
ΓENIKO YNOΛO
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ANAΛYTIKO ΠINAKA
KΑΣΑΝΟΜΗ ECTS ΚΑΙ ΔIΔAKTIKΨN MONAΔΨN
ΚΑΣΑ KΤΚΛΟ ΚΑΙ TΟΜΕΙ
A' Kύκλος: 1ο έως 4ο Eξάμηνο (72 δ.μ. ή 120 ΕCTS)
(Kνηλφο γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.)

I. YΠOXPEΧTIKA MAΘHMATA TOY TMHMATO Φ.Π.Φ

75 ECTS

45 δ.κ.

(15 καζήκαηα)

α.

Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο:

1.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

2.

Nεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

3.

Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

4.

Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

5.

Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο ή
5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

25 ECTS

15 δ.κ.

(5 καζήκαηα)

Eπηζηεκνινγία – Iζηνξία ησλ Δπηζηεκνληθώλ Ηδεώλ
ΤΝΟΛΟ

β.

Απφ ηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο:

6.

Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

7.

Παηδαγσγηθή Ψπρνινγία Η

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

8.

Θεσξίεο ηεο Αγσγήο

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

9.

Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Η

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

25 ECTS

15 δ.κ.

(5 καζήκαηα)

10. Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο Η
ΤΝΟΛΟ

γ.

Aπφ ηνλ Tνκέα Φπρνινγίαο:

1.

Δηζαγσγή ζηελ Ψπρνινγία

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

2.

Kνηλσληθή Ψπρνινγία Η

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

3.

Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία Η: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή
Ζιηθία

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

4.

Kιηληθή Ψπρνινγία Η: Πξνζαλαηνιηζκνί

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

5.

Γλσζηηθή Ψπρνινγία Η

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

25 ECTS

15 δ.κ

(5 καζήκαηα)

ΤΝΟΛΟ
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II. KAT’ EΠIΛOΓHN YΠOXPEΧTIKA MAΘHMATA TΧN
45 ECTS

27 δ.κ. (9 καζήκαηα)

30 ECTS

18 δ.κ. (6 καζήκαηα)

1. Γχν καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Aξραία Eιιεληθή
Φηινινγία

10 ECTS

6 δ.κ.

(2 καζήκαηα)

2. Tξία καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Nέα Eιιεληθή
Φηινινγία

15 ECTS

9 δ.κ.

(3 καζήκαηα)

3. Έλα κάζεκα απφ ηνλ Tνκέα Γισζζνινγίαο

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

15 ECTS

9 δ.κ.

(3 καζήκαηα)

AΛΛΧN TMHMATΧN TH ΦIΛOOΦIKH XOΛH

α. Aπφ ην Tκήκα Φηινινγίαο:

β. Aπφ ην Tκήκα Iζηνξίαο θαη Aξραηνινγίαο:

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ A' ΚΤΚΛΟΤ:

120 ECTS

72 δ.κ. (24 καζήκαηα)
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B' Kύκλος (5ο έως 8ο εξάμηνο): 72 δ.μ. ή 120 ECTS
I. MAΘHMATA TΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Φ.Π.Φ.
Η1. ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ
α. Aπφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο

60 ECTS

36 δ.κ.

(12 καζήκαηα)

Α΄ Δλφηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ. ή 25 ECTS
.
ITOPIA TH ΦIΛOOΦIA
H πξνβιεκαηηθή ηεο θηινζνθηθήο ηζηνξηνγξαθίαο

5 ECTS

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία

"

"

"

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία A'
(Πξνζσθξαηηθνί θηιόζνθνη)

"

"

"

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία B΄
(Aξραία νθηζηηθή)

"

"

"

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ'
(σθξάηεο θαη σθξαηηθέο ρνιέο)

"

"

"

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ'
(Πιάησλ θαη Aξραία Aθαδεκία)

"

"

"

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία E'
(Aξηζηνηέιεο θαη Aξρ. Πεξίπαηνο)

"

"

"

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία T '
(Eιιεληζηηθή Φηινζνθία)

"

"

"

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Z '
(H θηινζνθία ηεο ύζηεξεο Aξραηόηεηαο σο ηνλ 6ν αη. κ.X.)

"

"

"

Pσκατθή Φηινζνθία

"

"

"

Bπδαληηλή Φηινζνθία

"

"

"

Mεζαησληθή Φηινζνθία

"

"

"

Nεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία

"

"

"

Nεόηεξε Φηινζνθία

"

"

"

ύγρξνλε Φηινζνθία

"

"

"

Nενειιεληθή Φηινζνθία

"

"

"

Φηινζνθίεο ηνπ εμσεπξσπατθνύ ρώξνπ

"

"

"

Γηδαθηηθή ησλ θηινζνθηθώλ καζεκάησλ

"

"

"
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B' Eλφηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ. ή 25 ECTS
YTHMATIKH ΦIΛOOΦIA
Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία

5 ECTS

Oληνινγία – Mεηαθπζηθή

"

"

"

Φηινζνθηθή Aλζξσπνινγία

"

"

"

Eπηζηεκνινγία – Iζηνξία ησλ Eπηζηεκνληθώλ Iδεώλ

"

"

"

Λνγηθή

"

"

"

Γλσζηνζεσξία

"

"

"

Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο

"

"

"

Φηινζνθία ηεο Φύζεο

"

"

"

Φηινζνθία ησλ Φπζηθώλ Eπηζηεκώλ

"

"

"

Φηινζνθία ησλ Mαζεκαηηθώλ

"

"

"

Φηινζνθία ηεο Iαηξηθήο

"

"

"

Hζηθή

"

"

"

Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία

"

"

"

Φηινζνθία ηεο Iζηνξίαο

"

"

"

Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνύ

"

"

"

Φηινζνθία ηεο Παηδείαο

"

"

"

Φηινζνθία ηεο Γιώζζαο

"

"

"

Φηινζνθία ηνπ Γηθαίνπ

"

"

"

Φηινζνθία ηνπ Ννπ

"

"

"

Aηζζεηηθή – Φηινζνθία ηεο Λνγνηερλίαο

"

"

"

Φηινζνθία ησλ Ηζηνξηθώλ – Δξκελεπηηθώλ Δπηζηεκώλ

"

"

"

Φηινζνθηθή Eξκελεπηηθή

"

"

"

Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Φηινζνθία ησλ Kνηλσληθώλ Eπηζηεκώλ

"

"

"

Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία

"

"

"

Μεζνδνινγία ησλ Δπηζηεκνληθώλ Δξγαζηώλ

"

"

"

Εεηήκαηα εθαξκνζκέλεο πξαθηηθήο θηινζνθίαο

"

"

"

Γηδαθηηθή ησλ θηινζνθηθώλ καζεκάησλ

"

"

"

Eπίθαηξα Φηινζνθηθά Πξνβιήκαηα
(π.ρ. Tερληθή, Oηθνινγία θ.ά.)
Kνηλσληνινγία

*

3 δ.κ.

(1 κάζεκα)

Tηο ππφινηπεο 6 δ.κ. ή 10 ECTS ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηηο θαιχςεη απφ νπνηαδήπνηε
Eλφηεηα (Α΄ ή B΄) επηζπκεί.
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β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο
Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο ΗΗ

5 ECTS

3 δ.κ.

1 κάζεκα

Κνηλσληνινγία ηνπ ρνιείνπ θαη Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε

5 ECTS

3 δ.κ.

1 κάζεκα

Θεσξίεο ηνπ ρνιείνπ

5 ECTS

3 δ.κ.

1 κάζεκα

Δθπαίδεπζε θαη Φύιν ΗΗ

5 ECTS

3 δ.κ.

1 κάζεκα

20 ECTS

12 δ.κ.

4 καζήκαηα

Θεσξίεο Πξνζσπηθόηεηαο

5 ECTS

3 δ.κ.

1 κάζεκα

Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία ΗΗ

5 ECTS

3 δ.κ.

1 κάζεκα

10 ECTS

6 δ.κ.

2 καζήκαηα

20 ECTS

12 δ.κ.

(4 καζήκαηα)

α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο: Γηδαθηηθή ησλ
θηινζνθηθώλ καζεκάησλ [ελδεηθηηθά]

έσο 10 ECTS

έσο
έσο 6 δ.κ. (2 καζήκαηα)

β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο

έσο 10 ECTS

έσο 6 δ.κ.

έσο
(2 καζήκαηα)

γ. Απφ ηνλ Σνκέα Ψπρνινγίαο

έσο 10 ECTS

έσο 6 δ.κ.

έσο
(2 καζήκαηα)

δ. Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ

έσο 5 ECTS

έσο 3 δ.κ. έσο (1 κάζεκα)

ΤΝΟΛΟ

γ. Απφ ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο

ΤΝΟΛΟ

I.2. Kαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά

ΗΗ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΛΛΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ Ή ΥΟΛΧΝ
ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ
ΗΗ. 1. Kαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά

10 ECTS

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ Β' ΚΤΚΛΟΤ:
ΤΝΟΛΟ Α΄ ΚΑΗ Β΄ ΚΤΚΛΟΤ

ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ

120 ECTS
240 ECTS

6 δ.κ.

72 δ.κ. (24 καζήκαηα)
144 δ.κ. (48 καζήκαηα)
12 δ.κ.

ΓENIKO YNOΛO

2 καζήκαηα

(4 καζήκαηα)

156 δ.κ. (52 καζήκαηα)
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ΤΠΟΜΝΖΖ
Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ Καηεύθσνζη: Φιλοζοθία, θαηά ηα νρηψ εμάκελα ησλ
ζπνπδψλ ηνπο, παξαθνινχζεζαλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
«Παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα», ήηνη ηξία ππεξπιήξε εμάκελα:
Α΄ Κχθινο:
α. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο

25 ECTS

15 δ.κ.

(5 καζήκαηα)

β. Απφ ηνλ Σνκέα Ψπρνινγίαο

25 ECTS

15 δ.κ.

(5 καζήκαηα)

α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο

10 ECTS

6 δ.κ.

(2 καζήκαηα)

β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο

20 ECTS

12 δ.κ.

(4 καζήκαηα)

γ. Απφ ηνλ Σνκέα Ψπρνινγίαο

10 ECTS

6 δ.κ.

(2 καζήκαηα)

δ. Απφ ηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο
(θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά)

10 ECTS

6 δ.κ.

(2 καζήκαηα)

100 ECTS

60 δ.κ.

(20 καζήκαηα)

Β΄ Κχθινο:

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ
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ΠΡOΥΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
TOΤ ΣΟMEA ΥIΛOOΥIA
XEIMEPINO EΞAMHNO 2013–2014
A' Kχθινο (1ν - 4ν εμάκελν, γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.)
ΜΑΘΗΜΑΣΑ

α. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία
Θέκα: Δηζαγσγή ζηελ πιαησληθή νληνινγία
θαη γλσζηνινγία

β. Nεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία
Θέκα: Σερληθή θαη θχζε ζηε λεφηεξε θαη ηε
ζχγρξνλε επξσπατθή θηινζνθία

γ. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία
Θέκα: Φηινζνθείλ θαη Φηινζνθηθά Ρεχκαηα

Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία
Θέκα: Θεκειηψδε πξνβιήκαηα ηεο θηινζνθίαο:
πξφβιεκα, επηρείξεκα, θξίζε

δ. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία
Θέκα: Γηα ην δήηεκα ηνπ «έζλνπο»

ε. Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο ή
Eπηζηεκνινγία − Iζηνξία
ησλ Eπηζηεκνληθψλ Iδεψλ

ΚΨΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

Φ1Δ011

Β. νισκνχ-Παπαληθνιάνπ

Φ2Δ007

Γθ. Μαγγίλε

Φ3Δ008*

Κ. Πέηζηνο

Φ3Δ010**

η. Γεκεηξίνπ

Φ4Δ010

Π. Ννχηζνο

Φ5Δ008

Η. Πξεινξέληδνο

Θέκα: Δηζαγσγή ζηε γαιιηθή επηζηεκνινγία ηνπ
20νπ αηψλα κε έκθαζε ζηε θηινζνθία ησλ
επηζηεκψλ ηνπ Gaston Bachelard

* θσδηθφο δήισζεο καζήκαηνο γηα νλνκαηεπψλπκα απφ Α έσο θαη Κ
** θσδηθφο δήισζεο καζήκαηνο γηα νλνκαηεπψλπκα απφ Λ έσο θαη Χ

B' Kχθινο (5ν – 8ν εμάκελν):
A' Eλφηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ. ή 25 ECTS
ITOPIA TH ΦIΛOOΦIA
ΜΑΘΗΜΑΣΑ

α. H πξνβιεκαηηθή ηεο θηινζνθηθήο
ηζηνξηνγξαθίαο

ΚΨΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ

β.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία
Θέκα: Δηζαγσγή ζηελ πιαησληθή νληνινγία
θαη γλσζηνινγία

γ.

ΚΨΔΙΚΟΙ

ΦΑΔ012

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

Β. νισκνχ-Παπαληθνιάνπ

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία A'
(Πξνζσθξαηηθνί θηιφζνθνη)

δ. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία B'
(Aξραία νθηζηηθή)

ε.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ'
(σθξάηεο θαη σθξαηηθέο ρνιέο)

ζη. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ'
(Πιάησλ θαη Aξραία Aθαδεκία)

δ.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία E'

ΦΑΔ058

(Aξηζηνηέιεο θαη Aξρ. Πεξίπαηνο)

ΔΥ221

Δ. Λενληζίλε

ΦΑΔ078

Γθ. Μαγγίλε

Θέκα: Ζζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία
ηνπ Αξηζηνηέιε

ε.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία T'
(Eιιεληζηηθή Φηινζνθία)

ζ. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Z'
(H θηινζνθία ηεο χζηεξεο
Aξραηφηεηαο έσο ηνλ 6ν αη. κ.X.)

η.

Pσκατθή Φηινζνθία

ηα. Bπδαληηλή Φηινζνθία
ηβ. Mεζαησληθή Φηινζνθία
ηγ. Nεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία
Θέκα: Σερληθή θαη θχζε ζηε λεφηεξε θαη ηε
ζχγρξνλε επξσπατθή θηινζνθία

Nεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία
Θέκα: Γηαιεθηηθή Λνγηθή

ηδ. Nεφηεξε Φηινζνθία
Θέκα: Ζ Ζζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία ηνπ
J.S. Mill

ηε.

ΦΑΔ065
ΔΥ228

Κ. Ράληεο

ΦΑΔ079
ΔΥ234

Δ. Λενληζίλε

ΦΑΔ044

Ηνξδ. Μαξθνπιάηνο

χγρξνλε Φηινζνθία

Θέκα: Δηζαγσγή ζηε ζθέςε ηνπ Maurice
Merleau-Ponty: Σν ζψκα σο πεδίν θηινζνθηθνχ
ζηνραζκνχ

ηζη. Nενειιεληθή Φηινζνθία

ΔΥ145
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ΚΨΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

ηδ. Φηινζνθίεο ηνπ εμσεπξσπατθνχ
ρψξνπ
ηε. Γηδαθηηθή ησλ θηινζνθηθψλ
καζεκάησλ
B΄ Eλφηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ. ή 25 ECTS
YTHMATIKH ΦIΛOOΦIA
ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ΚΨΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

α. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία
Θέκα: Φηινζνθείλ θαη Φηινζνθηθά
Ρεχκαηα

Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία
Θέκα: Μέζνδνο θαη Πνιηηηθή ζηνλ «Πνιηηηθφ»
ηνπ Πιάησλα

ΦΒΔ073

Κ. Πέηζηνο

ΦΒΔ084

η. Γεκεηξίνπ

ΦΒΔ079

Η. Πξεινξέληδνο

ΦΒΔ006
ΔΥ191

Γ. Γξφζνο

ΦΒΔ080

Π. Ννχηζνο

β. Oληνινγία − Mεηαθπζηθή
γ. Φηινζνθηθή Aλζξσπνινγία
δ. Eπηζηεκνινγία − Iζηνξία
ησλ Eπηζηεκνληθψλ Iδεψλ
ε. Λνγηθή
ζη. Γλσζηνζεσξία
δ. Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
Θέκα: Δηζαγσγή ζηε γαιιηθή επηζηεκνινγία ηνπ
20νπ αηψλα κε έκθαζε ζηε θηινζνθία ησλ
επηζηεκψλ ηνπ Gaston Bachelard

ε.

Φηινζνθία ηεο Φχζεο

ζ.

Φηινζνθία ησλ Φπζηθψλ
Eπηζηεκψλ

η. Φηινζνθία ησλ Mαζεκαηηθψλ
ηα. Φηινζνθία ηεο Iαηξηθήο
ηβ. Hζηθή
Θέκα: Ζζηθή Φηινζνθία: ρνιέο θαη
Μέζνδνη

ηγ. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
Θέκα: Γηα ην δήηεκα ηνπ «έζλνπο»

ηδ. Φηινζνθία ηεο Iζηνξίαο
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ΚΨΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

ηε. Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνχ
ηζη. Φηινζνθία ηεο Παηδείαο
ηδ. Φηινζνθία ηεο Γιψζζαο
ηε. Φηινζνθία ηνπ Γηθαίνπ
ηζ. Φηινζνθία ηνπ Ννπ
θ.

Aηζζεηηθή − Φηινζνθία
ηεο Λνγνηερλίαο

θα. Φηινζνθία ησλ Ηζηνξηθψλ −
Δξκελεπηηθψλ Δπηζηεκψλ
θβ. Φηινζνθηθή Eξκελεπηηθή
θγ.

Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο

θδ.

Eπίθαηξα Φηινζνθηθά
Πξνβιήκαηα
(π.ρ. Tερληθή, Oηθνινγία θηι.)
Kνηλσληνινγία

θε.

θζη. Φηινζνθία ησλ Kνηλσληθψλ
Eπηζηεκψλ —
Φηινζνθία ηεο Πνιηηηθήο
Οηθνλνκίαο
θδ. Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία
θε. Μεζνδνινγία ησλ
Δπηζηεκνληθψλ Δξγαζηψλ
θζ. Εεηήκαηα εθαξκνζκέλεο
πξαθηηθήο θηινζνθίαο
ι.

Γηδαθηηθή ησλ θηινζνθηθψλ
καζεκάησλ
ΗΜΕΙΨΕΙ

1. Tα καζήκαηα Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία A', B', Γ', Γ', E', T', Z', πνπ αλήθνπλ ζην B' Kχθιν
– A' Eλφηεηα, δελ είλαη πξναπαηηνχκελα κεηαμχ ηνπο.
2. Οη θνηηεηέο/ηξηεο, πνπ επέηπραλ ζε νξηζκέλν κάζεκα, δελ κπνξνχλ λα ην επαλαιάβνπλ ζε άιιν
εμάκελν, φηαλ δηδάζθεηαη ην ίδην ζέκα.
3. Σν θαζέλα απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο αληηζηνηρεί ζε 3 δηδαθηηθέο
κνλάδεο (δ.κ.) ή 5 ECTS.

30

COURSES OFFERED AT
THE SECTION OF PHILOSOPHY
WINTER SEMESTER 2013–2014
A Circle (1-4 Semesters, for all the students of the Department of Philosophy, Education and
Psychology)
COURSES

i. Ancient Greek Philosophy
Topic: Introduction to Plato‟s
Ontology and Epistemology

ii. Modern and Contemporary Philosophy
Topic: Technology and Nature in Modern and
Contemporary European Philosophy

iii. Introduction to Philosophy
Topic: Philosophical Argument and Philosophical
Trends

Introduction to Philosophy
Topic: Fundamental Problems of Philosophy:
Question, Argument, Judgment

iv. Social and Political Philosophy
Topic: On the Question of the «Nation»

v. Philosophy of Science – History
of Scientific Ideas

Topic: Introduction to 20th Century French
Philosophy of Science with Emphasis on Gaston
Bachelard‟s Philosophy of Science

CODES

ACADEMIC STAFF

Φ1Δ011

V. Solomou-Papanikolaou

Φ2Δ007

G. Maggini

Φ3Δ008*

K. Petsios

Φ3Δ010**

S. Dimitriou

Φ4Δ010

P. Noutsos

Φ5Δ008

I. Prelorentzos

* course code for students whose names start from A to K or A to K
** course code for students whose names start from Λ to Χ or L to Z
B Circle (5-8 Semesters):
Unit A : Αt least, 15 Teaching Units or 25 ECTS
HISTORY OF PHILOSOPHY
COURSES

i. Problems in the Historiography
of Philosophy

CODES

ACADEMIC STAFF
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COURSES

ii.

Ancient Greek Philosophy
Topic: Introduction to Plato‟s
Ontology and Epistemology

iii.

CODES

ΦΑΔ012

ACADEMIC STAFF

V. Solomou-Papanikolaou

Ancient Greek Philosophy A
(Presocratics)

iv. Ancient Greek Philosophy B
(Sophists)

v.

Ancient Greek Philosophy C
(Socrates and Socratic Schools)

vi. Ancient Greek Philosophy D
(Plato and Ancient Academy)

vii.

Ancient Greek Philosophy E

ΦΑΔ058

(Aristotle and Ancient Peripatos)

ΔΥ221

Topic: Aristotle‟s Moral and Political Philosophy

E. Leontsini

viii. Ancient Greek Philosophy F
(Hellenistic Philosophy)

ix.

Ancient Greek Philosophy G
(Philosophy of Late Antiquity)

x.

Roman Philosophy

xi. Byzantine Philosophy
xii. Medieval Philosophy
xiii. Modern and Contemporary Philosophy
Topic: Technology and Nature in Modern and
Contemporary European Philosophy

xiv. Modern & Contemporary Philosophy
Topic: Dialectical Logic

xv.

Modern Philosophy

Topic: J.S. Mill‟s Moral and Political Philosophy

xvi.

ΦΑΔ078
ΦΑΔ065
ΔΥ228

G. Maggini

K. Rantis

ΦΑΔ079
ΔΥ234

E. Leontsini

Contemporary Philosophy

Topic: Introduction to the Thought of Maurice
Merleau-Ponty: The Body as a Field of
Philosophical Contemplation

ΦΑΔ044
ΔΥ145

I. Markoulatos
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COURSES

CODES

ACADEMIC STAFF

xvii. Neohellenic Philosophy
xviii. Non-European Philosophical
Traditions
xviv. Philosophy Didactics
Unit B: Αt least, 15 Teaching Units or 25 ECTS

SYSTEMATIC PHILOSOPHY
COURSES

i.

Introduction to Philosophy
Topic: Philosophical Argument and
Philosophical Trends

Introduction to Philosophy
Topic: Method and Politics in Plato‟s Statesman

CODES

ACADEMIC STAFF

ΦΒΔ073

K. Petsios

ΦΒΔ084

S. Dimitriou

ΦΒΔ079

I. Prelorentzos

ΦΒΔ006
ΔΥ191

D. Drosos

ΦΒΔ080

P. Noutsos

ii. Ontology − Metaphysics
iii. Philosophical Anthropology
iv. Philosophy of Science − History
of Scientific Ideas
v. Logic
vi. Theory of Knowledge
vii. Philosophy of Science

Topic: Introduction to 20th Century French
Philosophy of Science with Emphasis on Gaston
Bachelard‟s Philosophy of Science

viii. Philosophy of Nature
vix. Philosophy of the Natural Sciences
x.

Philosophy of Mathematics

xi. Philosophy of Medicine
xii. Ethics
Topic: Moral Philosophy: Schools and
Methods

xii. Social and Political Philosophy
Topic: On the Question of the «Nation»

xiv. Philosophy of History
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COURSES

xv.

CODES

ACADEMIC STAFF

Philosophy of Civilization

xvi. Philosophy of Education
xvii. Philosophy of Language
xviii. Philosophy of Law/Jurisprudence
xix. Philosophy of Mind
xx.

Aesthetics – Philosophy of Literature

xxi.

Philosophy of Historical–
Hermeneutical Sciences

xxii. Hermeneutics
xxiii. Philosophy of Religion
xxiv. Contemporary Philosophical
Problems (Technology, Ecology,
etc.)
xxv. Sociology
xxvi. Philosophy of the Social Sciences –
Philosophy of Political Economy
xxvii. Research Methodology
xxviii. Philosophy Essay Writing
Μethodology
xxix. Questions in Applied Philosophy
xxx.

Philosophy Didactics

NOTES

1. The courses Ancient Greek Philosophy A, B, C, D, E, F, G, that belong to the B Circle-Unit A,
are not prerequisites; students are allowed to choose freely either course.
2. Students, who have successfully completed a particular course, are not allowed to select it again in
another semester if the same course-topic is taught.
3. Each of the courses offered at the Section of Philosophy corresponds to 3 teaching units or 5
ECTS.
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ENΔEIKTIKH KATANOMH TΨN MAΘHMATΨN
TA TEEPA TEΛEYTAIA EΞAMHNA TΨN ΠOYΔΨN
KATEYΘYNH: ΥIΛOOΥIA
B' KYKΛO

EΞAMHNA

5ν

6ν

7ν

8ν

1. Aπφ ηελ ελφηεηα: Φηινζνθία

2

2

1

1

2. Aπφ ηελ ελφηεηα: Iζηνξία ηεο Φηινζνθίαο

2

2

1

1

β. Tνκέαο Παηδαγσγηθήο

1

1

1

1

γ. Tνκέαο Φπρνινγίαο

1

1

Mαζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.

I.1. Yποχρεωτικά
α. Tνκέαο Φηινζνθίαο

I.2. Kατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
1

1. Tνκέαο Φηινζνθίαο

1

1

2. Tνκέαο Παηδαγσγηθήο
3. Tνκέαο Φπρνινγίαο

1

II. Mαζήκαηα άιισλ Tκεκάησλ ή
ρνιψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

1

1

5

5

7

YNOΛO MAΘHMATΨN
ΓΕΝΙΚΟ YNOΛO

7

(24 καζήκαηα)
ή 72 δ.κ. ή 120 ECTS
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ΔIAΓPAMMATA
των μαθημάτων
του Tομέα Υιλοσοφίας
(Xειμερινό εξάμηνο 2013–2014)
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Γηδάζθνπζα: Λέθηνξαο Βαζηιηθή νισκνχ-Παπαληθνιάνπ
Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
Α' Κχθινο
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία
Β' Kχθινο – Α' Eλφηεηα
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία
Θέκα: Δηζαγσγή ζηελ πιαησληθή
νληνινγία θαη γλσζηνινγία

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO
1.
2.
3.
4.

Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Πιάησλα.
Σν νληνινγηθφ θαη γλσζηνινγηθφ πξφβιεκα ζηελ πξνπιαησληθή ζθέςε.
Η θεχοία ςχμ ιδεώμ και ςα «ἄγοατα δόγμαςα» ηνπ Πιάησλα.
Οη νληνινγηθέο θαη γλσζηνινγηθέο απφςεηο ζηνπο πξψηκνπο δηαιφγνπο.

5.
6.
7.

Ζ ζεσξία γηα ηε γλψζε σο αλάκλεζε.
Φαίδσλ: α) Ηδέεο θαη αηζζεηά, β) Ζ κέζνδνο ηεο ππφζεζεο.
Πνιηηεία: α) Ζ εηθφλα ηεο δηαηξεκέλεο γξακκήο, β) Ο κχζνο ηνπ ζπειαίνπ, γ) Ζ
θχζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ηδέαο ηνπ αγαζνχ, δ) Ζ δηαιεθηηθή σο κέζνδνο θαη σο
θνξσλίδα ησλ επηζηεκψλ.
Φαῖδξνο : «Σσμαγχγὴ» θαη «διαίοεριπ».
Παξκελίδεο: Ζ ζεσξία ησλ ηδεψλ θαη ηα φξηά ηεο.
Θεαίηεηνο: α) «Αἴρθηριπ» θαη «ἐπιρςήμη», β) «Ἀληθὴπ δόνα» θαη «ἐπιρςήμη», γ)
«Μεςὰ λόγξσ ἀληθὴπ δόνα» θαη «ἐπιρςήμη».
νθηζηήο: Ζ «ρσμπλξκὴ» ή «θνηλσλία» ησλ «εἰδῶμ».

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Φίιεβνο: α) Σν πξφβιεκα ηνπ «ἑμὸπ» θαη ησλ «πξλλῶμ», β) Ζ ζεσξία ησλ
ηεζζάξσλ γελψλ ηνπ φληνο.
Ἐπιρςξλὴ Ε΄: Γιψζζα, νξηζκφο θαη γλψζε.

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: ην θξνληηζηήξην ζα γίλεηαη θηινζνθηθή αλάιπζε ρσξίσλ απφ ηνπο
δηαιφγνπο ηνπ Πιάησλα πνπ αθνξνχλ ηε ζεκαηηθή ηνπ καζήκαηνο.
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Γηδάζθνπζα: Αλαπι. θαζεγήηξηα Γθφιθσ Μαγγίλε

Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
Α΄ Κχθινο
Μάζεκα: Νεφηεξε θαη χγρξνλε
Φηινζνθία
Β΄ Κχθινο – Α΄ Δλφηεηα
Μάζεκα: Νεφηεξε θαη χγρξνλε
Φηινζνθία
Θέκα: Σερληθή θαη θχζε ζηε λεφηεξε
θαη ηε ζχγρξνλε επξσπατθή
θηινζνθία

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1.

Ζ αξραηνειιεληθή ηέρλε κεηαμχ κπζνινγίαο θαη θηινζνθίαο.

2.

Σέρλε θαη θύζηο ζηελ θιαζηθή ειιεληθή θηινζνθία.

3.

Ζ θξίζε ηεο ηεξαξρίαο ησλ πεηζαξρηψλ εληφο ηεο θπζηθήο θηινζνθίαο ζηελ λεσηεξηθή
ηερληθή: ε κεραληθή ζην θέληξν ηεο θηινζνθίαο.

4.

Απφ ηελ κεραληθή ηέρλε ηεο θιαζηθήο επνρήο ζηε λεσηεξηθή ηερληθή: ν θηιφζνθνο σο
θαηαζθεπαζηήο επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ θαη ππέξκαρνο ηεο ηέρλεο ηεο επηλφεζεο.

5.

Ζ λεσηεξηθή ηερληθή σο θπξηαξρία επί ηεο θχζεο (F. Bacon, R. Descartes).

6.

Σερληθή θαη εξγαζία: απφ ηνλ Adam Smith ζηνλ Karl Marx.

7.

Οη απαξρέο ηεο απηφλνκεο θηινζνθίαο ηεο ηερληθήο (E. Kapp, F. Dessauer, H.
Bergson).

8.

Νεσηεξηθή ηερληθή θαη κεδεληζκφο (O. Spengler).

9.

Νεσηεξηθή ηερληθή θαη θξηηηθή ηεο κεηαθπζηθήο (M. Heidegger).

10. Πξνο κηα θαηλνκελνινγία ησλ ηερλεκάησλ (D. Ihde).
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Γηδάζθσλ: Καζεγεηήο Kσλζηαληίλνο Θ. Πέηζηνο

Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Xεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
Α΄ Κχθινο
Μάζεκα: Eηζαγσγή ζηε
Φηινζνθία
Β΄ Κχθινο - Β΄ Δλφηεηα
Μάζεκα: Δηζαγσγή ζηε
Φηινζνθία
Θέκα: Φηινζνθείλ θαη Φηινζνθηθά
ξεχκαηα

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

Η.
ΗΗ.

Ζ κπζηθή ππνηχπσζε ηεο θηινζνθηθήο απνξίαο: Οξθηθέο ζενγνλίεο/θνζκνγνλίεο –
κεξνο – Ζζίνδνο – Φεξεθχδεο.
Ζ πξνζσθξαηηθή θηινζνθία: Δἶμαι και Γίγμερθαι.

ΗΗΗ. Απφ ηελ έξεπλα ηεο θύζεσο ζηελ υοήριμξμ ἀοεςὴμ και ςημ πξλιςικήμ.
IV. Ζ θηινζνθία ηνπ Πιάησλνο θαη ν Πιαησληζκφο:
α. ἀεὶ ὂμ και ἀεὶ γιγμόμεμξμ˙
β. τιλξρξτία και πξλιςική ποάνη.
V. Αξηζηνηέιεο θαη Αξηζηνηειηζκφο: ε εξκελεπηηθή ζπκβνιή ησλ Νενπιαησληθψλ
ζρνιηαζηψλ.
VI. Βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο κεζαησληθήο θηινζνθίαο: απφ ηνλ Απγνπζηίλν θαη ηνλ Βνήζην
ζηνλ Thomas Aquinas θαη ηνλ Duns Scotus.
VII. Ζ θπζηθή θηινζνθία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο θαη νη απαξρέο ηεο λεφηεξεο
θηινζνθίαο.
VIII. Οξζνινγηζκφο – Δκπεηξηζκφο: Ζ θαξηεζηαλή παξάδνζε θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ζθέςεο
ηνπ John Locke θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Γηαθσηηζκνχ.
IX. H θξηηηθή θηινζνθία ηνπ Immanuel Kant.
ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα αλαιπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ζπλαθή θηινζνθηθά θείκελα.
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Γηδάζθσλ: Αλαπι. θαζεγεηήο ηέθαλνο Γεκεηξίνπ

Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
Α΄ Κχθινο
Μάζεκα: Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία
Β΄ Κχθινο – Β΄ Δλφηεηα
Μάζεκα: Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία
Θέκα: Θεκειηψδε πξνβιήκαηα ηεο
θηινζνθίαο: πξφβιεκα,
επηρείξεκα, θξίζε
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Υσξίο απηέο ηηο έλλνηεο, δελ είλαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε ηεο ζθέςεο θαη ε νξγαλσκέλε
δηάξζξσζε ησλ θξίζεσλ. Υσξίο ηε δπλαηφηεηα εμέηαζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ
ζπγθξνηνχληαη απηέο νη έλλνηεο σο νξγαλσηηθέο αξρέο ηεο ζθέςεο καο, δελ είλαη δπλαηή ε
επρεξήο θαηαλφεζή ηνπο. Απηέο νη έλλνηεο ζα εμεηαζηνχλ, ζην πιαίζην ηεο πξσηαξρηθήο ηνπο
ζπγθξφηεζεο, εθεί φπνπ αλαδχνληαη θαη ελ ζπλερεία νξγαλψλνληαη: ζε πιαησληθά θείκελα.
I.
II.
III.

IV.

«Δπζχδεκνο»: Λφγνο θαη αληίινγνο. Ζ ηερληθή ηεο αληηινγίαο θαη ε ρξήζε ησλ
πξνβιεκάησλ.
«Φαίδξνο»: ρέζε δηαιεθηηθήο θαη ξεηνξηθήο. Τπαγσγή ηεο δηαιεθηηθήο ζηε
θηινζνθία.
«νθηζηήο»: Σν πξφβιεκα θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ νξηζκνχ: «ηη έζηη Υ;». Ση
ζπλεπάγεηαη ε ινγηθή δπλαηφηεηα ηεο πιάλεο θαη ηνπ ςεχδνπο; Πψο ζπγθξνηείηαη
ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο; Ζ ρξήζε ηεο δηαίξεζεο θαη ηεο αληηινγηθήο ηέρλεο.
«Πνιηηηθφο»: Μέζνδνο, γλψζε, πνιηηηθή. Ση είλαη ν αλαινγηθφο ζπιινγηζκφο θαη ε
ρξήζε ησλ παξαδεηγκάησλ; Υξεηαδφκαζηε έλα παξάδεηγκα, γηα λα εμεγνχκε ηα
παξαδείγκαηα; Γηαηί λα ζθεθηφκαζηε κε νξηζκνχο; Ση ζεκαίλεη λα νξίδνπκε ηηο
έλλνηεο;

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα γίλεη ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ρσξίσλ απφ ηα αλαθεξζέληα πιαησληθά
θείκελα.
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Γηδάζθσλ: Καζεγεηήο Παλαγηψηεο Ννχηζνο

Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
A' Kχθινο
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
B' Kχθινο – B' Eλφηεηα
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
Θέκα: Γηα ην δήηεκα ηνπ «έζλνπο»

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO
1.
2.
3.
4.
5.

Eηζαγσγή.
Λφγνο πεξί «κχζνπ».
Γηα ηελ «εθεχξεζε» ηνπ έζλνπο.
Ζ «θιαζηθή κειέηε» ηνπ Hans Kohn.
Mε ηνλ Elie Kedourie «μεθηλά» ε «λενηεξηθή πξνζέγγηζε ηνπ έζλνπο»;

6.
7.
8.
9.
10.

«Σν locus classicus» ηνπ Renan.
Πξνζθπγή ζηνλ «εζλνζπκβνιηζκφ».
Επγίδνληαο ηελ «ππθλή πεξηγξαθή».
Σν «έζλνο είλαη θαη‟ νπζίαλ έλα θηινζφθεκα»;
Πξψηα ζπκπεξάζκαηα.

YΠOMNHEI:
1. Tν κάζεκα πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Φ.Π.Φ. (A' Kχθινο) θαη φισλ ησλ
θαηεπζχλζεσλ ησλ Tκεκάησλ (B' Kχθινο).
2. H παξαθνινχζεζε είλαη απαξαίηεηε.
3. H εξγαζία ησλ θνηηεηψλ (ζπλζεηηθή, θξηηηθή παξνπζίαζε βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζε, βηβιηνγξαθηθή θηι.) είλαη ππνρξεσηηθή.
4. Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα
παξακέλνπλ θιεηζηά.
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Γηδάζθσλ: Kαζεγεηήο Ησάλλεο Πξεινξέληδνο

Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
Α΄ Κχθινο
Μάζεκα: Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο ή
Δπηζηεκνινγία – Ηζηνξία ησλ
Δπηζηεκνληθψλ Ηδεψλ
Β΄ Κχθινο – Β΄ Δλφηεηα
Μάζεκα: Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο
Θέκα: Δηζαγσγή ζηε γαιιηθή επηζηεκνινγία
ηνπ 20νπ αηψλα κε έκθαζε ζηε
θηινζνθία ησλ επηζηεκψλ ηνπ Gaston
Bachelard

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ MAΘHMATO
A. Ζ ΗΓΗΟΣΤΠΗΑ ΚΑΗ Ζ ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΛΟΓΗΑ

1. H ζηελή ζπλεξγαζία ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ επηζηεκψλ ζηε Γαιιία θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Ζ ζέζε ηνπ Bergson γη‟ απηή ηε ζπλεξγαζία.
2. Οη γαιιηθέο απαξρέο ηεο θηινζνθίαο ησλ επηζηεκψλ. H γαιιηθή επηζηεκνινγία
(ηζηνξία θαη θηινζνθία ησλ επηζηεκψλ) πξηλ απφ ηνλ Bachelard θαη ηνλ Koyré, κε
έκθαζε ζηε ζπκβαζηνθξαηία (Poincaré, Duhem θ.ά.).
3. H επίδξαζε ηεο γαιιηθήο ζπκβαζηνθξαηίαο ζηνλ ινγηθφ ζεηηθηζκφ ηνπ Κχθινπ ηεο
Βηέλλεο θαη ζηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο ηνπ Karl Popper.
4. Σα βαζηθά ξεχκαηα θαη νη θχξηνη εθπξφζσπνη ηεο γαιιηθήο επηζηεκνινγίαο ζην
δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ θαη ζηνλ 20ν αηψλα:
α) Δπηζηεκνινγία ησλ καζεκαηηθψλ.
β) Δπηζηεκνινγία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ρεκείαο.
γ) Δπηζηεκνινγία ησλ βηνινγηθψλ θαη ηαηξηθψλ επηζηεκψλ.
δ) Δπηζηεκνινγία ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ.
5. Ζ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο γαιιηθήο επηζηεκνινγίαο πξηλ απφ ηνλ Bachelard θαη ηνλ
Koyré (Collège de France θαη νξβφλλε).
6. Οη ζεηηθέο επηζηήκεο έρνπλ άξαγε αλάγθε ηε θηινζνθία γηα λα θάλεη ηελ
επηζηεκνινγία ηνπο ή είλαη νη κφλεο αξκφδηεο λα ηελ θάλνπλ;
7. Γηαθνξέο ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο απφ ηε γαιιηθή επηζηεκνινγία.
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Β. Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ BACHELARD

1. Δξγνβηνγξαθηθά ζηνηρεία θαη έληαμε ηνπ έξγνπ ηνπ Bachelard (1884-1962) ζηε
θηινζνθία ζηε Γαιιία ζην πξψην κηζφ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα.
2. Σν δηηηφ (ή κάιινλ ηξηκεξέο) θηινζνθηθφ ηνπ έξγν.
3. ρέζε ησλ επηζηεκψλ κε ηε θηινζνθία θαη θξηηηθή βαζηθψλ θηινζνθηθψλ ζηάζεσλ
(ξεαιηζκνχ, εκπεηξηζκνχ θ.ιπ.)
4. Θεκειηψδεο ξφινο ηεο ηζηνξίαο ησλ επηζηεκψλ ζηε γαιιηθή επηζηεκνινγία. Ηδηαίηεξν
status ηεο ηζηνξίαο ησλ επηζηεκψλ ζηελ επηζηεκνινγία ηνπ Bachelard.
5. Κξηηηθή ηνπ Bachelard ζε κείδνλεο θηινζφθνπο θαη επηζηήκνλεο ηεο αξραηφηεηαο θαη
ησλ λενηέξσλ ρξφλσλ: Αξηζηνηέιε, Δπθιείδε, Francis Bacon, Descartes, Newton,
6.

7.
8.
9.

Kant, Lavoisier θ.ά.
Δγθψκην ηνπ νξζνινγηζκνχ, κε έκθαζε ζηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ Λφγνπ θαη ζηελ
αλάγθε αλνίγκαηνο θαη δηεχξπλζήο ηνπ ζηελ θαηεχζπλζε ελφο ππεξνξζνινγηζκνχ.
Θεκειηψδεο ξφινο ησλ καζεκαηηθψλ ζηε ζχγρξνλε επηζηήκε.
Σν δήηεκα ησλ ηνπηθψλ νξζνινγηζκψλ ελάληηα ζηελ ςεπδαίζζεζε ηεο χπαξμεο ελφο
εληαίνπ νξζνινγηζκνχ.
Ζ ζηάζε ηνπ Bachelard απέλαληη ζηελ επνπηεία ή ελφξαζε. Θεηηθφο ή αξλεηηθφο ν
ξφινο ηεο ελφξαζεο ζηελ πξφνδν ησλ επηζηεκψλ;
Οη θαηεγνξίεο ηνπ αθεξεκέλνπ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, θαζψο θαη ηνπ θιεηζηνχ θαη
ηνπ αλνηρηνχ ζηελ επηζηεκνινγία ηνπ Bachelard.

10. Ση είλαη ε επηζηήκε θαηά ηνλ Bachelard, γηαηί θαη σο πξνο ηη έρεη αλάγθε ηε θηινζνθία
αιιά θαη πψο ε επηζηήκε δεκηνπξγεί θηινζνθία;
11. πλέρεηα ή ξήμε αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηνλ θνηλφ λνπ;
12. Ρφινο ηνπ a priori θαη ηνπ a posteriori ζηελ επηζηεκνληθή ζθέςε. Φηινζνθία ηεο
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο: ζχλδεζε ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηνπ εκπεηξηζκνχ.
13. Ο δπλακηζκφο ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο.
14. Πξνεπηζηεκνληθφ πλεχκα, επηζηεκνληθφ πλεχκα, λέν επηζηεκνληθφ πλεχκα
15. Ο ζεκειηψδεο ξφινο ηεο ηερληθήο.
16. Σα επηζηεκνινγηθά εκπφδηα (ηχπνη, ραξαθηεξηζηηθά θαη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ
επηζηεκνινγηθψλ εκπνδίσλ, αλαγθαηφηεηά ηνπο θαη ηξφπνη ππεξπήδεζήο ηνπο).
17. Ο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο πιάλεο θαη ηεο δηφξζσζεο.
18. Δπηζηεκνληθέο ξήμεηο ή ηνκέο ή επαλαζηάζεηο:
α) Ρήμε θαη αλάδπζε ηνπ λένπ (ζπκβάλ).
β) Οη ξήμεηο δελ αθνξνχλ εμίζνπ ζε φιεο ηηο επηζηήκεο. Αθνξνχλ πξσηαξρηθά ζηηο
θπζηθέο επηζηήκεο.
19. Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο λεφηεξεο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη ηηο παιαηφηεξεο;
Ζ παγγεσκεηξία, ε παλαξηζκεηηθή, ε πακκεραληθή θαη ε παλαζηξνλνκία.
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Ρφινο ηεο δηαιεθηηθήο θαη ηεο δηαιεθηηθνπνίεζεο ζηελ επηζηεκνινγία ηνπ Bachelard.
Σν επηζηεκνινγηθφ πξνθίι ησλ δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ.
Αληηθείκελν, αληηθεηκεληθφηεηα, αληηθεηκελνπνίεζε.
Δξγαιεία θαη φξγαλα.
Ηδηφηππνη ηχπνη ςπραλάιπζεο πνπ πξνηείλεη ν Bachelard (ςπραλάιπζε ηεο
αληηθεηκεληθήο γλψζεο θαη δε ηνπ επηζηεκνληθνχ πλεχκαηνο, ςπραλάιπζε ηνπ
ξεαιηζηή, ςπραλάιπζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ έρεηλ, «αληηθεηκεληθή ςπραλάιπζε ησλ
ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ»: γεο, λεξνχ, αέξα θαη θσηηάο).
25. Οη αληηιήςεηο ηνπ Bachelard γηα ηε γιψζζα, γηα ηηο έλλνηεο, ηηο εηθφλεο θαη ηηο
κεηαθνξέο.
20.
21.
22.
23.
24.

26. Αμηνινγία ηνπ Bachelard κε έκθαζε ζηελ εζηθή αμία ηεο επηζηεκνληθήο θαιιηέξγεηαο.
27. Αληηιήςεηο ηνπ Bachelard γηα ηελ παηδεία, κε έκθαζε ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο επηζηεκνινγίαο.
Γ.

ΜΠΔΡΞΟΝΗΚΔ ΑΠΖΥΖΔΗ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΟΤ BACHELARD

Γ.

ΟΗ ΣΤΥΔ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ BACHELARD ΣΖ ΓΑΛΛΗΑ (Canguilhem,

Althusser, Foucault, Bourdieu, Lecourt, Macherey) ΚΑΗ ΣΟΝ ΑΓΓΛΟΑΞΟΝΗΚΟ
ΥΧΡΟ

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ : Θα αλαιπζνχλ ζεκαληηθά ρσξία: α) ηνπ βηβιίνπ ηνπ Bachelard To λέν
επηζηεκνληθό πλεύκα θαη άιισλ πνλεκάησλ θαη θεηκέλσλ ηνπ (H δηακόξθσζε ηνπ
επηζηεκνληθνύ πλεύκαηνο, Ζ θηινζνθία ηνπ όρη, Ο εθαξκνζκέλνο νξζνινγηζκόο)∙ β)
ησλ άξζξσλ ηνπ Canguilhem γηα ηνλ Bachelard θαη γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ηζηνξίαο
ησλ επηζηεκψλ∙ θαη γ) επηζηεκνινγηθψλ θεηκέλσλ ηνπ Alexandre Koyré. Δπίζεο ζα
παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζρνιηαζηνχλ εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ.

ΤΠΟΜΝΖΖ: Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ (ζπλζεηηθήο, θξηηηθήο παξνπζίαζεο βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζεο δφθηκνπ άξζξνπ θ.η.ι.) είλαη πξναηξεηηθή.
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Γηδάζθνπζα: Λέθηνξαο Βαζηιηθή νισκνχ-Παπαληθνιάνπ
Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
Α' Κχθινο
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία
Β' Kχθινο – Α' Eλφηεηα
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία
Θέκα: Δηζαγσγή ζηελ πιαησληθή
νληνινγία θαη γλσζηνινγία

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO
1.
2.
3.
4.

Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Πιάησλα.
Σν νληνινγηθφ θαη γλσζηνινγηθφ πξφβιεκα ζηελ πξνπιαησληθή ζθέςε.
Η θεχοία ςχμ ιδεώμ και ςα «ἄγοατα δόγμαςα» ηνπ Πιάησλα.
Οη νληνινγηθέο θαη γλσζηνινγηθέο απφςεηο ζηνπο πξψηκνπο δηαιφγνπο.

5.
6.
7.

Ζ ζεσξία γηα ηε γλψζε σο αλάκλεζε.
Φαίδσλ: α) Ηδέεο θαη αηζζεηά, β) Ζ κέζνδνο ηεο ππφζεζεο.
Πνιηηεία: α) Ζ εηθφλα ηεο δηαηξεκέλεο γξακκήο, β) Ο κχζνο ηνπ ζπειαίνπ, γ) Ζ
θχζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ηδέαο ηνπ αγαζνχ, δ) Ζ δηαιεθηηθή σο κέζνδνο θαη σο
θνξσλίδα ησλ επηζηεκψλ.
Φαῖδξνο : «Σσμαγχγὴ» θαη «διαίοεριπ».
Παξκελίδεο: Ζ ζεσξία ησλ ηδεψλ θαη ηα φξηά ηεο.
Θεαίηεηνο: α) «Αἴρθηριπ» θαη «ἐπιρςήμη», β) «Ἀληθὴπ δόνα» θαη «ἐπιρςήμη», γ)
«Μεςὰ λόγξσ ἀληθὴπ δόνα» θαη «ἐπιρςήμη».
νθηζηήο: Ζ «ρσμπλξκὴ» ή «θνηλσλία» ησλ «εἰδῶμ».

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Φίιεβνο: α) Σν πξφβιεκα ηνπ «ἑμὸπ» θαη ησλ «πξλλῶμ», β) Ζ ζεσξία ησλ
ηεζζάξσλ γελψλ ηνπ φληνο.
Ἐπιρςξλὴ Ε΄: Γιψζζα, νξηζκφο θαη γλψζε.

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: ην θξνληηζηήξην ζα γίλεηαη θηινζνθηθή αλάιπζε ρσξίσλ απφ ηνπο
δηαιφγνπο ηνπ Πιάησλα πνπ αθνξνχλ ηε ζεκαηηθή ηνπ καζήκαηνο.

46
Γηδάζθνπζα: Λέθηνξαο Διέλε Λενληζίλε

Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
Β' Kχθινο – Α' Eλφηεηα
Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία Δ΄
Θέκα: Ζζηθή θαη πνιηηηθή θηινζνθία
ηνπ Αξηζηνηέιε

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1. Ζ δσή θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Αξηζηνηέιε (384-322 π.Υ.). Σα έξγα ηνπ
Αξηζηνηέιε. Φηινζνθία θαη κέζνδνο. Ζ επίδξαζε ηνπ Αξηζηνηέιε: Αξηζηνηειηθνί θαη
λεναξηζηνηειηθνί.
2. Σν ππέξηαην αγαζφ θαη ε επδαηκνλία. Ζ αξεηή σο κεζφηεηα. Ζζηθέο θαη δηαλνεηηθέο
αξεηέο. Ζ αξεηή ηεο δηθαηνζχλεο. Αδπλακία ηεο βνχιεζεο (ἀθξαζία). Ο ραξαθηήξαο
ηεο εδνλήο. Έξσο θαη εξσηηθή αγάπε.
3. Ζ ζεκειίσζε ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο: Ζ ζπγθξφηεζε ηεο πφιεο. Ζ πφιε σο ε πην
ζεκαληηθή κνξθή θνηλσλίαο (θνηλφηεηαο). Σειενινγία θαη αλζξψπηλε θχζε. Ο
άλζξσπνο θύζεη πνιηηηθόλ δῷνλ. Ηδαληθέο πνιηηείεο. Παζνινγία ησλ πνιηηεπκάησλ. Σν
ηδαληθφ πνιίηεπκα.
4. Ζ έλλνηα ηεο θηιίαο ζηελ αξραία ειιεληθή θνηλσλία. Οξηζκφο θαη είδε ηεο
αξηζηνηειηθήο θηιίαο. Μνξθέο θηιίαο θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε. Πνιηηηθή θηιία,
δηθαηνζχλε θαη νκφλνηα. Ζ θηιία σο θνηλσληθφ αγαζφ.
5. Ζ επίδξαζε ηνπ Αξηζηνηέιε ζηε λεφηεξε θηινζνθία. Ζ πξφζιεςε ηνπ Αξηζηνηέιε
απφ ηνλ Νενειιεληθφ ζηνραζκφ. Αξηζηνηειηθή εζηθή θηινζνθία θαη ζχγρξνλε
αξεηνινγηθή εζηθή ζεσξία. Αξηζηνηειηθή πνιηηηθή θηινζνθία θαη ζχγρξνλε
θνηλνηηζηηθή πνιηηηθή ζεσξία.
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ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα αλαιπζνχλ ρσξία απφ ηα Ζζηθά Νηθνκάρεηα, ηα Ζζηθά Δπδήκηα, ηε
Ρεηνξηθή θαη ηα Πνιηηηθά ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ζα δνζεί ζπκπιεξσκαηηθή
βηβιηνγξαθία.

ΤΠΟΜΝΖΖ: Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ (ζχλζεζεο, θξηηηθήο παξνπζίαζεο βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζεο δφθηκνπ άξζξνπ ηεο δεπηεξεχνπζαο βηβιηνγξαθίαο θιπ.) είλαη
πξναηξεηηθή.
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Γηδάζθνπζα: Αλαπι. θαζεγήηξηα Γθφιθσ Μαγγίλε

Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
Α΄ Κχθινο
Μάζεκα: Νεφηεξε θαη χγρξνλε
Φηινζνθία
Β΄ Κχθινο – Α΄ Δλφηεηα
Μάζεκα: Νεφηεξε θαη χγρξνλε
Φηινζνθία
Θέκα: Σερληθή θαη θχζε ζηε λεφηεξε
θαη ηε ζχγρξνλε επξσπατθή
θηινζνθία

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1.

Ζ αξραηνειιεληθή ηέρλε κεηαμχ κπζνινγίαο θαη θηινζνθίαο.

2.

Σέρλε θαη θύζηο ζηελ θιαζηθή ειιεληθή θηινζνθία.

3.

Ζ θξίζε ηεο ηεξαξρίαο ησλ πεηζαξρηψλ εληφο ηεο θπζηθήο θηινζνθίαο ζηελ λεσηεξηθή
ηερληθή: ε κεραληθή ζην θέληξν ηεο θηινζνθίαο.

4.

Απφ ηελ κεραληθή ηέρλε ηεο θιαζηθήο επνρήο ζηε λεσηεξηθή ηερληθή: ν θηιφζνθνο σο
θαηαζθεπαζηήο επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ θαη ππέξκαρνο ηεο ηέρλεο ηεο επηλφεζεο.

5.

Ζ λεσηεξηθή ηερληθή σο θπξηαξρία επί ηεο θχζεο (F. Bacon, R. Descartes).

6.

Σερληθή θαη εξγαζία: απφ ηνλ Adam Smith ζηνλ Karl Marx.

7.

Οη απαξρέο ηεο απηφλνκεο θηινζνθίαο ηεο ηερληθήο (E. Kapp, F. Dessauer, H.
Bergson).

8.

Νεσηεξηθή ηερληθή θαη κεδεληζκφο (O. Spengler).

9.

Νεσηεξηθή ηερληθή θαη θξηηηθή ηεο κεηαθπζηθήο (M. Heidegger).

10. Πξνο κηα θαηλνκελνινγία ησλ ηερλεκάησλ (D. Ihde).
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Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Ράληεο
Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
Β΄ Κχθινο – Α΄ Δλφηεηα
Μάζεκα: Νεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία
Θέκα: Γηαιεθηηθή Λνγηθή

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Η. Ζ αξραία δηαιεθηηθή
1. Οη αληηλνκίεο ηνπ Εήλσλα
2. Ζ δηαιεθηηθή ζηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε
3. Ζ δηαιεθηηθή ζηνλ Πξφθιν
ΗΗ. Ζ δηαιεθηηθή ζηε λεόηεξε θηινζνθία
1. Ζ ππεξβαηνινγηθή δηαιεθηηθή ζηνλ Kant
2. Ζ αληηθεηκεληθή δηαιεθηηθή ζηνλ Hegel
3. Ζ ηζηνξηθή δηαιεθηηθή ζηνλ Marx
ΗΗΗ. Ζ δηαιεθηηθή ζηε ζύγρξνλε θηινζνθία
1. Αλαγθαηφηεηα θαη ειεπζεξία ζηνλ Marcuse
2. Ζ αξλεηηθή δηαιεθηηθή ζηνλ Adorno
3. Ζ δηαιεθηηθή ηεο εζηθφηεηαο ζηνλ Habermas
IV. Σειηθφο απνινγηζκφο: Δίλαη ε δηαιεθηηθή ζήκεξα μεπεξαζκέλε;

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα γίλεη αλάιπζε απνζπαζκάησλ θαη ζρνιηαζκφο απφ ηα έξγα ησλ
αλαθεξφκελσλ θηινζφθσλ. Βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο είλαη ην έξγν Πεξί
δηαιεθηηθήο ηνπ Herbert Marcuse. Ζ εθπφλεζε εξγαζηψλ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο
είλαη πξναηξεηηθή θαη ε παξνπζίαζή ηνπο ζα γίλεη ζην πιαίζην ηνπ θξνληηζηεξίνπ.
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Γηδάζθνπζα: Λέθηνξαο Διέλε Λενληζίλε

Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
Β΄ Κχθινο – Α΄ Δλφηεηα
Μάζεκα: Νεφηεξε Φηινζνθία
Θέκα: Ζ εζηθή θαη πνιηηηθή θηινζνθία
ηνπ J.S. Mill

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

1.

Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ J.S. Mill (1806-1873). Ο Jeremy Bentham (1748-1832) , ν
James Mill (1773-1836) θαη ν θχθινο ησλ Μπελζακηηψλ.

2.

Καλνληζηηθέο εζηθέο ζεσξίεο. Χθειηκηζκφο ηεο πξάμεο (Act Utilitarianism) θαη
Χθειηκηζκφο ηνπ θαλφλα (Rule Utilitarianism).

3.

Ζ σθειηκηζηηθή ζεσξία θαηά ηνλ Jeremy Bentham. Ζ σθειηκηζηηθή ζεσξία θαηά ηνλ
John Stuart Mill.

4.

Ζ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο θαηά ηνλ John Stuart Mill. Ζ αξρή ηεο «κε δεκίαο». Ζ
ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο.

5.

Ο εδνληζκφο ηνπ J.S. Mill. Αθεξαηφηεηα θαη δηθαηνζχλε. Χθειηκηζκφο θαη ηζφηεηα. Ζ
ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη ε γπλαηθεία απειεπζέξσζε.

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα αλαιπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηα δνθίκηα ηνπ J.S. Mill (Πεξί
σθειηκηζκνύ, Πεξί ειεπζεξίαο θαη Πεξί ηεο ππνηαγήο ησλ γπλαηθώλ) θαη ζα δνζεί
ζπκπιεξσκαηηθή βηβιηνγξαθία.
ΤΠΟΜΝΖΖ: Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ (ζχλζεζεο, θξηηηθήο παξνπζίαζεο βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζεο δφθηκνπ άξζξνπ ηεο δεπηεξεχνπζαο βηβιηνγξαθίαο θιπ.) είλαη
πξναηξεηηθή.
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Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο Ηνξδάλεο Μαξθνπιάηνο

Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
Β΄ Κχθινο – Α΄ Δλφηεηα
Μάζεκα: χγρξνλε Φηινζνθία
Θέκα: Δηζαγσγή ζηε ζθέςε ηνπ
Maurice Merleau–Ponty:
ην ζψκα σο πεδίν
θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

– Ζ ζηαδηαθή αλάδεημε ηεο ζεκαηηθήο ηνπ ζψκαηνο ζην πιαίζην ηεο θαηλνκελνινγηθήο
νπηηθήο.
– Σν βησκέλν ζώκα ζηε ζθέςε ηνπ Merleau–Ponty.
–
–
–
–
–
–
–

Ζ αλαδήηεζε αλαθνξηθόηεηαο θαη λνήκαηνο πέξαλ ησλ λνεηηθψλ πεξηερνκέλσλ.
Ζ ακθηζεκία ηεο ζσκαηηθήο χπαξμεο.
Ζ ζπλήζεηα σο δηεξγαζία νηθείσζεο ελφο πεξηβάιινληνο.
Ζ ζησπή σο εθθξαζηηθφ γεγνλφο.
Ζ ζπλάθεηα ιφγνπ θαη κε ιεθηηθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο.
Ζ έλλνηα ηεο ζσκαηηθφηεηαο ζην ζχγρξνλν θηινζνθηθφ ηνπίν.
Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο θηινζνθηθήο καο αλζξσπνινγίαο κε γλψκνλα ηελ έλλνηα
ηνπ ζψκαηνο.
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Γηδάζθσλ: Καζεγεηήο Kσλζηαληίλνο Θ. Πέηζηνο

Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Xεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
Α΄ Κχθινο
Μάζεκα: Eηζαγσγή ζηε
Φηινζνθία
Β΄ Κχθινο – Β΄ Δλφηεηα
Μάζεκα: Δηζαγσγή ζηε
Φηινζνθία
Θέκα: Φηινζνθείλ θαη Φηινζνθηθά
ξεχκαηα

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

Η.
ΗΗ.

Ζ κπζηθή ππνηχπσζε ηεο θηινζνθηθήο απνξίαο: Οξθηθέο ζενγνλίεο/θνζκνγνλίεο –
κεξνο – Ζζίνδνο – Φεξεθχδεο.
Ζ πξνζσθξαηηθή θηινζνθία: Δἶμαι και Γίγμερθαι.

ΗΗΗ. Απφ ηελ έξεπλα ηεο θύζεσο ζηελ υοήριμξμ ἀοεςὴμ και ςημ πξλιςικήμ.
IV. Ζ θηινζνθία ηνπ Πιάησλνο θαη ν Πιαησληζκφο:
α. ἀεὶ ὂμ και ἀεὶ γιγμόμεμξμ˙
β. τιλξρξτία και πξλιςική ποάνη.
V. Αξηζηνηέιεο θαη Αξηζηνηειηζκφο: ε εξκελεπηηθή ζπκβνιή ησλ Νενπιαησληθψλ
ζρνιηαζηψλ.
VI. Βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο κεζαησληθήο θηινζνθίαο: απφ ηνλ Απγνπζηίλν θαη ηνλ Βνήζην
ζηνλ Thomas Aquinas θαη ηνλ Duns Scotus.
VII. Ζ θπζηθή θηινζνθία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο θαη νη απαξρέο ηεο λεφηεξεο
θηινζνθίαο.
X.
XI.

Οξζνινγηζκφο – Δκπεηξηζκφο: Ζ θαξηεζηαλή παξάδνζε θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ζθέςεο
ηνπ John Locke θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Γηαθσηηζκνχ.
H θξηηηθή θηινζνθία ηνπ Immanuel Kant.

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα αλαιπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ζπλαθή θηινζνθηθά θείκελα.
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Γηδάζθσλ: Αλαπι. θαζεγεηήο ηέθαλνο Γεκεηξίνπ

Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
Α΄ Κχθινο
Μάζεκα: Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία
Β΄ Κχθινο – Β΄ Δλφηεηα
Μάζεκα: Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία
Θέκα: Θεκειηψδε πξνβιήκαηα ηεο
θηινζνθίαο: πξφβιεκα,
επηρείξεκα, θξίζε

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Υσξίο απηέο ηηο έλλνηεο, δελ είλαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε ηεο ζθέςεο θαη ε νξγαλσκέλε
δηάξζξσζε ησλ θξίζεσλ. Υσξίο ηε δπλαηφηεηα εμέηαζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ
ζπγθξνηνχληαη απηέο νη έλλνηεο σο νξγαλσηηθέο αξρέο ηεο ζθέςεο καο, δελ είλαη δπλαηή ε
επρεξήο θαηαλφεζή ηνπο. Απηέο νη έλλνηεο ζα εμεηαζηνχλ, ζην πιαίζην ηεο πξσηαξρηθήο ηνπο
ζπγθξφηεζεο, εθεί φπνπ αλαδχνληαη θαη ελ ζπλερεία νξγαλψλνληαη: ζε πιαησληθά θείκελα.
V.
VI.
VII.

VIII.

«Δπζχδεκνο»: Λφγνο θαη αληίινγνο. Ζ ηερληθή ηεο αληηινγίαο θαη ε ρξήζε ησλ
πξνβιεκάησλ.
«Φαίδξνο»: ρέζε δηαιεθηηθήο θαη ξεηνξηθήο. Τπαγσγή ηεο δηαιεθηηθήο ζηε
θηινζνθία.
«νθηζηήο»: Σν πξφβιεκα θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ νξηζκνχ: «ηη έζηη Υ;». Ση
ζπλεπάγεηαη ε ινγηθή δπλαηφηεηα ηεο πιάλεο θαη ηνπ ςεχδνπο; Πψο ζπγθξνηείηαη
ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο; Ζ ρξήζε ηεο δηαίξεζεο θαη ηεο αληηινγηθήο ηέρλεο.
«Πνιηηηθφο»: Μέζνδνο, γλψζε, πνιηηηθή. Ση είλαη ν αλαινγηθφο ζπιινγηζκφο θαη ε
ρξήζε ησλ παξαδεηγκάησλ; Υξεηαδφκαζηε έλα παξάδεηγκα, γηα λα εμεγνχκε ηα
παξαδείγκαηα; Γηαηί λα ζθεθηφκαζηε κε νξηζκνχο; Ση ζεκαίλεη λα νξίδνπκε ηηο
έλλνηεο;

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα γίλεη ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ρσξίσλ απφ ηα αλαθεξζέληα πιαησληθά
θείκελα.
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Γηδάζθσλ: Kαζεγεηήο Ησάλλεο Πξεινξέληδνο

Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
Α΄ Κχθινο
Μάζεκα: Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο ή
Δπηζηεκνινγία – Ηζηνξία ησλ
Δπηζηεκνληθψλ Ηδεψλ
Β΄ Κχθινο – Β΄ Δλφηεηα
Μάζεκα: Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο
Θέκα: Δηζαγσγή ζηε γαιιηθή επηζηεκνινγία
ηνπ 20νπ αηψλα κε έκθαζε ζηε
θηινζνθία ησλ επηζηεκψλ ηνπ Gaston
Bachelard

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ MAΘHMATO
A. Ζ ΗΓΗΟΣΤΠΗΑ ΚΑΗ Ζ ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΛΟΓΗΑ

1. H ζηελή ζπλεξγαζία ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ επηζηεκψλ ζηε Γαιιία θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Ζ ζέζε ηνπ Bergson γη‟ απηή ηε ζπλεξγαζία.
2. Οη γαιιηθέο απαξρέο ηεο θηινζνθίαο ησλ επηζηεκψλ. H γαιιηθή επηζηεκνινγία
(ηζηνξία θαη θηινζνθία ησλ επηζηεκψλ) πξηλ απφ ηνλ Bachelard θαη ηνλ Koyré, κε
έκθαζε ζηε ζπκβαζηνθξαηία (Poincaré, Duhem θ.ά.).
3. H επίδξαζε ηεο γαιιηθήο ζπκβαζηνθξαηίαο ζηνλ ινγηθφ ζεηηθηζκφ ηνπ Κχθινπ ηεο
Βηέλλεο θαη ζηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο ηνπ Karl Popper.
4. Σα βαζηθά ξεχκαηα θαη νη θχξηνη εθπξφζσπνη ηεο γαιιηθήο επηζηεκνινγίαο ζην
δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ θαη ζηνλ 20ν αηψλα:
α) Δπηζηεκνινγία ησλ καζεκαηηθψλ.
β) Δπηζηεκνινγία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ρεκείαο.
γ) Δπηζηεκνινγία ησλ βηνινγηθψλ θαη ηαηξηθψλ επηζηεκψλ.
δ) Δπηζηεκνινγία ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ.
5. Ζ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο γαιιηθήο επηζηεκνινγίαο πξηλ απφ ηνλ Bachelard θαη ηνλ
Koyré (Collège de France θαη νξβφλλε).
6. Οη ζεηηθέο επηζηήκεο έρνπλ άξαγε αλάγθε ηε θηινζνθία γηα λα θάλεη ηελ
επηζηεκνινγία ηνπο ή είλαη νη κφλεο αξκφδηεο λα ηελ θάλνπλ;
7. Γηαθνξέο ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο απφ ηε γαιιηθή επηζηεκνινγία.
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Β. Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ BACHELARD

1. Δξγνβηνγξαθηθά ζηνηρεία θαη έληαμε ηνπ έξγνπ ηνπ Bachelard (1884-1962) ζηε
θηινζνθία ζηε Γαιιία ζην πξψην κηζφ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα.
2. Σν δηηηφ (ή κάιινλ ηξηκεξέο) θηινζνθηθφ ηνπ έξγν.
3. ρέζε ησλ επηζηεκψλ κε ηε θηινζνθία θαη θξηηηθή βαζηθψλ θηινζνθηθψλ ζηάζεσλ
(ξεαιηζκνχ, εκπεηξηζκνχ θ.ιπ.)
4. Θεκειηψδεο ξφινο ηεο ηζηνξίαο ησλ επηζηεκψλ ζηε γαιιηθή επηζηεκνινγία. Ηδηαίηεξν
status ηεο ηζηνξίαο ησλ επηζηεκψλ ζηελ επηζηεκνινγία ηνπ Bachelard.
5. Κξηηηθή ηνπ Bachelard ζε κείδνλεο θηινζφθνπο θαη επηζηήκνλεο ηεο αξραηφηεηαο θαη
ησλ λενηέξσλ ρξφλσλ: Αξηζηνηέιε, Δπθιείδε, Francis Bacon, Descartes, Newton,
6.

7.
8.
9.

Kant, Lavoisier θ.ά.
Δγθψκην ηνπ νξζνινγηζκνχ, κε έκθαζε ζηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ Λφγνπ θαη ζηελ
αλάγθε αλνίγκαηνο θαη δηεχξπλζήο ηνπ ζηελ θαηεχζπλζε ελφο ππεξνξζνινγηζκνχ.
Θεκειηψδεο ξφινο ησλ καζεκαηηθψλ ζηε ζχγρξνλε επηζηήκε.
Σν δήηεκα ησλ ηνπηθψλ νξζνινγηζκψλ ελάληηα ζηελ ςεπδαίζζεζε ηεο χπαξμεο ελφο
εληαίνπ νξζνινγηζκνχ.
Ζ ζηάζε ηνπ Bachelard απέλαληη ζηελ επνπηεία ή ελφξαζε. Θεηηθφο ή αξλεηηθφο ν
ξφινο ηεο ελφξαζεο ζηελ πξφνδν ησλ επηζηεκψλ;
Οη θαηεγνξίεο ηνπ αθεξεκέλνπ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, θαζψο θαη ηνπ θιεηζηνχ θαη
ηνπ αλνηρηνχ ζηελ επηζηεκνινγία ηνπ Bachelard.

10. Ση είλαη ε επηζηήκε θαηά ηνλ Bachelard, γηαηί θαη σο πξνο ηη έρεη αλάγθε ηε θηινζνθία
αιιά θαη πψο ε επηζηήκε δεκηνπξγεί θηινζνθία;
11. πλέρεηα ή ξήμε αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηνλ θνηλφ λνπ;
12. Ρφινο ηνπ a priori θαη ηνπ a posteriori ζηελ επηζηεκνληθή ζθέςε. Φηινζνθία ηεο
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο: ζχλδεζε ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηνπ εκπεηξηζκνχ.
13. Ο δπλακηζκφο ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο.
14. Πξνεπηζηεκνληθφ πλεχκα, επηζηεκνληθφ πλεχκα, λέν επηζηεκνληθφ πλεχκα
15. Ο ζεκειηψδεο ξφινο ηεο ηερληθήο.
16. Σα επηζηεκνινγηθά εκπφδηα (ηχπνη, ραξαθηεξηζηηθά θαη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ
επηζηεκνινγηθψλ εκπνδίσλ, αλαγθαηφηεηά ηνπο θαη ηξφπνη ππεξπήδεζήο ηνπο).
17. Ο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο πιάλεο θαη ηεο δηφξζσζεο.
18. Δπηζηεκνληθέο ξήμεηο ή ηνκέο ή επαλαζηάζεηο:
α) Ρήμε θαη αλάδπζε ηνπ λένπ (ζπκβάλ).
β) Οη ξήμεηο δελ αθνξνχλ εμίζνπ ζε φιεο ηηο επηζηήκεο. Αθνξνχλ πξσηαξρηθά ζηηο
θπζηθέο επηζηήκεο.
19. Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο λεφηεξεο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη ηηο παιαηφηεξεο;
Ζ παγγεσκεηξία, ε παλαξηζκεηηθή, ε πακκεραληθή θαη ε παλαζηξνλνκία.
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Ρφινο ηεο δηαιεθηηθήο θαη ηεο δηαιεθηηθνπνίεζεο ζηελ επηζηεκνινγία ηνπ Bachelard.
Σν επηζηεκνινγηθφ πξνθίι ησλ δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ.
Αληηθείκελν, αληηθεηκεληθφηεηα, αληηθεηκελνπνίεζε.
Δξγαιεία θαη φξγαλα.
Ηδηφηππνη ηχπνη ςπραλάιπζεο πνπ πξνηείλεη ν Bachelard (ςπραλάιπζε ηεο
αληηθεηκεληθήο γλψζεο θαη δε ηνπ επηζηεκνληθνχ πλεχκαηνο, ςπραλάιπζε ηνπ
ξεαιηζηή, ςπραλάιπζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ έρεηλ, «αληηθεηκεληθή ςπραλάιπζε ησλ
ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ»: γεο, λεξνχ, αέξα θαη θσηηάο).
25. Οη αληηιήςεηο ηνπ Bachelard γηα ηε γιψζζα, γηα ηηο έλλνηεο, ηηο εηθφλεο θαη ηηο
κεηαθνξέο.
20.
21.
22.
23.
24.

26. Αμηνινγία ηνπ Bachelard κε έκθαζε ζηελ εζηθή αμία ηεο επηζηεκνληθήο θαιιηέξγεηαο.
27. Αληηιήςεηο ηνπ Bachelard γηα ηελ παηδεία, κε έκθαζε ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο επηζηεκνινγίαο.
Γ.

ΜΠΔΡΞΟΝΗΚΔ ΑΠΖΥΖΔΗ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΟΤ BACHELARD

Γ.

ΟΗ ΣΤΥΔ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ BACHELARD ΣΖ ΓΑΛΛΗΑ (Canguilhem,

Althusser, Foucault, Bourdieu, Lecourt, Macherey) ΚΑΗ ΣΟΝ ΑΓΓΛΟΑΞΟΝΗΚΟ
ΥΧΡΟ

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ : Θα αλαιπζνχλ ζεκαληηθά ρσξία: α) ηνπ βηβιίνπ ηνπ Bachelard To λέν
επηζηεκνληθό πλεύκα θαη άιισλ πνλεκάησλ θαη θεηκέλσλ ηνπ (H δηακόξθσζε ηνπ
επηζηεκνληθνύ πλεύκαηνο, Ζ θηινζνθία ηνπ όρη, Ο εθαξκνζκέλνο νξζνινγηζκόο)∙ β)
ησλ άξζξσλ ηνπ Canguilhem γηα ηνλ Bachelard θαη γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ηζηνξίαο
ησλ επηζηεκψλ∙ θαη γ) επηζηεκνινγηθψλ θεηκέλσλ ηνπ Alexandre Koyré. Δπίζεο ζα
παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζρνιηαζηνχλ εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ.

ΤΠΟΜΝΖΖ: Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ (ζπλζεηηθήο, θξηηηθήο παξνπζίαζεο βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζεο δφθηκνπ άξζξνπ θ.η.ι.) είλαη πξναηξεηηθή.
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Γηδάζθσλ: Καζεγεηήο Γηνλχζεο Γξφζνο

Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
B' Kχθινο – B' Eλφηεηα
Μάζεκα: Ζζηθή
Θέκα: Ζζηθή Φηινζνθία: ρνιέο
θαη κέζνδνη

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

1.

Αληηθείκελν ηεο εζηθήο θηινζνθίαο.

2.

Κεληξηθά δεηήκαηα ηεο εζηθήο θηινζνθίαο.

3.

Ζ εζηθή θηινζνθία ζηελ αξραηφηεηα θαη ηε λεσηεξηθφηεηα.

4.

Ζζηθή ηεο αξεηήο: Αξηζηνηέιεο.

5.

Ζζηθή ηεο αξεηήο: Νεψηεξνη ρξφλνη- εζηθή ςπρνινγία/ εζηθά ζπλαηζζήκαηα.

6.

Ζζηθή ηεο αξεηήο: θηινζνθία ηεο common sense.

7.

Θεσξίεο ηνπ „θνηλνηηζκνχ‟.

8.

πλεπεηνθξαηηθή εζηθή: σθειηκηζκφο.

9.

Γενληνινγηθή εζηθή: Kant/ νη επηηαγέο θαη ηα φξηα ηνπ πξαθηηθνχ Λφγνπ.

10.

Γενληνινγηθή εζηθή: κνξθή θαη πεξηερφκελν ηνπ εζηθνχ πξάηηεηλ.

11.

Ζ ζχγρξνλε αληηπαξάζεζε ησλ ζρνιψλ.
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Γηδάζθσλ: Καζεγεηήο Παλαγηψηεο Ννχηζνο

Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014
A' Kχθινο
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
B' Kχθινο – B' Eλφηεηα
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
Θέκα: Γηα ην δήηεκα ηνπ «έζλνπο»

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO
1.
2.
3.
4.
5.

Eηζαγσγή.
Λφγνο πεξί «κχζνπ».
Γηα ηελ «εθεχξεζε» ηνπ έζλνπο.
Ζ «θιαζηθή κειέηε» ηνπ Hans Kohn.
Mε ηνλ Elie Kedourie «μεθηλά» ε «λενηεξηθή πξνζέγγηζε ηνπ έζλνπο»;

6.
7.
8.
9.
10.

«Σν locus classicus» ηνπ Renan.
Πξνζθπγή ζηνλ «εζλνζπκβνιηζκφ».
Επγίδνληαο ηελ «ππθλή πεξηγξαθή».
Σν «έζλνο είλαη θαη‟ νπζίαλ έλα θηινζφθεκα»;
Πξψηα ζπκπεξάζκαηα.

YΠOMNHEI:
1. Tν κάζεκα πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Φ.Π.Φ. (A' Kχθινο) θαη φισλ ησλ
θαηεπζχλζεσλ ησλ Tκεκάησλ (B' Kχθινο).
2. H παξαθνινχζεζε είλαη απαξαίηεηε.
3. H εξγαζία ησλ θνηηεηψλ (ζπλζεηηθή, θξηηηθή παξνπζίαζε βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζε, βηβιηνγξαθηθή θηι.) είλαη ππνρξεσηηθή.
4. Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα
παξακέλνπλ θιεηζηά.
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ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014
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ΠΡOΥΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
TOΤ ΣΟMEA ΥIΛOOΥIA
ΕΑΡΙΝΟ EΞAMHNO 2014

A' Kχθινο (1ν - 4ν εμάκελν, γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.)
ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ΚΨΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

α. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία
Θέκα: Φπρή-ψκα ζηελ αξραηνειιεληθή
θηινζνθηθή ζθέςε: Απφ ηνπο Οξθηθνχο έσο ηνλ
χζηεξν Νενπιαησληζκφ

β. Nεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία
Θέκα: Δηζαγσγή ζηε θηινζνθηθή ζηηγκή ηνπ
1900 ζηε Γαιιία κε έκθαζε ζην έξγν ηνπ
Bergson

γ. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία
Θέκα: Οη έλλνηεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο
ηζφηεηαο ζηελ πνιηηηθή θηινζνθία

δ. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία
Θέκα: Γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή
αγνξαηνικία

ε. Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο ή
Eπηζηεκνινγία − Iζηνξία
ησλ Eπηζηεκνληθψλ Iδεψλ

Φ1Δ012

Κ. Πέηζηνο

Φ2Δ008

Η. Πξεινξέληδνο

Φ3Δ011

η. Γεκεηξίνπ

Φ4Δ011

Π. Ννχηζνο

Φ5Δ009

Α. αθειιαξηάδεο

Θέκα: Νφεκα θαη Γιψζζα: Φηινζνθηθέο
αληηιήςεηο θαη Κξηηηθή ησλ Frege, Russell,
Wittgenstein θαη Quine

B' Kχθινο (5ν – 8ν εμάκελν):
A' Eλφηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ. ή 25 ECTS
ITOPIA TH ΦIΛOOΦIA
ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ΚΨΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

α. H πξνβιεκαηηθή ηεο θηινζνθηθήο
ηζηνξηνγξαθίαο
β.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία
Θέκα: Φπρή-ψκα ζηελ αξραηνειιεληθή
θηινζνθηθή ζθέςε: Απφ ηνπο Οξθηθνχο
έσο ηνλ χζηεξν Νενπιαησληζκφ

ΦΑΔ080

Κ. Πέηζηνο
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ

γ.

ΚΨΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία A'
(Πξνζσθξαηηθνί θηιφζνθνη)

δ. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία B'
(Aξραία νθηζηηθή)

ε.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ'

ΦΑΔ010

(σθξάηεο θαη σθξαηηθέο ρνιέο)

ΔΥ215

Β. νισκνχ-Παπαληθνιάνπ

ΦΑΔ066
ΔΥ229

Δ. Λενληζίλε

ΦΑΔ028
ΔΥ197

Β. νισκνχ-Παπαληθνιάνπ

ΦΑΔ081
ΔΥ235

Δ. Λενληζίλε

ΦΑΔ082

Η. Πξεινξέληδνο

ΦΑΔ083

Γθ. Μαγγίλε

Θέκα: Ζ θηινζνθία ηνπ σθξάηε

ζη. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ'
(Πιάησλ θαη Aξραία Aθαδεκία)
Θέκα: Ζ πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ Πιάησλα

δ.

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία E'
(Aξηζηνηέιεο θαη Aξρ. Πεξίπαηνο)
Θέκα: Ζ εζηθή θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε

Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία E'
(Aξηζηνηέιεο θαη Aξρ. Πεξίπαηνο)
Θέκα: Αξηζηνηέιεο, Πεξί ςπρήο

ε. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία T'
(Eιιεληζηηθή Φηινζνθία)

ζ. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Z'
(H θηινζνθία ηεο χζηεξεο
Aξραηφηεηαο έσο ηνλ 6ν αη. κ.X.)

η.

Pσκατθή Φηινζνθία

ηα. Bπδαληηλή Φηινζνθία
ηβ. Mεζαησληθή Φηινζνθία
ηγ. Nεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία
Θέκα: Δηζαγσγή ζηε θηινζνθηθή ζηηγκή ηνπ
1900 ζηε Γαιιία κε έκθαζε ζην έξγν ηνπ
Bergson

Nεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία
Θέκα: Ζ θαηλνκελνινγία ζηνλ 20ν αηψλα:
Οληνινγηθέο, γλσζηνζεσξεηηθέο θαη εζηθνπνιηηηθέο ζπληζηψζεο

ηδ. Nεφηεξε Φηινζνθία

ΔΥ236
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ΚΨΔΙΚΟΙ

ηε. χγρξνλε Φηινζνθία

ΦΑΔ055
ΔΥ211

Θέκα: Ζ γλσζηνζεσξία ηνπ Jürgen Habermas

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

Κ. Ράληεο

ηζη. Nενειιεληθή Φηινζνθία
ηδ. Φηινζνθίεο ηνπ εμσεπξσπατθνχ
ρψξνπ
ηε. Γηδαθηηθή ησλ θηινζνθηθψλ
καζεκάησλ
B' Eλφηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ. ή 25 ECTS
YTHMATIKH ΦIΛOOΦIA
ΜΑΘΗΜΑΣΑ

α. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία
Θέκα: Οη έλλνηεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο
ζηελ πνιηηηθή θηινζνθία

β.

Oληνινγία − Mεηαθπζηθή

γ.

Φηινζνθηθή Aλζξσπνινγία

ΚΨΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

ΦΒΔ081

η. Γεκεηξίνπ

ΦΒΔ082

Α. αθειιαξηάδεο

ΦΒΔ083

Π. Ννχηζνο

δ.

Eπηζηεκνινγία − Iζηνξία
ησλ Eπηζηεκνληθψλ Iδεψλ
ε. Λνγηθή
ζη. Γλσζηνζεσξία
δ. Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
Θέκα: Νφεκα θαη Γιψζζα: Φηινζνθηθέο
αληηιήςεηο θαη Κξηηηθή ησλ Frege, Russell,
Wittgenstein θαη Quine

ε. Φηινζνθία ηεο Φχζεο
ζ. Φηινζνθία ησλ
Φπζηθψλ Eπηζηεκψλ
η.

Φηινζνθία ησλ Mαζεκαηηθψλ

ηα. Φηινζνθία ηεο Iαηξηθήο
ηβ. Hζηθή
ηγ. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία
Θέκα: Γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή
αγνξαηνικία

ηδ. Φηινζνθία ηεο Iζηνξίαο
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ΚΨΔΙΚΟΙ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ

ηε. Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνχ
ηζη. Φηινζνθία ηεο Παηδείαο
ηδ. Φηινζνθία ηεο Γιψζζαο
ηε. Φηινζνθία ηνπ Γηθαίνπ
ηζ. Φηινζνθία ηνπ Ννπ
θ. Aηζζεηηθή − Φηινζνθία
ηεο Λνγνηερλίαο
θα. Φηινζνθία ησλ Ηζηνξηθψλ −
Δξκελεπηηθψλ Δπηζηεκψλ
θβ. Φηινζνθηθή Eξκελεπηηθή
θγ. Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο
θδ. Eπίθαηξα Φηινζνθηθά Πξνβιήκαηα
(π.ρ. Tερληθή, Oηθνινγία θηι.)
θε. Kνηλσληνινγία
Θέκα: Δηζαγσγή ζηε ζθέςε ηνπ Pierre Bourdieu

ΦΒΔ035
ΔΥ149

Ηνξδ. Μαξθνπιάηνο

θζη. Φηινζνθία ησλ Kνηλσληθψλ
Eπηζηεκψλ —
Φηινζνθία ηεο Πνιηηηθήο
Οηθνλνκίαο
θδ. Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία
θε. Μεζνδνινγία ησλ Δπηζηεκνληθψλ
Δξγαζηψλ
θζ. Εεηήκαηα εθαξκνζκέλεο
πξαθηηθήο θηινζνθίαο
Θέκα: Eηζαγσγή ζε δεηήκαηα ζρέζεο αλζξψπνπ
θαη θχζεο, ππφ ηηο ζπλζήθεο ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ

ΦΒΔ049
ΔΥ192

Γ. Γξφζνο

ι. Γηδαθηηθή ησλ θηινζνθηθψλ
καζεκάησλ
ΗΜΕΙΨΕΙ

1. Tα καζήκαηα Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία A', B', Γ', Γ', E', T', Z', πνπ αλήθνπλ ζην B' Kχθιν
– A' Eλφηεηα, δελ είλαη πξναπαηηνχκελα κεηαμχ ηνπο.
2. Οη θνηηεηέο/ηξηεο, πνπ επέηπραλ ζε νξηζκέλν κάζεκα, δελ κπνξνχλ λα ην επαλαιάβνπλ ζε άιιν
εμάκελν, φηαλ δηδάζθεηαη ην ίδην ζέκα.
3. Σν θαζέλα απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο αληηζηνηρεί ζε 3 δηδαθηηθέο
κνλάδεο (δ.κ.) ή 5 ΔCTS.
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COURSES OFFERED
SECTION OF PHILOSOPHY
SPRING SEMESTER 2014

A Circle (1-4 Semester, for all the students of the Department of Philosophy, Education and
Psychology)
COURSES

CODES

ACADEMIC STAFF

i. Ancient Greek Philosophy
Topic: Soul/Body in Ancient Greek Philosophical
Thought (Orphism to Late Neoplatonism)

ii. Modern and Contemporary Philosophy
Topic: Introduction to the Philosophical Moment
of 1900 in France with Emphasis on Bergson‟s
Work

iii. Introduction to Philosophy
Topic: The Concepts of Liberty and Equality in
Political Philosophy

iv. Social and Political Philosophy
Topic: On Social and Political Agoratolmia

Φ1Δ012

K. Petsios

Φ2Δ008

I. Prelorentzos

Φ3Δ011

S. Dimitriou

Φ4Δ011

P. Noutsos

Φ5Δ009

A. Sakellariadis

v. Philosophy of Science–History
of Scientific Ideas
Topic: Meaning and Language: Philosophical
Conceptions and Critique of Frege, Russell,
Wittgenstein and Quine

B Circle (5 – 8 Semesters):
Unit A: Αt least, 15 Teaching Units or 25 ECTS
HISTORY OF PHILOSOPHY
COURSES

i.

Problems in the Historiography of
Philosophy

ii.

Ancient Greek Philosophy

Topic: Soul/Body in Ancient Greek Philosophical
Thought (Orphism to Late Neoplatonism)

CODES

ΦΑΔ080

ACADEMIC STAFF

K. Petsios

66
COURSES

iii.

CODES

ACADEMIC STAFF

Ancient Greek Philosophy A
(Presocratics)

iv.

Ancient Greek Philosophy B
(Sophists)

v.

Ancient Greek Philosophy C

ΦΑΔ010

(Socrates – Socratic Schools)

ΔΥ215

V. Solomou-Papanikolaou

ΦΑΔ066
ΔΥ229

E. Leontsini

ΦΑΔ028
ΔΥ197

V. Solomou-Papanikolaou

ΦΑΔ081
ΔΥ235

E. Leontsini

ΦΑΔ082

I. Prelorentzos

Topic: The Philosophy of Socrates

vi.

Ancient Greek Philosophy D
(Plato − Ancient Academy)
Topic: Plato‟s Political Philosophy

vii. Ancient Greek Philosophy E
(Aristotle − Ancient Peripatos)
Topic: Aristotle‟s Moral Philosophy

Ancient Greek Philosophy E
(Aristotle − Ancient Peripatos)
Topic: Aristotle, De Anima

viii. Ancient Greek Philosophy F
(Hellenistic Philosophy)

ix.

Ancient Greek Philosophy G
(Philosophy of Late Antiquity)

x.

Roman Philosophy

xi.

Byzantine Philosophy

xii. Medieval Philosophy
xiii. Modern and Contemporary
Philosophy
Topic: Introduction to the Philosophical Moment
of 1900 in France with Emphasis on Bergson‟s
Work

Modern and Contemporary
Philosophy

Topic: 20th Century Phenomenology:
Ontological, Epistemological and Moral/Political
Aspects

ΦΑΔ083
ΔΥ236

G. Maggini

xiv. Modern Philosophy
xv. Contemporary Philosophy
Topic: Jürgen Habermas‟s Theory of Knowledge

ΦΑΔ055
ΔΥ211

K. Rantis
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COURSES

CODES

ACADEMIC STAFF

xvi. Neohellenic Philosophy
xvii. Non-European Philosophical
Traditions
xviii. Philosophy Didactics
Unit B: Αt least, 15 Teaching Units or 25 ECTS
SYSTEMATIC PHILOSOPHY
COURSES

i.

Introduction to Philosophy
Topic: The Concepts of Liberty and Equality in
Political Philosophy

ii.

Ontology − Metaphysics

iii.

Philosophical Anthropology

CODES

ACADEMIC STAFF

ΦΒΔ081

S. Dimitriou

ΦΒΔ082

Α. Sakellariadis

ΦΒΔ083

P. Noutsos

Philosophy of Science − History
of Scientific Ideas
v. Logic
vi. Theory of Knowledge
iv.

vii. Philosophy of Science-History
of Scientific Ideas
Topic: Meaning and Language: Philosophical
Conceptions and Critique of Frege, Russell,
Wittgenstein and Quine

viii. Philosophy of Nature
ix.

Philosophy of the Natural Sciences

x.

Philosophy of Mathematics

xi.

Philosophy of Medicine

xii.

Ethics

xiii. Social and Political Philosophy
Topic: On Social and Political Agoratolmia

xiv.

Philosophy of History

xv.

Philosophy of Civilization

xvi.

Philosophy of Education
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COURSES

CODES

ACADEMIC STAFF

xvii. Philosophy of Language
xviii. Philosophy of Law/Jurisprudence
xix. Philosophy of Mind
Aesthetics−Philosophy of Literature

xx.

xxi. Philosophy of Historical –
Hermeneutical Sciences
xxii. Hermeneutics
xxiii. Philosophy of Religion
xxiv. Contemporary Philosophical
Problems (Technology, Ecology,
etc.)
xxv. Sociology
Topic: Introduction to the Thought
of Pierre Bourdieu

xxvi.

ΦΒΔ035

I. Markoulatos

ΔΥ149

Philosophy of the Social Sciences –
Philosophy of Political Economy

xxvii. Research Methodology
xxviii. Philosophy Essay Writing
Μethodology
xxix. Questions in Applied Philosophy
Topic: Introduction to Questions Pertaining
the Relation between Humans and Nature,
under the Conditions of New Technology

ΦΒΔ049
ΔΥ192

D. Drosos

xxx. Philosophy Didactics
NOTES

1. The courses Ancient Greek Philosophy A, B, C, D, E, F, G, that belong to the B Circle-Unit A,
are not prerequisites; students are allowed to choose freely either course.
2. Students, who have successfully completed a particular course, are not allowed to select it again in
another semester if the same course-topic is taught.
3. Each of the courses offered at the Section of Philosophy corresponds to 3 teaching units or 5
ECTS.
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ΔIAΓPAMMATA
των μαθημάτων
του Tομέα Υιλοσοφίας
(Eαρινό εξάμηνο 2014)
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Γηδάζθσλ: Καζεγεηήο Kσλζηαληίλνο Θ. Πέηζηνο

Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
A' Kχθινο
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία
B' Kχθινο – A' Eλφηεηα
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία
Θέκα: Φπρή-ψκα ζηελ αξραηνειιεληθή
θηινζνθηθή ζθέςε: Απφ ηνπο
Οξθηθνχο έσο ηνλ χζηεξν
Νενπιαησληζκφ

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

Η.

Ο δπτζκφο Φπρήο – ψκαηνο ζηελ νξθηθή παξάδνζε θαη ηα νκεξηθά έπε: ην πξφβιεκα
ηεο κεηελζάξθσζεο θαη ε εζραηνινγία.

ΗΗ.

Πξνζεγγίζεηο ησλ Πξνζσθξαηηθψλ θηινζφθσλ.

ΗΗΗ. Ζ πνιιαπιφηεηα ηεο πιαησληθήο ζεψξεζεο.
ΗV. Ζ θαηαλφεζε ηεο Φπρήο απφ ηνλ Αξηζηνηέιε.
V.

Οη αληηιήςεηο ηνπ Δπίθνπξνπ.

VI. Οη ζησηθέο δηαζαθελίζεηο.
VII. Πισηίλνο θαη Νενπιαησληθνί: Απφ ηνλ Πνξθχξην ζηνλ Πξφθιν θαη ηνλ Γακάζθην.
VIII. Ο ζεσξεηηθφο αληίινγνο: ε ρξηζηηαληθή ζθέςε˙ νη εζσηεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ε
ηειηθή δηακφξθσζε.

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα αλαιπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ζπλαθή θηινζνθηθά θείκελα.
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Γηδάζθσλ: Καζεγεηήο Ησάλλεο Πξεινξέληδνο

Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
Α΄ Κχθινο
Μάζεκα: Νεφηεξε θαη χγρξνλε
Φηινζνθία
Β΄ Κχθινο – A' Eλφηεηα
Μάζεκα: Νεφηεξε θαη χγρξνλε
Φηινζνθία
Θέκα: Δηζαγσγή ζηε θηινζνθηθή ζηηγκή ηνπ
1900 ζηε Γαιιία κε έκθαζε ζην έξγν
ηνπ Bergson

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1. Σα βαζηθά θηινζνθηθά ξεχκαηα ζηε Γαιιία θαηά ηνλ 19ν αηψλα: εθιεθηηθηζκφο,
πλεπκαηνθξαηία, ζεηηθηζκφο, νηθεηνπνηήζεηο ηνπ θαληηαλνχ θξηηηθηζκνχ, θηινζνθία
2.

3.

4.
5.

ησλ επηζηεκψλ, νπηνπηθφο θαη ξεπνπκπιηθαληθφο ζνζηαιηζκφο.
Ο ζεκειηψδεο ξφινο ηεο θηινζνθίαο ζην γαιιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα: ε
κεηαξξχζκηζε ηεο Β΄βάζκηαο θαη ηεο Γ΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο απαξρέο ηεο «Γ΄
Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο» θαη «νη θηιφζνθνη ηεο Γεκνθξαηίαο».
Ζ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηνπ ζπκθηινζνθείλ κε ηελ έθδνζε ζεκαληηθψλ πεξηνδηθψλ,
ηε δηνξγάλσζε δηεζλψλ ζπλεδξίσλ, ηελ ίδξπζε ηεο Γαιιηθήο Φηινζνθηθήο Δηαηξείαο
θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Φηινζνθηθνύ ιεμηθνύ ηνπ Lalande.
Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Frédéric Worms πεξί «ζηηγκψλ» κε έκθαζε ζηηο
ηέζζεξηο θηινζνθηθέο ζηηγκέο ζηε «θηινζνθία ζηε Γαιιία ζηνλ εηθνζηφ αηψλα».
Σα βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο θηινζνθηθήο ζηηγκήο ηνπ 1900 ζηε Γαιιία:
(α) Σν πξφβιεκα ηνπ πλεχκαηνο.
(β) Οη θχξηνη εθπξφζσπνη (Bergson, Brunschvicg, Blondel, Alain), ηα θχξηα
θηινζνθηθά έξγα ηεο πεξηφδνπ θαη νη ζεκαληηθφηεξνη θαζεγεηέο θηινζνθίαο
(Darlu, Boutroux, Lagneau, Alain, Bergson θ.ά.)
(γ) Οη βαζηθνί καζεηέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θηινζφθσλ.
(δ) Φηιφζνθνη θαη ζηνραζηέο εθηφο Γαιιίαο πνπ πξνζέγγηζαλ κε πξσηφηππν ηξφπν ην
ίδην πξφβιεκα: William James, Nietzsche, Husserl, Freud, Croce, Russell θ.ά.
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(ε) Σν πξφβιεκα ηνπ πλεχκαηνο ζηελ θνηλσληνινγία (Lévy-Bruhl, Durkheim θαη
Mauss, αιιά θαη Dilthey θαη Max Weber) θαη ζηελ επηζηεκνινγία ηεο πεξηφδνπ.
(ζη) Ζ ξήμε κε ηελ πξνεγνχκελε θηινζνθηθή ζηηγκή, θπξίσο κε ηνλ ζεηηθηζκφ.
6. Ο πινχηνο ηεο ζηηγκήο ηνπ 1900 θαη ην αλαλεσηηθφ πλεχκα πνπ επηθξάηεζε ζε φινπο
ηνπο ηνκείο: ζηηο επηζηήκεο, ζηηο ηέρλεο, ζηε ινγνηερλία, ζηελ πνιηηηθή.
7. Ση καο ελδηαθέξεη ζήκεξα ε θηινζνθηθή ζηηγκή ηνπ 1900; Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο
εμνηθείσζεο κ‟ απηή ηε ζηηγκή γηα ηελ επαξθή θαηαλφεζε βαζηθψλ ζπληζησζψλ ηεο
γαιιηθήο θηινζνθίαο ηνπ 20νπ αηψλα.
8. Henri Bergson (1859-1941): εξγνβηνγξαθηθά ζηνηρεία.
9. Μηα θηινζνθία ηεο δηάξθεηαο, ηεο κεηαβνιήο, ησλ γίγλεζζαη (devenirs): «Γελ
ππάξρνπλ πξάγκαηα, ππάξρνπλ κφλν πξόνδνη ή κεηαβάζεηο»∙ «δελ ππάξρνπλ
θαηαζηάζεηο, ππάξρνπλ κφλν ηάζεηο ή θαηεπζύλζεηο». Σν δήηεκα ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο.
10. Ζ ηδηνηππία ηνπ κπεξμνληθνχ εκπεηξηζκνχ.
(α) Ζ θηινζνθία σο «ζεηηθή κεηαθπζηθή» ζην πξψην ζεκαληηθφ κεζνδνινγηθφ
θείκελν ηνπ Bergson.
(β) Οη γλσζηηθέο δπλάκεηο ηνπ πλεχκαηνο: λφεζε θαη ελφξαζε.
(γ) Ζ ηδηνηππία ηεο θηινζνθηθήο ελφξαζεο έλαληη άιισλ ηχπσλ ελφξαζεο (ηεο
θαιιηηερληθήο, ηεο επηζηεκνληθήο ή απηήο ησλ κεγάισλ κπζηηθψλ).
(δ) πγθεθξηκέλν θαη αθεξεκέλν. Γχν είδε απζηεξφηεηαο θαη αθξίβεηαο.
(ε) πλδπαζκφο ηνπ γλσζηνζεσξεηηθνχ ππνδείγκαηνο ηεο φξαζεο κε απηά ηεο αθήο
θαη ηεο αθνήο.
(ζη) Ζ κπεξμνληθή θξηηηθή ζηηο έλλνηεο (concepts) θαη ε κεζνδηθή ρξήζε εηθφλσλ.
(δ) Πξνο έλα λέν είδνο ελλνηψλ: ην πξφβιεκα ησλ ξεπζηψλ ελλνηψλ.
11. ρέζε ηεο κεζφδνπ ηνπ Bergson κε αλαιχζεηο πεξί κεζφδνπ ηνπ Descartes, ηνπ Kant,
ηνπ Claude Bernard θαη ηνπ Ravaisson.
12. Κξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζε βαζηθέο κεζνδνινγηθέο ζέζεηο ηνπ Bergson (απφ
εθπξνζψπνπο ηνπ ινγηθνχ ζεηηθηζκνχ, απφ ηνλ Russell, απφ ηνλ Bachelard, απφ
Γεξκαλνχο θαη Γάιινπο θαηλνκελνιφγνπο, απφ ηνλ Piaget, απφ ηνλ Bouveresse θ.ά.)
αιιά θαη γφληκε αλάθηεζε θαη αμηνπνίεζε πηπρψλ ηεο θηινζνθηθήο κεζφδνπ ηνπ απφ
Γάιινπο θηινζφθνπο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα (Marcel, Wahl, Jankélévitch, Lévinas,
Merleau-Ponty, Deleuze θ.ά.)
13. Κξηηηθέο επηζεκάλζεηο θαη αλνηρηά εξσηήκαηα.
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ : Θα αλαιπζνχλ ζεκαληηθά ρσξία απφ ην έξγν ηνπ Bergson («Ο
ςπρνθπζηθφο παξαιιειηζκφο θαη ε ζεηηθή κεηαθπζηθή», «Δηζαγσγή ζηε
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κεηαθπζηθή», Ζ δεκηνπξγηθή εμέιημε, «Ζ θηινζνθηθή ελφξαζε», «Ζ ζπλείδεζε θαη ε
δσή», «Ζ αληίιεςε ηεο αιιαγήο», ηα ηξία θείκελά ηνπ γηα ηε γαιιηθή θηινζνθία θαη ε
εθηελήο δηκεξήο εηζαγσγή ηνπ Bergson ζηε ζπιινγή δνθηκίσλ ηνπ Ζ ζθέςε θαη ην
θηλνύκελν) θαη άιισλ θηινζφθσλ ηεο πεξηφδνπ. Δπίζεο ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα
ζρνιηαζηνχλ εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ.

ΤΠΟΜΝΖΖ: Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ (ζπλζεηηθήο, θξηηηθήο παξνπζίαζεο βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζεο δφθηκνπ άξζξνπ θηι.) είλαη πξναηξεηηθή.
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Γηδάζθσλ: Αλαπι. θαζεγεηήο ηέθαλνο Γεκεηξίνπ
Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
Α' Κχθινο
Mάζεκα: Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία
Β' Kχθινο – Β' Eλφηεηα
Mάζεκα: Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία
Θέκα: Οη έλλνηεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο
ηζφηεηαο ζηελ Πνιηηηθή Φηινζνθία

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ζ αμία ηεο ειεπζεξίαο.
Ζ αμία ηεο ηζφηεηαο.
Ηζφηεηα θαη δηθαηνζχλε.
Σα θξηηήξηα ηεο δηθαηνζχλεο.
Ηζφηεηα σο πξνο ηη;
Καζνιηθή ηζφηεηα.

Ηζνλνκία.
Ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ.
Πξαγκαηηθή ηζφηεηα.
Δμηζσηηθφο πνιηηηθφο θηιειεπζεξηζκφο θαη θηιειεχζεξε ηζφηεηα: John Rawls θαη
Ronald Dworkin.
11. Σν θαλνληζηηθφ ηδεψδεο ηεο ηζφηεηαο: ε δεκνθξαηηθή, ζνζηαιηζηηθή παξάδνζε θαη ην
αίηεκα γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε.
12. Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ηεο ειεπζεξίαο: Απηνλνκία θαη πνιηηηθφο
απηνθαζνξηζκφο.
7.
8.
9.
10.

13.
14.
15.
16.
17.

Διεπζεξία θαη δεζκεπηηθφηεηα.
Αξλεηηθή ειεπζεξία.
Θεηηθή ειεπζεξία.
Πξαθηηθή ειεπζεξία θαη ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο.
Ζ ειεπζεξία σο ελφηεηα βνχιεζεο θαη ιφγνπ θαη ε θαλνληζηηθή πξσηνθαζεδξία ηνπ
λφκνπ: Ζ αλαγθαία ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνλ Εαλ-Εαθ Ρνπζζψ θαη ηνλ Σδσλ ηηνχαξη
Μηιι.
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18. H έλλνηα ηνπ έζλνπο σο πνιηηηθή έλλνηα ζπλψλπκε κε ηελ πνιηηηθή έλλνηα ηνπ ιανχ:
Ζ ξεπνπκπιηθαληθή αμία ηνπ δεκνθξαηηθνχ παηξησηηζκνχ.
19. Αηνκηθή ειεπζεξία θαη πνιηηηθή ειεπζεξία.
20. «Διεπζεξία απφ…» θαη «ειεπζεξία λα…».
21. Ζ ειεπζεξία ησλ αξραίσλ θαη ε ειεπζεξία ησλ ζπγρξφλσλ.
22. Φηιειεπζεξηζκφο θαη δεκνθξαηία.
23. Φηιειεπζεξηζκφο ρσξίο δεκνθξαηία;
24. Ζ δεκνθξαηία σο θαλνληζηηθή έλλνηα.
25. H ζρέζε αληηπξνζσπεπηηθήο θαη άκεζεο δεκνθξαηίαο: ε θαλνληζηηθή πξσηνθαζεδξία
ηνπ πνιηηηθνχ δηθαηψκαηνο.
26. Ζ πνιηηηθή ειεπζεξία θαη ε δεκνθξαηηθή ηζφηεηα: Σα «Πνιηηηθά» ηνπ Αξηζηνηέιε, ν
ξεπνπκπιηθαληζκφο ηνπ Ρνπζζψ, ν πνιηηηθφο θηιειεπζεξηζκφο ηνπ Μηιι, ηα «πνιηηηθά
γξαπηά» ηνπ Καλη θαη ε καξμηθή θξηηηθή σο πξνυπνζέζεηο γηα κηα θαλνληζηηθή ζεσξία
ηεο δεκνθξαηίαο.
27. Πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή ειεπζεξία;
28. Απφ ηελ ειεπζεξία ηνπ θξάηνπο ζηελ ειεπζεξία ηεο θνηλσλίαο.
29. χγρξνλεο κνξθέο αλειεπζεξίαο.
30. Σα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηεο ειεπζεξίαο.
31. Σξία νξφζεκα: Δμηζσηηθφο πνιηηηθφο θηιειεπζεξηζκφο – δεκνθξαηηθφο ξεπνπκπιηθαληζκφο – δεκνθξαηηθφο ζνζηαιηζκφο.
32. Ση ζπλεπάγεηαη ε ηζφηεηα ρσξίο ηελ ειεπζεξία;
33. Ση ζπλεπάγεηαη ε ειεπζεξία ρσξίο ηελ ηζφηεηα;
34. Αλαζπγθξφηεζε ησλ πξνβιεκάησλ-επηρεηξεκάησλ θαη εχξεζε ζπκπεξαζκάησλ.
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Γηδάζθσλ: Kαζεγεηήο Παλαγηψηεο Nνχηζνο

Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
A' Kχθινο
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
B' Kχθινο – B' Eλφηεηα
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
Θέκα: Γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή
αγνξαηνικία

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO
1.
2.
3.
4.
5.

Eηζαγσγή.
Ο θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο πψο ιεηηνπξγεί σο εζηία ηνπ «πφξνπ» θαη ηεο «πελίαο»;
Ζ θχζε βαξαίλεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηζηνξία;
Ζ αλάγθε είλαη ε κήηξα ηεο αγνξαηνικίαο;
Πφηε ε ηφικε αλαγθάδεηαη λα κεηαηξαπεί ζε «ζξαζχηεηα»;

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ο ηνικεξφο πψο ππεξβαίλεη ηνλ «ηαιαίπσξν»;
Ο θαζέλαο θαη ν θφβνο ηνπ;
«Ξέλνη» ζηελ ίδηα πφιε;
Μπνξνχκε λα γίλνπκε άζηεγνη;
Γηαηί καο ειθχεη ην θαθε-κπάξ κε ηελ επσλπκία «Utopia»;
Απφ ηη δελ καο πξνζηαηεχνπλ ηα «αληηζψκαηα»;
Οδεγίεο πιεχζεο: ξσηψληαο βξίζθνπλ δνπιεηά νη «λένη»;
Πξψηα ζπκπεξάζκαηα.

YΠOMNHEI:
1. Tν κάζεκα πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Φ.Π.Φ. (A' Kχθινο) θαη φισλ ησλ
θαηεπζχλζεσλ ησλ Tκεκάησλ (B' Kχθινο).
2. H παξαθνινχζεζε είλαη απαξαίηεηε.
3. H εξγαζία ησλ θνηηεηψλ (ζπλζεηηθή, θξηηηθή παξνπζίαζε βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζε, βηβιηνγξαθηθή θηι.) είλαη ππνρξεσηηθή.
4. Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα
παξακέλνπλ θιεηζηά.
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Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο Αζαλάζηνο αθειιαξηάδεο

Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
A' Kχθινο
Mάζεκα: Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
ή Eπηζηεκνινγία − Iζηνξία
ησλ Eπηζηεκνληθψλ Iδεψλ
B' Kχθινο – B' Eλφηεηα
Mάζεκα: Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
Θέκα: Νφεκα θαη Γιψζζα: Φηινζνθηθέο
Αληηιήςεηο θαη Κξηηηθή ησλ Frege,
Russell, Wittgenstein θαη Quine

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

Νφεκα θαη Αλαθνξά.
Ζ έλλνηα ηεο Λνγηθήο.
Γιψζζα θαη Παξάζηαζε.
Ο πξψηκνο Wittgenstein – Οη αλαγλψζεηο.
Eπαιήζεπζε θαη Γηάςεπζε.
Φπζηνθξαηία θαη Τπνθεηκεληθφηεηα.
Μνξθέο Εσήο.
ςεηο ηνπ ξεαιηζκνχ.
Ο Kripke θαη ε „αθνινπζία ηνπ θαλφλα‟.
Αθεγήζεηο θαη κεηαθνξέο ζην επηζηεκνινγηθφ ζηεξέσκα.
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Γηδάζθσλ: Καζεγεηήο Kσλζηαληίλνο Θ. Πέηζηνο

Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
A' Kχθινο
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία
B' Kχθινο – Α' Eλφηεηα
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία
Θέκα: Φπρή-ψκα ζηελ αξραηνειιεληθή
θηινζνθηθή ζθέςε: Απφ ηνπο
Οξθηθνχο έσο ηνλ χζηεξν
Νενπιαησληζκφ

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

Η.

Ο δπτζκφο Φπρήο – ψκαηνο ζηελ νξθηθή παξάδνζε θαη ηα νκεξηθά έπε: ην πξφβιεκα
ηεο κεηελζάξθσζεο θαη ε εζραηνινγία.

ΗΗ.

Πξνζεγγίζεηο ησλ Πξνζσθξαηηθψλ θηινζφθσλ.

ΗΗΗ. Ζ πνιιαπιφηεηα ηεο πιαησληθήο ζεψξεζεο.
ΗV. Ζ θαηαλφεζε ηεο Φπρήο απφ ηνλ Αξηζηνηέιε.
V.

Οη αληηιήςεηο ηνπ Δπίθνπξνπ.

VI. Οη ζησηθέο δηαζαθελίζεηο.
VII. Πισηίλνο θαη Νενπιαησληθνί: Απφ ηνλ Πνξθχξην ζηνλ Πξφθιν θαη ηνλ Γακάζθην.
VIII. Ο ζεσξεηηθφο αληίινγνο: ε ρξηζηηαληθή ζθέςε˙ νη εζσηεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ε
ηειηθή δηακφξθσζε.

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα αλαιπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ζπλαθή θηινζνθηθά θείκελα.
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Γηδάζθνπζα: Λέθηνξαο Βαζηιηθή νισκνχ-Παπαληθνιάνπ

Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
Β' Kχθινο – Α' Eλφηεηα
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία Γ΄
Θέκα: Ζ θηινζνθία ηνπ σθξάηε

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO
Α΄
1.
2.
3.
4.

Απφ ηε θχζε ζηνλ άλζξσπν.
Ζ δσή θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ σθξάηε.
Σν ζσθξαηηθφ πξφβιεκα – Οη πεγέο.
Ο πνιηηηζκφο ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο θαη ε ζσθξαηηθή δηαιεθηηθή.
Β΄

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ζ θηινζνθηθή κέζνδνο ηνπ σθξάηε.
Σν πξφβιεκα ηνπ νξηζκνχ ησλ εζηθψλ ελλνηψλ.
Σν δαηκόληνλ ηνπ σθξάηε θαη ν νξζφο ιφγνο.
Οη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ σθξάηε.
Ζ ζσθξαηηθή αλζξσπνινγία – Γμῶθι ρασςὸμ και φσυῆπ ἐπιμέλεια.
Ζ ζχκπησζε αξεηήο θαη γλψζεο – Ζ αδπλαηφηεηα ηεο ἀκοαρίαπ.
Ζ απφξξηςε ηεο αληεθδίθεζεο (ξὐδαμῶπ δεῖ ἀμςαδικεῖμ).
Αξεηή θαη επδαηκνλία θαηά ηνλ σθξάηε.
Ο σθξάηεο θαη ε πνιηηηθή.

14.

Ζ πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά ηνπ σθξάηε.

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: ην θξνληηζηήξην ζα αλαιπζνχλ ρσξία θπξίσο απφ ηνπο πξψηκνπο
πιαησληθνχο δηαιφγνπο θαη απφ έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε, ηνπ Ξελνθψληα θαη ηνπ
Αξηζηνηέιε.
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Γηδάζθνπζα: Λέθηνξαο Διέλε Λενληζίλε

Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ Δμάκελν 2014
Β΄ Κχθινο – Α΄Δλφηεηα
Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία Γ΄
Θέκα: Ζ πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ Πιάησλα

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1. Ο Πιάησλ θαη ην ηζηνξηθφ ππφβαζξν ηεο επνρήο ηνπ. Ζ δσή ηνπ Πιάησλα (427-347
π.Υ.). Ζ ίδξπζε ηεο πιαησληθήο Αθαδεκίαο. Οη πιαησληθνί δηάινγνη. Σν αξραίν
ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ο Πιάησλ θαη ε πνιηηηθή.
2. Ο Πιάησλ θαη νη πξνγελέζηεξνη απηνχ θηιφζνθνη [Πξνζσθξαηηθνί, νθηζηέο,
σθξάηεο (469-399 π.Υ.)]. Ο ζάλαηνο ηνπ σθξάηε.
3. Οη πνιηηηθνί πιαησληθνί δηάινγνη (Κξίησλ, Πνιηηεία, Πνιηηηθόο, Νόκνη).
4. Ρηδνζπαζηηθέο πνιηηηθέο αληηιήςεηο: Οη «θηιφζνθνη-βαζηιείο». Ζ ζέζε ησλ γπλαηθψλ
ζηελ ηδαληθή πνιηηεία. Ηζνηηκία ησλ θχισλ ζηε ζπκκεηνρή ζηελ εμνπζία. Ζ
θαηάξγεζε ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ «θπιάθσλ» θαη ν έιεγρνο ηεο πνίεζεο.
Ζ ελφηεηα ηεο πφιεσο.
5. Ζ αξεηή ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ δηθαηνζχλε ζηελ πνιηηεία. Ζ δηθαηνζχλε ζηελ ςπρή. Ζ
αδηθία ζηελ ςπρή θαη ζηελ πνιηηεία.
6. Ζ ζεκαζία ησλ λφκσλ. Ζ πνιηηηθή σο ηέρλε.
7. Ζ επίδξαζε θαη ε επηθαηξφηεηα ηεο πιαησληθήο θηινζνθίαο.
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ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα αλαιπζνχλ ρσξία απφ ηελ Πνιηηεία, ηνλ Πνιηηηθό θαη ηνπο Νόκνπο
ηνπ Πιάησλα θαη ζα δνζεί ζπκπιεξσκαηηθή βηβιηνγξαθία. Δπίζεο ζα παξνπζηαζηνχλ
θαη ζα ζρνιηαζηνχλ εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ.

ΤΠΟΜΝΖΖ: Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ (ζχλζεζεο, θξηηηθήο παξνπζίαζεο βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζεο δφθηκνπ άξζξνπ ηεο δεπηεξεχνπζαο βηβιηνγξαθίαο θιπ.) είλαη
πξναηξεηηθή.
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Γηδάζθνπζα: Λέθηνξαο Βαζηιηθή νισκνχ–Παπαληθνιάνπ

Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
Β' Kχθινο – Α' Eλφηεηα
Mάζεκα: Αξραία Διιεληθή
Φηινζνθία Δ'
Θέκα: H εζηθή θηινζνθία
ηνπ Αξηζηνηέιε

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO
Α΄
1. Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Αξηζηνηέιε.
2. Σν εζηθφ πξφβιεκα ζηελ πξναξηζηνηειηθή ζθέςε.
3. Ζ θξηηηθή ηνπ Αξηζηνηέιε ζηνλ Πιάησλα θαη θπξίσο ζηε ζεσξία ηνπ
γηα ην αγαζφ.
Β΄
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ο πνιηηηθφο θαη θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο αξηζηνηειηθήο εζηθήο.
Δμέιημε θαη ελφηεηα ηεο αξηζηνηειηθήο εζηθήο.
Ζ κέζνδνο ηεο εζηθήο θηινζνθίαο θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε.
Ζ αξηζηνηειηθή αλζξσπνινγία θαη «ςὸ ἔογξμ ςξῦ ἀμθοώπξσ».
Ζ επδαηκνλία σο ην ηειηθφ αλζξψπηλν αγαζφ θαη ε δηάθξηζε ησλ βίσλ.
Ζ έλλνηα θαη ε δνκή ηεο νξζήο «πξάμεσο».
Ζ θχζε ηεο αξεηήο θαη ε πξαγκάησζή ηεο.
Οη αξεηέο ηεο ζνθίαο θαη ηεο θξφλεζεο.
Οη αξεηέο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο θηιίαο.
Δπδαηκνλία θαη επηπρία.
Δπδαηκνλία θαη εδνλή.
Ζ επηθαηξφηεηα ηεο αξηζηνηειηθήο εζηθήο.

ΦPONTITHPIO: ην θξνληηζηήξην ζα αλαιπζνχλ ρσξία θπξίσο απφ ηα Ζζηθά Νηθνκάρεηα
ηνπ Αξηζηνηέιε.
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Γηδάζθνπζα: Λέθηνξαο Διέλε Λενληζίλε
Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
Β΄ Κχθινο – Α΄Δλφηεηα
Μάζεκα:Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία Δ΄
Θέκα: Αξηζηνηέιεο, Πεοὶ Ψσυῆπ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

1. Ο θηινζνθηθφο θιάδνο ηεο «θηινζνθηθήο ςπρνινγίαο» θαη ηεο «θηινζνθίαο ηνπ λνπ».
2. Σν πξφβιεκα ςπρήο-ζψκαηνο. Αξραίεο, λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηελ ςπρή
θαη ην ζψκα.
3. Οη απφςεηο πεξί ςπρήο ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα πξηλ απφ ηνλ Αξηζηνηέιε (κεξνοΟξθηθνί, Πξνζσθξαηηθνί, Πιάησλ).
4. Ο βηνινγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηελ ςπρή. Ζ
ζρέζε ηνπ Πεοὶ Ψσυῆπ κε ηα βηνινγηθά έξγα ηνπ Αξηζηνηέιε (Πεοὶ ζῴχμ μξοίχμ,
Πεοὶ ζῴχμ γεμέρεχπ, Πεοὶ ςὰ ζῷα ἱρςξοίαι) θαη κε ηα Μηθξὰ Φπζηθά.
5. Οξηζκφο ηεο ςπρήο: «φσυή ἐρςιμ ἐμςελέυεια ἡ ποώςη ρώμαςξπ τσρικξῦ δσμάμει
ζχὴμ ἔυξμςξπ» (Πεοὶ φσυῆπ, 412a27-28).
6. Ζ ηξηκεξήο δηάθξηζε ηεο ςπρήο θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε (ζξεπηηθφλ, αηζζεηηθφλ,
λνεηηθφλ).
7. ξεμηο-Ννπο. Φάληαζκα-Νφεζηο. Αίζζεζηο-Γλψζηο.
8. Άλζξσπνη θαη άιια δψα θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε.
9. Ζ αξηζηνηειηθή θηινζνθηθή ςπρνινγία θαη ε ζχγρξνλε ιεηηνπξγηθή ζεσξία.

85
ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα αλαιπζνχλ ρσξία απφ ηα έξγα ηνπ Αξηζηνηέιε Πεοὶ Ψσυῆπ, Πεοὶ
ζῴχμ μξοίχμ, Πεοὶ ζῴχμ γεμέρεχπ, Πεοὶ ςὰ ζῷα ἱρςξοίαι, Μικοὰ Φσρικὰ θαη
Πξλιςικὰ θαη ζα δνζεί ζπκπιεξσκαηηθή βηβιηνγξαθία.

ΤΠΟΜΝΖΖ: Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ (ζχλζεζεο, θξηηηθήο παξνπζίαζεο βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζεο δφθηκνπ άξζξνπ ηεο δεπηεξεχνπζαο βηβιηνγξαθίαο θιπ.) είλαη
πξναηξεηηθή.
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Γηδάζθσλ: Καζεγεηήο Ησάλλεο Πξεινξέληδνο

Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
Α΄ Κχθινο
Μάζεκα: Νεφηεξε θαη χγρξνλε
Φηινζνθία
Β΄ Κχθινο – Α΄ Δλφηεηα
Μάζεκα: Νεφηεξε θαη χγρξνλε
Φηινζνθία
Θέκα: Δηζαγσγή ζηε θηινζνθηθή ζηηγκή ηνπ
1900 ζηε Γαιιία κε έκθαζε ζην έξγν
ηνπ Bergson

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1. Σα βαζηθά θηινζνθηθά ξεχκαηα ζηε Γαιιία θαηά ηνλ 19ν αηψλα: εθιεθηηθηζκφο,
πλεπκαηνθξαηία, ζεηηθηζκφο, νηθεηνπνηήζεηο ηνπ θαληηαλνχ θξηηηθηζκνχ, θηινζνθία
2.

3.

4.
5.

ησλ επηζηεκψλ, νπηνπηθφο θαη ξεπνπκπιηθαληθφο ζνζηαιηζκφο.
Ο ζεκειηψδεο ξφινο ηεο θηινζνθίαο ζην γαιιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα: ε
κεηαξξχζκηζε ηεο Β΄βάζκηαο θαη ηεο Γ΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο απαξρέο ηεο «Γ΄
Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο» θαη «νη θηιφζνθνη ηεο Γεκνθξαηίαο».
Ζ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηνπ ζπκθηινζνθείλ κε ηελ έθδνζε ζεκαληηθψλ πεξηνδηθψλ,
ηε δηνξγάλσζε δηεζλψλ ζπλεδξίσλ, ηελ ίδξπζε ηεο Γαιιηθήο Φηινζνθηθήο Δηαηξείαο
θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Φηινζνθηθνύ ιεμηθνύ ηνπ Lalande.
Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Frédéric Worms πεξί «ζηηγκψλ» κε έκθαζε ζηηο
ηέζζεξηο θηινζνθηθέο ζηηγκέο ζηε «θηινζνθία ζηε Γαιιία ζηνλ εηθνζηφ αηψλα».
Σα βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο θηινζνθηθήο ζηηγκήο ηνπ 1900 ζηε Γαιιία:
(α) Σν πξφβιεκα ηνπ πλεχκαηνο.
(β) Οη θχξηνη εθπξφζσπνη (Bergson, Brunschvicg, Blondel, Alain), ηα θχξηα
θηινζνθηθά έξγα ηεο πεξηφδνπ θαη νη ζεκαληηθφηεξνη θαζεγεηέο θηινζνθίαο
(Darlu, Boutroux, Lagneau, Alain, Bergson θ.ά.)
(γ) Οη βαζηθνί καζεηέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θηινζφθσλ.
(δ) Φηιφζνθνη θαη ζηνραζηέο εθηφο Γαιιίαο πνπ πξνζέγγηζαλ κε πξσηφηππν ηξφπν
ην ίδην πξφβιεκα: William James, Nietzsche, Husserl, Freud, Croce, Russell θ.ά.
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(ε) Σν πξφβιεκα ηνπ πλεχκαηνο ζηελ θνηλσληνινγία (Lévy-Bruhl, Durkheim θαη
Mauss, αιιά θαη Dilthey θαη Max Weber) θαη ζηελ επηζηεκνινγία ηεο πεξηφδνπ.
(ζη) Ζ ξήμε κε ηελ πξνεγνχκελε θηινζνθηθή ζηηγκή, θπξίσο κε ηνλ ζεηηθηζκφ.
6. Ο πινχηνο ηεο ζηηγκήο ηνπ 1900 θαη ην αλαλεσηηθφ πλεχκα πνπ επηθξάηεζε ζε φινπο
ηνπο ηνκείο: ζηηο επηζηήκεο, ζηηο ηέρλεο, ζηε ινγνηερλία, ζηελ πνιηηηθή.
7. Ση καο ελδηαθέξεη ζήκεξα ε θηινζνθηθή ζηηγκή ηνπ 1900; Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο
εμνηθείσζεο κ‟ απηή ηε ζηηγκή γηα ηελ επαξθή θαηαλφεζε βαζηθψλ ζπληζησζψλ ηεο
γαιιηθήο θηινζνθίαο ηνπ 20νπ αηψλα.
8. Henri Bergson (1859-1941): εξγνβηνγξαθηθά ζηνηρεία.
9. Μηα θηινζνθία ηεο δηάξθεηαο, ηεο κεηαβνιήο, ησλ γίγλεζζαη (devenirs): «Γελ
ππάξρνπλ πξάγκαηα, ππάξρνπλ κφλν πξόνδνη ή κεηαβάζεηο»∙ «δελ ππάξρνπλ
θαηαζηάζεηο, ππάξρνπλ κφλν ηάζεηο ή θαηεπζύλζεηο». Σν δήηεκα ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο.
10. Ζ ηδηνηππία ηνπ κπεξμνληθνχ εκπεηξηζκνχ.
(α) Ζ θηινζνθία σο «ζεηηθή κεηαθπζηθή» ζην πξψην ζεκαληηθφ κεζνδνινγηθφ
θείκελν ηνπ Bergson.
(β) Οη γλσζηηθέο δπλάκεηο ηνπ πλεχκαηνο: λφεζε θαη ελφξαζε.
(γ) Ζ ηδηνηππία ηεο θηινζνθηθήο ελφξαζεο έλαληη άιισλ ηχπσλ ελφξαζεο (ηεο
(δ)
(ε)
(ζη)
(δ)

θαιιηηερληθήο, ηεο επηζηεκνληθήο ή απηήο ησλ κεγάισλ κπζηηθψλ).
πγθεθξηκέλν θαη αθεξεκέλν. Γχν είδε απζηεξφηεηαο θαη αθξίβεηαο.
πλδπαζκφο ηνπ γλσζηνζεσξεηηθνχ ππνδείγκαηνο ηεο φξαζεο κε απηά ηεο αθήο
θαη ηεο αθνήο.
Ζ κπεξμνληθή θξηηηθή ζηηο έλλνηεο (concepts) θαη ε κεζνδηθή ρξήζε εηθφλσλ.
Πξνο έλα λέν είδνο ελλνηψλ: ην πξφβιεκα ησλ ξεπζηψλ ελλνηψλ.

11. ρέζε ηεο κεζφδνπ ηνπ Bergson κε αλαιχζεηο πεξί κεζφδνπ ηνπ Descartes, ηνπ Kant,
ηνπ Claude Bernard θαη ηνπ Ravaisson.
12. Κξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζε βαζηθέο κεζνδνινγηθέο ζέζεηο ηνπ Bergson (απφ
εθπξνζψπνπο ηνπ ινγηθνχ ζεηηθηζκνχ, απφ ηνλ Russell, απφ ηνλ Bachelard, απφ
Γεξκαλνχο θαη Γάιινπο θαηλνκελνιφγνπο, απφ ηνλ Piaget, απφ ηνλ Bouveresse θ.ά.)
αιιά θαη γφληκε αλάθηεζε θαη αμηνπνίεζε πηπρψλ ηεο θηινζνθηθήο κεζφδνπ ηνπ απφ
Γάιινπο θηινζφθνπο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα (Marcel, Wahl, Jankélévitch, Lévinas,
Merleau-Ponty, Deleuze θ.ά.)
13. Κξηηηθέο επηζεκάλζεηο θαη αλνηρηά εξσηήκαηα.
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ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ : Θα αλαιπζνχλ ζεκαληηθά ρσξία απφ ην έξγν ηνπ Bergson («Ο
ςπρνθπζηθφο παξαιιειηζκφο θαη ε ζεηηθή κεηαθπζηθή», «Δηζαγσγή ζηε
κεηαθπζηθή», Ζ δεκηνπξγηθή εμέιημε, «Ζ θηινζνθηθή ελφξαζε», «Ζ ζπλείδεζε θαη ε
δσή», «Ζ αληίιεςε ηεο αιιαγήο», ηα ηξία θείκελά ηνπ γηα ηε γαιιηθή θηινζνθία θαη ε
εθηελήο δηκεξήο εηζαγσγή ηνπ Bergson ζηε ζπιινγή δνθηκίσλ ηνπ Ζ ζθέςε θαη ην
θηλνύκελν) θαη άιισλ θηινζφθσλ ηεο πεξηφδνπ. Δπίζεο ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα
ζρνιηαζηνχλ εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ.

ΤΠΟΜΝΖΖ: Ζ αλάιεςε εξγαζηψλ (ζπλζεηηθήο, θξηηηθήο παξνπζίαζεο βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζεο δφθηκνπ άξζξνπ θηι.) είλαη πξναηξεηηθή.
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Γηδάζθνπζα: Αλαπι. θαζεγήηξηα Γθφιθσ Μαγγίλε

Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
Β΄ Κχθινο – Α΄ Δλφηεηα
Μάζεκα: Νεφηεξε θαη χγρξνλε
Φηινζνθία
Θέκα: Ζ θαηλνκελνινγία ζηνλ 20ν αηψλα:
νληνινγηθέο, γλσζηνζεσξεηηθέο
θαη εζηθνπνιηηηθέο ζπληζηψζεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1. Edmund Husserl (Η): ε ζπλείδεζε σο απνβιεπηηθή εκπεηξία – απφ ηηο Λνγηθέο Έξεπλεο
ζηηο Ηδέεο γηα κηα θαζαξή θαηλνκελνινγία.
2. Edmund Husserl (ΗΗ): ε θαζαξή θαηλνκελνινγία θαη ην πξφβιεκα ηνπ βηφθνζκνπ –
γχξσ απφ ην Ζ θξίζε ησλ επξσπατθώλ επηζηεκώλ θαη ε ππεξβαηνινγηθή
θαηλνκελνινγία.
3. Martin Heidegger (Η): θαηλνκελνινγία θαη νληνινγία.
4. Martin Heidegger (ΗΗ): θαηλνκελνινγία θαη θξηηηθή ηεο κεηαθπζηθήο.
5. Hannah Arendt (Η): θαηλνκελνινγία ηνπ δεκφζηνπ θφζκνπ.
6. Hannah Arendt (ΗΗ): κφρζνο, εξγαζία, πξάμε.
7. Maurice Merleau-Ponty (Η): θαηλνκελνινγία ηεο ελζψκαηεο αληίιεςεο.
8. Maurice Merleau-Ponty (ΗΗ): ην «βησκέλν ζψκα» θαη ε κεραληζηηθή θπζηνινγία.
9. Paul Ricoeur: θαηλνκελνινγία θαη εξκελεπηηθή.
10. Φαηλνκελνινγία θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο: o Alfred Schütz θαη ε θαηλνκελνινγηθή
θνηλσληνινγία.
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Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Ράληεο

Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
Β΄ Κχθινο – Α΄ Δλφηεηα
Μάζεκα: χγρξνλε Φηινζνθία
Θέκα: Ζ γλσζηνζεσξία ηνπ
Jürgen Habermas

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

1.
2.
3.
4.
5.

Δηζαγσγή ζηε θηινζνθία ηνπ Jürgen Habermas.
Γλψζε θαη ελδηαθέξνλ.
Ζ ηδέα κηαο γλσζηνζεσξίαο σο θνηλσληθήο ζεσξίαο.
Σερληθή θαη επηζηήκε σο ηδενινγία.
Σερληθφο θφζκνο θαη βηφθνζκνο.

6. Σειηθφο απνινγηζκφο: Δίλαη δπλαηή κηα γλσζηνζεσξία σο θνηλσληθή ζεσξία;

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ: Θα γίλεη εθηελήο αλάιπζε θαη ζρνιηαζκφο απνζπαζκάησλ απφ ηα έξγα
ηνπ Jürgen Habermas Γλώζε θαη ελδηαθέξνλ, Σερληθή θαη επηζηήκε σο ηδενινγία,
Σερληθή πξόνδνο θαη θνηλσληθόο βηόθνζκνο θαη αλαθνξά ζηελ πξφζθαηε θηινζνθηθή
έξεπλα. Ζ εθπφλεζε εξγαζηψλ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο είλαη πξναηξεηηθή θαη ε
παξνπζίαζή ηνπο ζα γίλεη ζην πιαίζην ηνπ θξνληηζηεξίνπ.

91
Γηδάζθσλ: Αλαπι. θαζεγεηήο ηέθαλνο Γεκεηξίνπ
Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
Α' Κχθινο
Mάζεκα: Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία
Β' Kχθινο – Β' Eλφηεηα
Mάζεκα: Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία
Θέκα: Οη έλλνηεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο
ηζφηεηαο ζηελ Πνιηηηθή Φηινζνθία

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ζ αμία ηεο ειεπζεξίαο.
Ζ αμία ηεο ηζφηεηαο.
Ηζφηεηα θαη δηθαηνζχλε.
Σα θξηηήξηα ηεο δηθαηνζχλεο.
Ηζφηεηα σο πξνο ηη;
Καζνιηθή ηζφηεηα.

Ηζνλνκία.
Ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ.
Πξαγκαηηθή ηζφηεηα.
Δμηζσηηθφο πνιηηηθφο θηιειεπζεξηζκφο θαη θηιειεχζεξε ηζφηεηα: John Rawls θαη
Ronald Dworkin.
11. Σν θαλνληζηηθφ ηδεψδεο ηεο ηζφηεηαο: ε δεκνθξαηηθή, ζνζηαιηζηηθή παξάδνζε θαη ην
αίηεκα γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε.
12. Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ηεο ειεπζεξίαο: Απηνλνκία θαη πνιηηηθφο
απηνθαζνξηζκφο.
7.
8.
9.
10.

13.
14.
15.
16.
17.

Διεπζεξία θαη δεζκεπηηθφηεηα.
Αξλεηηθή ειεπζεξία.
Θεηηθή ειεπζεξία.
Πξαθηηθή ειεπζεξία θαη ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο.
Ζ ειεπζεξία σο ελφηεηα βνχιεζεο θαη ιφγνπ θαη ε θαλνληζηηθή πξσηνθαζεδξία ηνπ
λφκνπ: Ζ αλαγθαία ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνλ Εαλ-Εαθ Ρνπζζψ θαη ηνλ Σδσλ ηηνχαξη
Μηιι.
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18. H έλλνηα ηνπ έζλνπο σο πνιηηηθή έλλνηα ζπλψλπκε κε ηελ πνιηηηθή έλλνηα ηνπ ιανχ:
Ζ ξεπνπκπιηθαληθή αμία ηνπ δεκνθξαηηθνχ παηξησηηζκνχ.
19. Αηνκηθή ειεπζεξία θαη πνιηηηθή ειεπζεξία.
20. «Διεπζεξία απφ…» θαη «ειεπζεξία λα…».
21. Ζ ειεπζεξία ησλ αξραίσλ θαη ε ειεπζεξία ησλ ζπγρξφλσλ.
22. Φηιειεπζεξηζκφο θαη δεκνθξαηία.
23. Φηιειεπζεξηζκφο ρσξίο δεκνθξαηία;
24. Ζ δεκνθξαηία σο θαλνληζηηθή έλλνηα.
25. H ζρέζε αληηπξνζσπεπηηθήο θαη άκεζεο δεκνθξαηίαο: ε θαλνληζηηθή πξσηνθαζεδξία
ηνπ πνιηηηθνχ δηθαηψκαηνο.
26. Ζ πνιηηηθή ειεπζεξία θαη ε δεκνθξαηηθή ηζφηεηα: Σα «Πνιηηηθά» ηνπ Αξηζηνηέιε, ν
ξεπνπκπιηθαληζκφο ηνπ Ρνπζζψ, ν πνιηηηθφο θηιειεπζεξηζκφο ηνπ Μηιι, ηα «πνιηηηθά
γξαπηά» ηνπ Καλη θαη ε καξμηθή θξηηηθή σο πξνυπνζέζεηο γηα κηα θαλνληζηηθή ζεσξία
ηεο δεκνθξαηίαο.
27. Πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή ειεπζεξία;
28. Απφ ηελ ειεπζεξία ηνπ θξάηνπο ζηελ ειεπζεξία ηεο θνηλσλίαο.
29. χγρξνλεο κνξθέο αλειεπζεξίαο.
30. Σα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηεο ειεπζεξίαο.
31. Σξία νξφζεκα: Δμηζσηηθφο πνιηηηθφο θηιειεπζεξηζκφο – δεκνθξαηηθφο ξεπνπκπιηθαληζκφο – δεκνθξαηηθφο ζνζηαιηζκφο.
32. Ση ζπλεπάγεηαη ε ηζφηεηα ρσξίο ηελ ειεπζεξία;
33. Ση ζπλεπάγεηαη ε ειεπζεξία ρσξίο ηελ ηζφηεηα;
34. Αλαζπγθξφηεζε ησλ πξνβιεκάησλ-επηρεηξεκάησλ θαη εχξεζε ζπκπεξαζκάησλ.
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Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο Αζαλάζηνο αθειιαξηάδεο

Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
A' Kχθινο
Mάζεκα: Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
ή Eπηζηεκνινγία − Iζηνξία
ησλ Eπηζηεκνληθψλ Iδεψλ
B' Kχθινο – B' Eλφηεηα
Mάζεκα: Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο
Θέκα: Νφεκα θαη Γιψζζα: Φηινζνθηθέο
Αληηιήςεηο θαη Κξηηηθή ησλ Frege,
Russell, Wittgenstein θαη Quine

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

Νφεκα θαη Αλαθνξά.
Ζ έλλνηα ηεο Λνγηθήο.
Γιψζζα θαη Παξάζηαζε.
Ο πξψηκνο Wittgenstein – Οη αλαγλψζεηο.
Eπαιήζεπζε θαη Γηάςεπζε.
Φπζηνθξαηία θαη Τπνθεηκεληθφηεηα.
Μνξθέο Εσήο.
ςεηο ηνπ ξεαιηζκνχ.
Ο Kripke θαη ε „αθνινπζία ηνπ θαλφλα‟.
Αθεγήζεηο θαη κεηαθνξέο ζην επηζηεκνινγηθφ ζηεξέσκα.
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Γηδάζθσλ: Kαζεγεηήο Παλαγηψηεο Nνχηζνο

Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
A' Kχθινο
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
B' Kχθινο – B' Eλφηεηα
Mάζεκα: Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή
Φηινζνθία
Θέκα: Γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή
αγνξαηνικία

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO
1.
2.
3.
4.
5.

Eηζαγσγή.
Ο θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο πψο ιεηηνπξγεί σο εζηία ηνπ «πφξνπ» θαη ηεο «πελίαο»;
Ζ θχζε βαξαίλεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηζηνξία;
Ζ αλάγθε είλαη ε κήηξα ηεο αγνξαηνικίαο;
Πφηε ε ηφικε αλαγθάδεηαη λα κεηαηξαπεί ζε «ζξαζχηεηα»;

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ο ηνικεξφο πψο ππεξβαίλεη ηνλ «ηαιαίπσξν»;
Ο θαζέλαο θαη ν θφβνο ηνπ;
«Ξέλνη» ζηελ ίδηα πφιε;
Μπνξνχκε λα γίλνπκε άζηεγνη;
Γηαηί καο ειθχεη ην θαθε-κπάξ κε ηελ επσλπκία «Utopia»;
Απφ ηη δελ καο πξνζηαηεχνπλ ηα «αληηζψκαηα»;
Οδεγίεο πιεχζεο: ξσηψληαο βξίζθνπλ δνπιεηά νη «λένη»;
Πξψηα ζπκπεξάζκαηα.

YΠOMNHEI:
1. Tν κάζεκα πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Φ.Π.Φ. (A' Kχθινο) θαη φισλ ησλ
θαηεπζχλζεσλ ησλ Tκεκάησλ (B' Kχθινο).
2. H παξαθνινχζεζε είλαη απαξαίηεηε.
3. H εξγαζία ησλ θνηηεηψλ (ζπλζεηηθή, θξηηηθή παξνπζίαζε βηβιίνπ ή άξζξνπ,
κεηάθξαζε, βηβιηνγξαθηθή θηι.) είλαη ππνρξεσηηθή.
4. Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα
παξακέλνπλ θιεηζηά.
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Γηδάζθσλ: Δπίθ. θαζεγεηήο Ηνξδάλεο Μαξθνπιάηνο

Αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
Β΄ Κχθινο - Β΄ Δλφηεηα
Μάζεκα: Κνηλσληνινγία
Θέκα: Δηζαγσγή ζηε ζθέςε ηνπ Pierre
Bourdieu

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

– Pierre Bourdieu: βηνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζεσξεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο.
– Οη θαηλνκελνινγηθέο ξίδεο ηεο νπηηθήο ηνπ Bourdieu.
– Ζ ακθίζπκε ζρέζε ηνπ Bourdieu κε ηε θηινζνθία, θαη ε παξάιιειε εκκνλή ηνπ ζηε
δπλαηφηεηα κηαο γεληθήο ζεσξίαο ηνπ θνηλσληθνχ.
– Ζ απφπεηξα ππέξβαζεο ηεο δηάθξηζεο ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ.
– Σν βησκέλν ζώκα σο habitus.
– Ζ πνιηηηθνπνίεζε ηνπ βησκέλνπ θόζκνπ: ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα σο πιέγκα
δπλακηθψλ πεδίσλ.
– Σν θνηλσληθά εχξπζκν ζψκα σο πεδίν αλάδπζεο ηεο αμηαθήο θπζηνγλσκίαο κηαο
κνξθήο θνηλσληθνχ βίνπ.
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Γηδάζθσλ: Καζεγεηήο Γηνλχζεο Γξφζνο
Aθαδεκατθφ έηνο 2013-2014
Δαξηλφ εμάκελν 2014
B' Kχθινο – B' Eλφηεηα
Mάζεκα: Εεηήκαηα Δθαξκνζκέλεο
Πξαθηηθήο Φηινζνθίαο
Θέκα: Δηζαγσγή ζε δεηήκαηα ζρέζεο
αλζξψπνπ θαη θχζεο, ππφ ηηο
ζπλζήθεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ

ΓIAΓPAMMA MAΘHMATO

1.

Άλζξσπνο θαη δψζα θχζε.

2.

Άλζξσπνο – κεραλή.

3.

Άλζξσπνο – γελεηηθφ πιηθφ.

4.

Άλζξσπνο – εκπφξεπκα. Ζ αγνξά σο ζπληνληζηήο ησλ ρξήζεσλ ηεο ηερληθήο.

5.

Ζ εμέιημε ησλ θνζκνεηδψισλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ παξαδεηγκάησλ.

6.

Οηθνινγία θαη πεξηβαιινληηθή εζηθή: ε „βαζεηά νηθνινγία‟ θαη ηα „δηθαηψκαηα‟
ησλ δψσλ.

7.

«Οηθνθηινζνθία».

8.

Ζ „θνηλσληθή νηθνινγία‟.

9.

Εεηήκαηα βηνεζηθήο: επζαλαζία.

10. Εεηήκαηα βηνεζηθήο: δηθαηψκαηα ηνπ εκβξχνπ θαη δηθαηψκαηα ηεο κεηέξαο.
11. Ζζηθή ηεο επζχλεο.
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ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ TEKMHPIΨH KAI MEΛETH TH ITOPIA TΨN
KOINΨNIKΨN KAI ΠOΛITIKΨN IΔEΨN
Διευθυντής: Καθηγητής Παναγιώτης Νούτσος

O Tνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηεο
Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ απνθάζηζε (ζπλεδξία αξ. 81/27-9-1988)
λα εηζεγεζεί αξκνδίσο ηελ ίδξπζε, ζην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ
ελδηαθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ, Eξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Iλζηηηνχηνπ κε ηελ επσλπκία:
Εργαζηήριο Tεκμηρίωζης και Mελέηης ηης
Iδεών. H ζρεηηθή πξφηαζε έγηλε δεθηή απφ
Φπρνινγίαο (αξ. ζπλεδξ. 699/17-1-1989) θαη
ζπλεδξ. 672/23-2-1989) θαη δηαβηβάζηεθε

Iζηορίας ηων Kοινωνικών και Πολιηικών
ην Tκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη
απφ ηε χγθιεην ηνπ Iδξχκαηφο καο (αξ.
ζην Yπνπξγείν Eζληθήο Παηδείαο θαη

Θξεζθεπκάησλ (3-3-1989). Έθηνηε ην Δξγαζηήξην ιεηηνπξγεί «άηππα» θαη πξνσζεί κε
ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ.
Tν Δξγαζηήξην Tεθκεξίσζεο θαη Mειέηεο ηεο Iζηνξίαο ησλ Kνηλσληθψλ θαη
Πνιηηηθψλ Iδεψλ εληάζζεηαη ζηνλ εξεπλεηηθφ θαη κεηαπηπρηαθφ θχθιν ηεο Kνηλσληθήο θαη
Πνιηηηθήο Φηινζνθίαο, φπσο ηνλ θαιιηεξγεί ν Tνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε
ζπλεξγαζία κε ζπγγελείο Tνκείο θαη αληίζηνηρα εξεπλεηηθά Kέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ (π.ρ. ην
International Institut voor Sociale Geschiedenis ηνπ Amsterdam). Πην ζπγθεθξηκέλα,
απνζθνπεί ζηελ απνδειηίσζε θαη θσδηθνπνίεζε πιεξνθνξηαθψλ ελνηήησλ κε αληηθείκελν
ηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ηδεψλ, ζηε ζπγθξφηεζε ζπλαθνχο εηδηθεπκέλεο
βηβιηνζήθεο θαη ζηε δηάζσζε αξρεηαθνχ πιηθνχ πξνζψπσλ ή ζπιινγηθψλ θηλήζεσλ. Mε ηελ
αλάιεςε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηζηνξηνγξαθηθήο κνξθήο εθπνλνχληαη εηδηθέο
κνλνγξαθίεο κε πεξηερφκελν πξνβιήκαηα ηεο δηαδξνκήο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ
ηδεψλ, ζηε ρψξα καο θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν, πξνζθέξνληαο έηζη ηελ αλαγθαία ππνδνκή γηα
ηελ πξνψζεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο. Tν κεγαιχηεξν κέξνο
ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη ησλ εληχπσλ δσξήζεθε απφ ηνπο Mαξία θαη Παλαγηψηε Nνχηζν,
Aληψλε Παπαζαλαζίνπ θαη Kαίηε Kνληνδήκνπ.
Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Σεθκεξίσζεο θαη Μειέηεο ηεο Ηζηνξίαο ησλ
Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Ηδεψλ είλαη ν Καζεγεηήο θ. Παλαγηψηεο Ννχηζνο ζχκθσλα κε
απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο (αξ. ζπλεδξ.
241/12-2-2003).
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ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ EPEYNΨN NEOEΛΛHNIKH ΥIΛOOΥIA
Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος

ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ
Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ην Εργαζηήριο Eρεσνών
Nεοελληνικής Φιλοζοθίας, ζην νπνίν απφθεηηαη πιεηάδα εμαηξεηηθά ζπάλησλ θαη πινπζίσλ
απηνηειψλ πιινγψλ, πνπ ζπλαπαξηίδνληαη απφ 40.000 πεξίπνπ ηεθκήξηα ρεηξνγξάθσλ θαη
εληχπσλ θεηκέλσλ θαη κία ζεκαληηθή ζεηξά Αξρείσλ. Ήδε κε ην Π.Γ. 349 (ΦΔΚ 290, 3
Γεθεκβξίνπ 2002) ην Δξγαζηήξην, πνπ ιεηηνπξγνχζε έσο ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία
αηχπσο σο Κέληξν, πξνζέιαβε ζεζκηθή ππφζηαζε θαη νξγαλψζεθε κε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα
ππφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ Καζεγεηή θ. Νίθνπ Φεκκέλνπ. Σν 2003 νξίζηεθε Γηεπζπληήο ηνπ
Δξγαζηεξίνπ ν Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηφηε θαη λπλ Καζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Θ. Πέηζηνο,
ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο (πλεδξ.
αξ. 241/12-2-2003). Βεβαίσο, ε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ ζπλερίδεηαη θαη ζηα εκηλάξηα πνπ
δηεμάγνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν έρνπλ θιεζεί σο εηζεγεηέο Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίσλ
ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε εμεηδηθεπκέλα
πξνβιήκαηα ηεο Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο θαη Δπηζηήκεο.
Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007 ην Εργαζηήριο Ερεσνών
Νεοελληνικής Φιλοζοθίας πινπνίεζε ζηα πιαίζηα ηεο Πξφζθιεζεο 65 ηνπ Μέηξνπ 1.3.
«Σεθκεξίσζε, αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», ην ΄Δξγν «Αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ
πξσηνγελώλ θεθηαθώλ ζπιινγώλ ηζηνξηθνθηινζνθηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη δηαδηθηπαθή
ηνπο πξνβνιή: “Διιελνκνπζείνλ”». Σειηθφο δηθαηνχρνο ηνπ ΄Δξγνπ, ην νπνίν
ζπγρξεκαηνδνηήζεθε θαηά 80% απφ ην ΔΣΠΑ (Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο)
θαη θαηά 20% απφ εζληθνχο πφξνπο ήηαλ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ην νπνίν εγγπάηαη ηε
βησζηκφηεηά ηνπ θαη παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ηερληθή ππνζηήξημε γηά ηε ιεηηνπξγία ηεο
Ηζηνζειίδαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ.
Ζ ζχλζεηε θαη δπλακηθή Βάζε δεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε Ψεθηαθή
Βηβιηνζήθε ζπληζηνχλ απνηειέζκαηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΄Δξγνπ, ην νπνίν, φζνλ αθνξά ηελ
ςεθηνπνίεζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε, πξαγκαηνπνηήζεθε κε «ίδηα κέζα» θαη ηεξήζεθαλ νη
πξνβιεπφκελνη θαλφλεο δεκνζηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα: Σελ επηζηεκνληθή επζχλε γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο είρε ν Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηφηε θαη λπλ Καζεγεηήο
Κσλζηαληίλνο Θ. Πέηζηνο, ν νπνίνο ζπλέηαμε ηα επηκέξνπο ηζηνξηθνθηινζνθηθά θείκελα,
ζπλέζεζε ηελ εξγνβηνγξαθηθή – θηινινγηθή θαη παιαηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηνπ
ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ θαη ππέδεημε ηελ αθνινπζεηέα κεζνδνινγία. ηελ
ηζηνξηθνθηινζνθηθή ηεθκεξίσζε ζπλεξγάζζεθε ν Καζεγεηήο Παλαγηψηεο Ννχηζνο, ελψ
πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή θαη άιισλ ζπλαδέιθσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εξεπλεηψλ.
ηελ Ηζηνηειίδα ηνπ (http://www.kenef.phil.uoi.gr) πξνβάιινληαη 35.000 πεξίπνπ
εξγνβηνγξαθίεο θαη βηβιηνγξαθηθέο εγγξαθέο, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ κία ππθλή δέζκε
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ηζηνξηθνθηινζνθηθήο – θηινινγηθήο θαη παιαηνγξαθηθήο ηεθκεξίσζεο, ζηνηρεία γηα 12.500
ζπγγξαθείο θαη πάλσ απφ 200.000 ςεθηνπνηεκέλεο ζειίδεο παιαίηππσλ θεηκέλσλ θαη άξζξσλ
(ζε κνξθή .pdf).
Σν Εργαζηήριο Ερεσνών Νεοελληνικής Φιλοζοθίας πινπνίεζε επίζεο ην Έξγν «Ζ
Νενειιεληθή Φηινζνθία θαηά ηνλ 18ν έσο θαη ηνλ 20ν αηώλα» (Μέηξν 1.3. ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο»).
BIBΛIOΘHKH KAI MOYEIO
MAPIA KAI ΠYPOY MAΛAΥOYPH (EPNANH)
H Bηβιηνζήθε θαη ην Mνπζείν Mαξίαο θαη πχξνπ Mαιαθνχξε (Eξλάλε)
εγθαηληάζζεθε ζηηο 30-1-1998. O πχξνο Γ. Mαιαθνχξεο (Eξλάλεο), Γ. Eπηζεσξεηήο Mέζεο
Eθπαίδεπζεο, θηιφινγνο, ηζηνξηθφο, ινγνηέρλεο, ηνλ Mάην ηνπ 1996 δψξηζε φ,ηη ζπγθξνηεί ηε
βηβιηνζήθε θαη ην κνπζείν πνπ θέξεη ην φλνκα ηνπ δεχγνπο Mαιαθνχξε. H βηβιηνζήθε
πεξηέρεη πεξίπνπ 6.000 ηφκνπο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 2.300 έρνπλ δεκνζηεπζεί απφ ην 1610 ψο
ην 1900, θαη 900 πεξίπνπ ρεηξφγξαθα (ζηα νπνία αλήθνπλ ν Θνύξηνο ηνπ Pήγα θαη Tξαγσδίεο
ηνπ Foscolo). Tν κνπζείν πεξηιακβάλεη ηξηάληα δχν πίλαθεο δσγξαθηθήο (νη πεξηζζφηεξνη
είλαη ηνπ 19νπ αηψλα) θαη εθαηνληάδεο ραξαθηηθψλ (κε ζπάληνπο ράξηεο ηνπ 18νπ αηψλα) θαη
άιισλ εθζεκάησλ (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη «ηδηνηξνπίεο ηεο θχζεο» θαη πξνζσπηθά
αληηθείκελα ηνπ Θ. Kνινθνηξψλε, ηνπ Ugo Foscolo θαη ηνπ Eι. Bεληδέινπ). H Bηβιηνζήθε
θαη ην Mνπζείν Mαξίαο θαη πχξνπ Mαιαθνχξε (Eξλάλε), πνπ δηαζέηεη θαλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο θαη ζχγρξνλν ζχζηεκα πνιιαπιήο ειεθηξνληθήο θχιαμεο, είλαη επηζθέςηκν θαηά
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, φια ηα πξστλά ηεο εβδνκάδαο.
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΨΣΙΝΙΚΨΝ ΕΡΕΤΝΨΝ
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Γεωργία Αποστολοπούλου

Σν Δξγαζηήξην Πισηηληθψλ Δξεπλψλ ηδξχζεθε κε ην ππ‟ αξηζκ. 107 Πξνεδξηθφ
δηάηαγκα (ΦΔΚ 98/29.4.2003, ηεχρνο πξψην) θαη εληάζζεηαη ζηνλ κεηαπηπρηαθφ θαη
κεηαδηδαθηνξηθφ θχθιν έξεπλαο ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο. Σν Δξγαζηήξην ηδξχζεθε χζηεξα
απφ πξφηαζε ηεο θαζεγήηξηαο Γεσξγίαο Απνζηνινπνχινπ θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ
Σνκέα Φηινζνθίαο (ζπλεδξία αξ. 219/16-5-2000), ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο
θαη Φπρνινγίαο (ζπλεδξία αξ. 219/21.6.2000) θαη ηεο πγθιήηνπ (ζπλεδξία
αξ. 231/28.11.2001) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.
Σν Δξγαζηήξην απνηειεί εμέιημε, ζπλερίδεη θαη δηεπξχλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Νενπιαησληθή Μεηαθπζηθή», ην νπνίν είρε
ηδξπζεί κε απφθαζε ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο (ζπλεδξία αξ. 174/7.11.1995). ην πιαίζην απηνχ
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπ νπνίνπ ηελ επνπηεία έρεη ε Καζεγήηξηα Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ,
δεκηνπξγήζεθε κεηαπηπρηαθή νκάδα έξεπλαο ηεο θηινζνθίαο ηνπ Πισηίλνπ θαη ησλ
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επηδξάζεψλ ηεο θαη εθπνλήζεθαλ δχν κεηαπηπρηαθέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, κηα δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή θαη κία κνλνγξαθία, ελψ δχν αθφκε δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο επξίζθνληαη ζην ηειηθφ
ζηάδην έξεπλαο.
Σν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Νενπιαησληθή Μεηαθπζηθή» επηρνξεγήζεθε απφ ην
Ίδξπκα Παλαγηψηε θαη Έθεο Μηρειή γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ θαη γηα ηε ρνξήγεζε
κεηαδηδαθηνξηθήο ππνηξνθίαο. Σα βηβιία εληάζζνληαη πιένλ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Πισηηληθψλ Δξεπλψλ.
Οη ζθνπνί ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πισηηληθψλ Δξεπλψλ είλαη ε θάιπςε δηδαθηηθψλ θαη
εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα
ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο ή θαη άιισλ Σνκέσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη γεληθά ε
πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ηεο θηινζνθίαο ηνπ Πισηίλνπ θαη ησλ επηδξάζεψλ ηεο. Γη‟ απηφ
πξνβιέπνληαη ε δεκηνπξγία εηδηθήο βηβιηνζήθεο, ε θαηαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο θαη
μέλεο βηβιηνγξαθίαο, ε ζπλεξγαζία κε νκνεηδή εξεπλεηηθά θέληξα, ε δηνξγάλσζε εηδηθψλ
ζπλεδξίσλ θαη ε έθδνζε εηδηθψλ δεκνζηεχζεσλ.
Γηεπζχληξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πισηηληθψλ Δξεπλψλ είλαη ε Καζεγήηξηα θ. Γεσξγία
Απνζηνινπνχινπ ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη
Φπρνινγίαο (ζπλεδξία αξ. 246/11.6.2003 ).
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΑΣΨΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΙΚΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ
Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Πρελορέντζος

Καηφπηλ πξνηάζεσο (12-5-2000 θαη 15-6-2001) ηνπ ηφηε Αλαπιεξσηή θαη λπλ
Οκνηίκνπ Καζεγεηή θ. Υξίζηνπ Σέδα, ν Σνκέαο Φηινζνθίαο (αξηζ. ζπλεδξ. 219/16-5-2000)
θαη ελ ζπλερεία ην Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο (αξηζ. ζπλεδξ.
219/21-6-2000, θαη 229/20-6-2001) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ απνθάζηζαλ νκφθσλα λα
εηζεγεζνχλ ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηελ ίδξπζε Εργαζηηρίοσ*
Πλαηωνικών και Αριζηοηελικών Μελεηών. Σν Τπνπξγείν απνδέρηεθε ηε ζρεηηθή πξφηαζε
θαη κε ην εθδνζέλ Π.Γ. ππ‟ αξηζκ. 349/2002 ηδξχζεθε ην πξνηαζέλ Εργαζηήριο. Καηά ηε
ζπλεδξία αξηζ. 241/12-2-2003 ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο
νξίζηεθε σο Γηεπζπληήο ηνπ ελ ιφγσ Εργαζηηρίοσ ν Αλαπι. Καζεγεηήο θ. Υξίζηνο Α.
Σέδαο. Μεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ Καζεγεηή θ. Υξίζηνπ Α. Σέδα (Αχγνπζηνο 2008)
νξίζηεθε Γηεπζπληήο ν Αλαπι. Καζεγεηήο ηφηε θαη λπλ Καζεγεηήο θ. Ησάλλεο
Πξεινξέληδνο.
θνπφο ηνπ Δξγαζηεξίνπ (Κέληξνπ) είλαη ε ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Σνκέα
Φηινζνθίαο ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη – θαηά ην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ
ηνπ – ε πξνψζεζε ηεο έξεπλαο γχξσ απφ ηνπο θνξπθαίνπο θηινζφθνπο ηεο αξραηφηεηαο, ηνλ
Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε. Πξνο επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ζα επηδησρζνχλ ηα εμήο:
_____________________
*

χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία απνθαιείηαη “Δξγαζηήξην”, ζπλήζσο φκσο “Κέληξν”.
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1. Ζ δεκηνπξγία ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ κηαο βηβιηνζήθεο εηδηθήο γηα ηε κειέηε
ηεο θηινζνθίαο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε. Ζ βηβιηνζήθε απηή ζα είλαη
νπσζδήπνηε απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθή, φζνλ αθνξά
ηελ πιαησληθή θαη αξηζηνηειηθή βηβιηνγξαθία, ησλ πινπζίσλ πξάγκαηη
βηβιηνζεθψλ πνπ ππάξρνπλ ζην Παλεπηζηήκην, ήηνη ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Σνκέα
Φηινζνθίαο, κέξνπο ηεο Δληαίαο Βηβιηνζήθεο, θαζψο επίζεο θαη ηεο Βηβιηνζήθεο
ηνπ Σνκέα Κιαζηθήο Φηινινγίαο.
2. Ζ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Πξνπηπρηαθνχ θαη
Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηε ζπνπδή ηεο θηινζνθίαο ηνπ
Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ζα επηδησρζεί ε εμαζθάιηζε
ππνηξνθηψλ απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο.
3. Ζ πξνζέιθπζε ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ εξεπλεηψλ απφ άιια κέξε ηεο
Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηε κειέηε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Φηινζνθίαο –
αιιά θαη ηεο Φηινζνθίαο γεληθφηεξα – δεδνκέλνπ φηη ζην Παλεπηζηήκηφ καο
ππάξρνπλ ήδε ελεκεξσκέλεο βηβιηνζήθεο θαη γλσζηά εξεπλεηηθά Κέληξα, θαζψο
επίζεο θαη – ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ – θαηάιιειεο ζπλζήθεο πξνο ην ζθνπφ απηφ.
4. Ζ έθδνζε, ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, ζρνιηαζκέλσλ εθδφζεσλ έξγσλ ησλ
δχν θηινζφθσλ, θαη θπξίσο έξγσλ πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξα πξνζερζεί απφ Έιιελεο
εξεπλεηέο.
5. Ζ έθδνζε κειεηψλ γηα ηε ζθέςε ησλ δχν θηινζφθσλ, ζε έληππε ή ειεθηξνληθή
κνξθή.
6. Ζ ζπλεξγαζία κε άιια Κέληξα Πιαησληθψλ θαη Αξηζηνηειηθψλ Μειεηψλ θαη
θπξίσο κε Κέληξα ρσξψλ πνπ δελ είλαη σο ηψξα ηφζν γλσζηέο γηα ηε κειέηε ηεο
Αξραίαο Διιεληθήο Φηινζνθίαο.
7. Ζ πξνψζεζε κε θάζε επηζηεκνληθφ κέζν (Ζκεξίδεο, πκπφζηα, πλέδξηα,
πδεηήζεηο ηξνγγπιήο Σξαπέδεο θηι.) ησλ Πιαησληθψλ θαη Αξηζηνηειηθψλ
Μειεηψλ.
Ζ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ ζα θαηαζηεί δχζθνιε ή θαη παληειψο αδχλαηε, αλ
δελ ππάξμεη αλάινγε ζπλδξνκή απ‟ φινπο ηνπο δπλακέλνπο λα βνεζήζνπλ κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν (ηδέεο, πξνηάζεηο, έληππα ή νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ζπγθξφηεζε θαη
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Εργαζηηρίοσ Πλαηωνικών και Αριζηοηελικών Μελεηών), πξψηνλ
κελ απφ ηηο Πξπηαληθέο Αξρέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε ηε δηάζεζε αλάινγνπ ρψξνπ,
επξχηεξνπ θαηά πνιχ απφ ηνλ πξνζσξηλψο δηαηεζέληα, κε απφθαζε ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο,
δεχηεξνλ δε απ‟ φινπο ηνπο αζρνινπκέλνπο κε ηελ Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία θαη ηδηαίηεξα
κε ηε θηινζνθία ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε, θαη, ηέινο, απ‟ φινπο ηνπο εξαζηέο ηεο
αξραίαο θηινζνθίαο, ζηελ Διιάδα θαη απαληαρνχ ηεο γεο. Κάζε ζπλδξνκή, νπνζελδήπνηε
πξνεξρνκέλε, ζα θαηαγξάθεηαη θαη δεφλησο ζ‟ αλαθέξεηαη.
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Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS

Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων
Διεφθυνςη Διεθνών & Δημοςίων χέςεων
Σμήμα Διεθνών χέςεων

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΤΠΟΔΟΧΗ

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ
ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Université de Paris I Panthéon
Sorbonne

1

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟ
ΣΟΜΕΑ
ΠΟΤΔΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΟΤΔΩΝ

Philosophy

Π
Μ
Δ

4

24

Philosophy
and Ethics

Π
Μ
Δ

1
1
1

10
10
11

ΦΟΙΣΗΣΕ

(MΗΝΕ)

Prof. CH. JAQUET, UFR de philosophie, -

(Γαλλία)

http://www.univ-paris1.fr
http://www.univparis1.fr/international/mobilite/
http://www.univparis1.fr/international/mobilite/etudiantsde-paris-1-partants/lesprogrammes/erasmus/

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ
ΤΠΟΔΟΧΗ

Καθηγητήσ
Ι. ΠΡΕΛΟΡΕΝΣΖΟ (Φ)
(Σθλ. 2651 0 05685)

mail: cjaq@univ-paris1.fr – Mme Christine
Mengin, Vice President de l’université,
Erasmus Service des relations
internationales, e-mail: Erasmus@univparis1.fr,relinter@univ-paris1.fr,
incoming@univ-paris1.fr, ribourses@univparis1.fr

Université Paul Valery (Montpellier III)
(Γαλλία)

2

http://www.univ-montp3.fr/
http://www.univmontp3.fr/ri/index.php?part=venirerasmus
http://www.univmontp3.fr/riinscriptions/move/moveo
nline/incoming/welcome.php
http://www.univ-

Αναπλ. Καθηγήτρια
ΓΚ. ΜΑΓΓΙΝΗ (Φ)
(Σθλ. 2651 0 05673)

Bureau Erasmus IN, E-mail: Erasmusin@univ-montp3.fr, Jean-Luc Perille, e-mail:
jean-luc.perillie@wanadoo.fr, Pascal Nouvel,
e-mail: pascal.nouvel@paulvalery.eu

103
montp3.fr/ri/doc/espace-etu/venirprog/Progaca.pdf
http://www.univmontp3.fr/filemanager/insc_adm/cale
ndrier2011_2012.pdf
http://www.univmontp3.fr/ri/index.php?part=venirerasmus3
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 31/05/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 30/09/13
Παρακαλοφμε ηθτιςτε από το Σμιμα Διεκνών
χζςεων περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αναφορικά
με τθ διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ Erasmus ςτο
ςυγκεκριμζνο Παν/μιο

Universität Leipzig (Γερμανία)

3

http://www.zv.uni-leipzig.de/
http://www.zv.unileipzig.de/forschung/mobilitaetinternational.html
http://www.zv.uni-leipzig.de/international
http://www.uni-leipzig.de/en/erasmus/in

PROF. FR. N. PSARROS, Institute of
Λέκτορασ ΕΛ. ΛΕΟΝΣΚΝΗ
(26510 05658)

Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 15/07/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 15/01/13
Παρακαλοφμε αναηθτιςτε περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ ςτο Σμιμα Διεκνών χζςεων

University of Silesia (Πολωνία)
4

5

http://english.us.edu.pl/
http://english.us.edu.pl/llperasmus

University of Pardubice (Σςεχία)
http://www.upce.cz/en/index.html

Philosophy, e-mail: psarros@unileipzig.de – International Centre,
e-mail: aaaweb@uni-leipzig.de, Anne
Vorpagel, e-mail: vorpagel@unileipzig.de, Christiane Schmidt, e-mail:
cschmidt@uni-leipzig.de

Λέκτορασ ΕΛ. ΛΕΟΝΣΚΝΗ
(26510 05658)

Erasmus Office, e-mail:
erasmus@us.edu.pl

Λέκτορασ ΕΛ. ΛΕΟΝΣΚΝΗ
(26510 05658)

Office of International Affairs, e-mail:
monika.vejchodova@upce.cz,
zuzana.skorepova@upce.cz

Philosophy

Π
Μ
Δ

2

10

Philosophy

Π
Μ
Δ

2

10

Philosophy

Π
Μ
Δ

2

10
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LECT. A. MURARU, Department of

Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ Iasi
(Ρουμανία)

6

http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Coopera
tion/incomingstudents?language=en

Αναπλ. Καθηγήτρια
ΕΛ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΖΑΚΗ
(Σθλ. 2651 0 05793)

Philosophy, e-mail: muraru@uaic.ro - Ms.
I. Vasiliu, Department for Inter-national
Relations, e-mail: erasmus@uaic.ro,
ioana.pastinaru@@uaic.ro,
ioana.pristavu@uaic.ro,
dana.daia@uaic.ro

Philosophy

Μ

1

6

Σμθματικόσ υπεφκυνοσ LLP/Erasmus:
Ιωάννθσ Πρελορζντηοσ, Κακθγθτισ, Σθλ. 26510 05685, E-mail: iprelore@uoi.gr
θμειώςεισ:
υνιςτάται οι φοιτθτζσ να μελετοφν προςεκτικά τισ ιςτοςελίδεσ των παν/μιων υποδοχισ για το πρόγραμμα Erasmus και τουσ ειςερχόμενουσ φοιτθτζσ. Θα πρζπει οι ίδιοι να διερευνοφν τθν υποχρζωςθ θλεκτρονικισ εγγραφισ
(online application) κακώσ και τισ αντίςτοιχεσ καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ. Η ζρευνα για τισ δυνατότθτεσ ςτζγαςθσ ςτο παν/μιο υποδοχισ είναι αποκλειςτικι ευκφνθ των φοιτθτών οι οποίοι κα πρζπει να ςυμβουλεφονται
προςεκτικά τισ πλθροφορίεσ τθσ ιςτοςελίδασ για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχισ και να προβαίνουν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ που υποδεικνφονται βάςει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ, πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςισ τουσ ςτο Σμιμα Διεκνών χζςεων, κα πρζπει οπωςδιποτε να ζχουν ενθμερώςει και τον υπεφκυνο Κακθγθτι τθσ διαπανεπιςτθμιακισ ςυμφωνίασ αλλά και τον
Σμθματικό υπεφκυνο.
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METAΠTYXIAKE ΠOYΔE

Aπφ ην ρεηκεξηλφ εμάκελν 1985/1986 ψο ην εαξηλφ εμάκελν 1998 ιεηηνχξγεζε
«άηππν» κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θηινζνθίαο: αξρηθά σο πξσηνβνπιία
κεκνλσκέλσλ ζπλαδέιθσλ θαη ζηε ζπλέρεηα, απφ ην εαξηλφ εμάκελν 1990, ζπιινγηθφηεξα,
κε εμεηάζεηο θαη κε θάπνηα επηρνξήγεζε ηεο Πξπηαλείαο, γηα ηελ θαιχηεξε επηινγή θαη
πξνεηνηκαζία ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ. Tν θαινθαίξη ηνπ 1998 δεκνζηεχζεθε ζην ΦEK
(ηεχρ. B΄, αξ. 738/17-7-1998) ε Yπνπξγηθή Aπφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ
Mεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: «Eιιεληθή Φηινζνθία – Φηινζνθία ησλ
Eπηζηεκψλ», ε νπνία έρεη σο εμήο:

Άξζξν 1
Γεληθέο δηαηάμεηο
Tα Tκήκαηα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Iσαλλίλσλ, Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ,
Φηινζνθηθψλ θαη Kνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο νξγαλψλνπλ θαη
ιεηηνπξγνχλ Mεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ: «Eιιεληθή Φηινζνθία – Φηινζνθία ησλ
Eπηζηεκψλ» απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1997-98, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο
απηήο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 έσο 12 ηνπ N. 2083/92.
Tε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαιακβάλεη ην Tκήκα Φηινζνθίαο,
Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ.

Άξζξν 2
Aληηθείκελν - θνπφο
Aληηθείκελν ηνπ Π.M.. είλαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Eιιεληθήο Φηινζνθίαο θαη ηεο
Φηινζνθίαο ησλ Eπηζηεκψλ.
θνπφο ηνπ Π.M.. είλαη ε θαηάξηηζε πηπρηνχρσλ ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο,
Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο θαζψο θαη πηπρηνχρσλ άιισλ Tκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ
ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ή ησλ T.E.I. φζνλ αθνξά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ε
πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ζπλαθψο ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ.
Eηδηθφηεξα ην Π.M.. νδεγεί ζηελ απνλνκή: α) κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο
θαη β) δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, νη θάηνρνη ησλ νπνίσλ ζα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
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εξγαζζνχλ σο δηδάζθνληεο θαη εξεπλεηέο A.E.I., T.E.I. θαη Eξεπλεηηθψλ Kέληξσλ, σο
εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλα πξνζφληα θαη σο ζηειέρε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ Eπηρεηξήζεσλ
θαη Oξγαληζκψλ.

Άξζξν 3
Mεηαπηπρηαθνί Tίηινη πνπδψλ
Tν Π.M.. απνλέκεη α) Mεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Eηδίθεπζεο (M.Γ.E.) ζηνπο ηνκείο ηεο
Eιιεληθήο Φηινζνθίαο – Φηινζνθίαο ησλ Eπηζηεκψλ, θαη β) Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα.

Άξζξν 4
Kαηεγνξίεο πηπρηνχρσλ
ην Π.M.. ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ηνπ Tκήκαηνο
Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ή νκνεηδψλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο,
θαζψο επίζεο θαη πηπρηνχρνη φισλ ησλ Tκεκάησλ ησλ A.E.I. ηεο εκεδαπήο θαη ηεο
αιινδαπήο, εθφζνλ ζηηο βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο έρνπλ δηδαρζεί καζήκαηα ζρεηηθά κε απηά πνπ
πξνζθέξεη ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ν Tνκέαο Φηινζνθίαο. Mε ηνπο ίδηνπο
φξνπο γίλνληαη δεθηνί θαη πηπρηνχρνη Tκεκάησλ ησλ T.E.I., ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ N. 2327/95.
Oη θάηνρνη M.Γ.E ζηε Φηινζνθία γίλνληαη δεθηνί θαηά πεξίπησζε γηα απφθηεζε
δηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο.

Άξζξν 5
Xξνληθή δηάξθεηα
H ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ησλ θαηά ην άξζξν 3 ηίηισλ νξίδεηαη γηα ην
Mεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Eηδίθεπζεο ζε ηέζζεξα (4) εμάκελα ε ειάρηζηε θαη ζε έμη (6) ε
κέγηζηε θαη αληίζηνηρα γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζε έμη (6) εμάκελα ε ειάρηζηε θαη
δψδεθα (12) ε κέγηζηε.
Γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε ιήςε ηνπ Mεηαπηπρηαθνχ
Γηπιψκαηνο Eηδίθεπζεο ή ε θαηνρή αληίζηνηρνπ δηπιψκαηνο απφ Παλεπηζηήκην ηνπ
εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ.
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Άξζξν 6
Πξφγξακκα καζεκάησλ
α) Kαηάινγνο καζεκάησλ.
I. Eλφηεηα: Eιιεληθή Φηινζνθία (= EΦ):
1) H Πξνβιεκαηηθή ηεο Φηινζνθηθήο Ηζηνξηνγξαθίαο
2) Φηινζνθηθή Eξκελεπηηθή
3) Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία
4) Bπδαληηλή Φηινζνθία
5) Nενειιεληθή Φηινζνθία
6) H Eιιεληθή Φηινζνθία θαη ν Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο
7) Mεηαθπζηθή
8) Φηινζνθία ηεο θχζεο
9) Πξαθηηθή Φηινζνθία
10) Λνγηθή
11) Aηζζεηηθή
12) Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία.
Eμακεληαία Φξνληηζηήξηα Eηδηθψλ Θεκάησλ θαη εηήζηα ζεηξά δηαιέμεσλ πνπ ζα
αλαιάβνπλ κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο, ησλ άιισλ Tνκέσλ ηνπ Tκήκαηνο ή άιισλ
Tκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, άιισλ Παλεπηζηεκίσλ θαζψο επίζεο εξεπλεηέο
Eξεπλεηηθψλ Kέληξσλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο.
Eπηπιένλ, ην κάζεκα: Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία, ζην νπνίν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο
ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδνπλ θαη λα ζπδεηνχλ ηελ ηξέρνπζα έξεπλά ηνπο.
II. Eλφηεηα: Φηινζνθία ησλ Eπηζηεκψλ (= ΦE):
1) Eπηζηεκνινγία - Θεσξία ησλ Αμηψλ
2) Iζηνξία ησλ Δπηζηεκνληθψλ Ηδεψλ
3) Φηινζνθία ηεο Φχζεο - Φηινζνθηθή Aλζξσπνινγία
4) Φηινζνθία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
5) Φηινζνθία ησλ Ηζηνξηθψλ - Δξκελεπηηθψλ Δπηζηεκψλ
6) Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία
7) Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ - Φηινζνθία ηεο Πνιηηηθήο
Oηθνλνκίαο
8) Φηινζνθία ηεο Γιψζζαο
9) Φηινζνθία ηεο Φπρνινγίαο - Γλσζηνεπηζηήκε
10) Eπξσπατθέο πνπδέο θαη Φηινζνθία ησλ Eπηζηεκψλ
11) Nεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία
12) Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία.
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Eμακεληαία Φξνληηζηήξηα Eηδηθψλ Θεκάησλ θαη εηήζηα ζεηξά δηαιέμεσλ πνπ ζα
αλαιάβνπλ κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο, ησλ άιισλ Tνκέσλ ηνπ Tκήκαηνο ή άιισλ
Tκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, άιισλ Παλεπηζηεκίσλ θαζψο επίζεο εξεπλεηέο
Eξεπλεηηθψλ Kέληξσλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο.
Eπηπιένλ, ην κάζεκα: Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία, ζην νπνίν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο
ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδνπλ θαη λα ζπδεηνχλ ηελ ηξέρνπζα έξεπλά ηνπο.
β) Mεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Eηδίθεπζεο: δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Oη εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο (κε αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο κνλάδεο) γηα ηα
δηδαζθφκελα καζήκαηα νξίδνληαη ζε δχν.
γ) Γηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ - Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
απφθηεζε Mεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Eηδίθεπζεο.
ε θάζε Eλφηεηα είλαη ππνρξεσηηθή ε παξαθνινχζεζε θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε ηξία
ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα ή θξνληηζηήξηα θαη ε παξαθνινχζεζε κηαο ηνπιάρηζηνλ εηήζηαο
ζεηξάο δηαιέμεσλ θαηά ηα πξψηα δχν εμάκελα, ελψ θαηά ηα δχν ηειεπηαία πεξηνξίδεηαη ζε
δχν ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα.
Aπαηηείηαη ππνρξεσηηθά ε εθπφλεζε, κεηά απφ εηήζηα πξνεηνηκαζία θαηά ηα
ηειεπηαία εμάκελα ησλ ζπνπδψλ, κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ηνπιάρηζηνλ 20.000
ιέμεσλ, πνπ ππνζηεξίδεηαη πξνθνξηθά απφ ηνλ ππνςήθην ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο,
απνηεινχκελεο απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη άιινπο δχν δηδάζθνληεο.
δ) Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο
I) ε ιήςε ηνπ Mεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Eηδίθεπζεο ή ε θαηνρή αληίζηνηρνπ
δηπιψκαηνο απφ Παλεπηζηήκην ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ·
II) ε επηηπρήο εμέηαζε γηα εηζαγσγή ζην πξφγξακκα Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο·
III) ε παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη εηδηθψλ Φξνληηζηεξίσλ, θαηά
ηελ ππφδεημε ηεο ηξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Eπηηξνπήο πνπ επηβιέπεη ηε δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή ηνπ ππνςεθίνπ·
IV) ε εθπφλεζε θαη ζπγγξαθή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ N. 2083/1992.

Άξζξν 7
Aξηζκφο εηζαθηέσλ
O αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην M.Γ.E. θαη ζην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα νξίδεηαη, θαη'
αλψηαην φξην αλά έηνο, ζε είθνζη (20).
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Άξζξν 8
Πξνζσπηθφ
Πξνβιέπεηαη λα κεηάζρνπλ 9 κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Iσαλλίλσλ, 5 κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο θαη 5 κέιε ΓEΠ
ηνπ Παηδαγσγηθνχ Tκήκαηνο Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ.
Eπίζεο ζα κεηάζρνπλ άιια κέιε ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη
Φπρνινγίαο ή άιισλ Tκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ ή άιισλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο
εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζε
αλαγλσξηζκέλα Eξεπλεηηθά Iδξχκαηα.
Tέινο ζα κεηάζρνπλ ηα κέιε E.T.E.Π. θαη ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Tκήκαηνο
Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ.

Άξζξν 9
Yιηθνηερληθή ππνδνκή
H πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ δηαζέηεη ην Tκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη
Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ Π.M.. ζπλίζηαηαη ζηα
εμήο:
α) Tέζζεξηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηέζζεξηο αίζνπζεο Φξνληηζηεξίσλ,
β) δχν αίζνπζεο εξγαζίαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ,
γ) ν ππνινγηζηηθφο εμνπιηζκφο,
δ) ε Bηβιηνζήθε (κε πιήξε ζεηξά ησλ πεγψλ θαη εθαηνληάδα μελφγισζζσλ
πεξηνδηθψλ),
ε) νη Bηβιηνζήθεο θαη νη αξρεηαθέο ελφηεηεο ησλ δχν Eξεπλεηηθψλ ηνπ Mνλάδσλ: ηνπ
«Kέληξνπ Tεθκεξίσζεο θαη Mειέηεο ηεο Iζηνξίαο ησλ Kνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Iδεψλ» θαη
ηνπ «Kέληξνπ Eξεπλψλ ηεο Nενειιεληθήο Φηινζνθίαο».

Άξζξν 10
Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο
Tν Π.M.., κε ηελ παξνχζα κνξθή, ζα ιεηηνπξγήζεη γηα δέθα (10) ρξφληα.

110
ΠPOΨΠIKO TOY TOMEA ΥIΛOOΥIA
Διδακτικό – Eρευνητικό
Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
(Oνοματεπώνυμο /Bαθμίδα)
Aποστολοπούλου Γεωργία

Kαζεγήηξηα
Δημητρίου τέφανος

Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο
Δρόσος Διονύσης

Καζεγεηήο
Λεοντσίνη Eλένη

Λέθηνξαο
Μαγγίνη Γκόλφω

Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα
Μαρκουλάτος Ιορδάνης

Δπίθνπξνο θαζεγεηήο
Nούτσος Παναγιώτης

Kαζεγεηήο
Πέτσιος Kωνσταντίνος

Καζεγεηήο
Πρελορέντζος Iωάννης

Καζεγεηήο
Ράντης Κωνσταντίνος

Δπίθνπξνο θαζεγεηήο
ακελλαριάδης Αθανάσιος

Eπίθνπξνο θαζεγεηήο
ολωμού-Παπανικολάου Βασιλική

Λέθηνξαο

Tαχ. Διεύθυνση

Tηλέφωνα – E–mail

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

26510-05684
gapostol@cc.uoi.gr

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

26510-05782
sdimitri@uoi.gr

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

26510-05667
ddrosos@uoi.gr

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

26510-05658
eleon@uoi.gr

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

26510-05673
gmaggini@uoi.gr

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

26510-05754
imarcoul@cc.uoi.gr

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

26510-05732
pnoutsos@uoi.gr

Aξρηκαλδξείνπ 23
453 33 Iσάλληλα

26510-05659
kpetsios@uoi.gr

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

26510-05685
iprelore@uoi.gr

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

26510-05650
krantis@cc.uoi.gr

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

26510-05665
asakel@uoi.gr

Π. Mειά 23-25

26510-05674
vsolomou@cc.uoi.gr

454 44 Iσάλληλα

111

Ομότιμοι Καθηγητές

Μπιτσάκης Ευτύχης

Οκφηηκνο θαζεγεηήο
Κύρκος Βασίλειος

Οκφηηκνο θαζεγεηήο
Χημμένος Νίκος

Οκφηηκνο θαζεγεηήο
Σέζας Φρίστος

Οκφηηκνο θαζεγεηήο

υνεργαζόμενο Προσωπικό
(Oνοματεπώνυμο /Bαθμίδα)
Kαραμπατζάκη Eλένη

η. Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα

έργης Νικόλαος

Π.Γ. 407/80 ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα

Επιστημονικές Άδειες

Tαχ. Διεύθυνση

Tηλέφωνα – E–mail

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

26510-05656,05657

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

26510-05656,05657

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

26510-05656,05657

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

26510-05656,05657

Tαχ. Διεύθυνση

Tηλέφωνα – E–mail

Παηξ. Παξζελίνπ 17
443 31 Iσάλληλα

26510-05793
ekaraba@cc.uoi.gr

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

26510-05656
papsergis@yahoo.gr

Διάρκεια

ακελλαριάδης Αθανάσιος

(Υεηκεξηλφ εμάκελν 2013-2014)

Eπίθνπξνο θαζεγεηήο

[Απφ 10.8.2013 έσο 9.2.2014]

112

Διευθυντής/ντρια
του Tομέα
Υιλοσοφίας

Νούτσος Παναγιώτης
Καζεγεηήο

Tαχ. Διεύθυνση

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

Tηλέφωνα
γραφείου
FAX / E–mail

Σει.: 26510-05732
FAX: 26510-05801
E-mail:
pnoutsos@uoi.gr

ΓPAMMATEIA
Tομέα Υιλοσοφίας

Mαρία Παππά
Γξακκαηέαο ηνπ Σνκέα
Γηνηθεηηθφ-Λνγηζηηθφ Γ.E.

Tαχ. Διεύθυνση

T.Θ. 1186

Tει.: 26510-05657
FAX: 26510-05801

451 10 Iσάλληλα
E-mail:
mpappa@uoi.gr

(Γ.Π.)

Παναγιώτα ιούλα
Γηνηθεηηθφ − Οηθνλνκηθφ Π.Δ. (Γ.Π.)

Tηλέφωνα
Γραμματείας
FAX / E–mail

T.Θ. 1186
451 10 Iσάλληλα

Tει.: 26510-05862
FAX: 26510-05801
E-mail:
psioula@cc.uoi.gr

113

TΟΜΕΑ
ΥΙΛΟΟΥΙΑ

TΑΦ.
ΔΙΕΤΘΤΝΗ

TΗΛΕΥΨΝΑ
FAX / E–MAIL

Πανεπιστήμιο
Iωαννίνων
Υιλοσοφική χολή
Tμήμα Υ.Π.Χ.

TΗΛ.: 26510-05656
26510-05657
26510-05862

ΓPAMMATEIA

Tομέας
Υιλοσοφίας

FAX: 26510-05801

Πανεπιστημιούπολη

E-MAIL:

Δουρούτη
T.Θ. 1186
451 10 - Iωάννινα

mpappa@uoi.gr
psioula@cc.uoi.gr

114
PHILOSOPHY ACADEMIC STAFF

Teaching & Research Staff
(Name – Position)
Apostolopoulou Georgia

Professor
Dimitriou Stephanos

Associate Professor
Drosos Dionysius

Professor
Leontsini Eleni

Lecturer
Maggini Golfo

Associate Professor
Markoulatos Iordanis

Assistant Professor
Noutsos Panagiotis

Professor
Petsios Konstantinos

Professor
Prelorentzos Yannis

Professor
Rantis Konstantinos

Assistant Professor
Sakellariadis Athanasius

Assistant Professor
Solomou-Papanikolaou Vasiliki

Lecturer

Postal Address

Phone & E-mail

PO Box 1186
451 10 Ioannina

+30-26510-05684
gapostol@cc.uoi.gr

PO Box 1186
451 10 Ioannina

+30-26510-05782
sdimitri@uoi.gr

PO Box 1186
451 10 Ioannina

+30-26510-05667
ddrosos@uoi.gr

PO Box 1186
451 10 Ioannina

+30-26510-05658
eleon@uoi.gr

PO Box 1186
451 10 Ioannina

+30-26510-05673
gmaggini@uoi.gr

PO Box 1186
451 10 Ioannina

+30-26510-05754
imarcoul@cc.uoi.gr

PO Box 1186
451 10 Ioannina

+30-26510-05732
pnoutsos@uoi.gr

23 Archimandreiou St.
453 33 Ioannina

+30-26510-05659
kpetsios@uoi.gr

PO Box 1186
451 10 Ioannina

+30-26510-05685
iprelore@uoi.gr

PO Box 1186
451 10 Ioannina

+30-26510-05650
krantis@cc.uoi.gr

PO Box 1186
451 10 Ioannina

+30-26510-05665
asakel@uoi.gr

23-25 P. Mela St.

+30-26510-05674
vsolomou@cc.uoi.gr

454 44 Ioannina

115

Postal Address

Phone & E-mail

+30-26510-05656, 05657

Professor Emeritus

PO Box 1186
451 10 Ioannina

Kyrkos Vasileios
Professor Emeritus

PO Box 1186
451 10 Ioannina

+30-26510-05656, 05657

PO Box 1186
451 10 Ioannina

+30-26510-05656, 05657

PO Box 1186
451 10 Ioannina

+30-26510-05656, 05657

Postal Address

Phone & E-mail

17 Patriarch Parthenius St.
443 31 Ioannina

+30-26510-05793
ekaraba@cc.uoi.gr

PO Box 1186
451 10 Ioannina

papsergis@yahoo.gr

Professors Emeriti

Bitsakis Eytychius

Psimmenos Nikos

Professor Emeritus
Tezas Christos

Professor Emeritus

Affiliated Staff
(Name – Position)
Karabatzaki Helen

Former Associate Professor

Sergis Nikolaos

Part-Time Lecturer

Study Leave

Sakellariadis Athanasius

Assistant Professor

+30-26510-05656

Duration

Winter Semester 2013-2014

[10.8.2013 to 9.2.2014]
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Head of Philosophy

Postal Address

Noutsos Panagiotis
Professor

PO Box 1186
451 10 Ioannina

Administrative Staff

Pappa Maria
Departmental Secretary
Administrative-Accounting Staff

Sioula Panagiota
Administrative-Financial Staff

Phone (Office)
FAX / E–mail
Tel.: +30-26510-05732
Fax: +30-26510-05801
Δ-mail
pnoutsos@uoi.gr

Postal Address

Phone
Fax / E–mail

Tel.: +30-26510-05657

PO Box 1186
451 10 Ioannina

Fax: +30-26510-05801

Δ-mail
mpappa@uoi.gr
Tel.: +30-26510-05862

PO Box 1186
451 10 Ioannina

Fax: +30-26510-05801

Δ-mail
psioula@cc.uoi.gr
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University of
Ioannina
School of Philosophy
Department of

TEL.: +30-26510-05656

Philosophy, Education

+30-26510-05657

and Psychology

+30-26510-05862

SECRETARIAT

FAX: +30-26510-05801

Section of
Philosophy
University Campus
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TOMEA ΠAIΔAΓΩΓIKH

ΠPOΓPAMMA ΠOYΔΩN
Κατεύθυνση: Παιδαγωγική

120

121

Κατεύθυνση: Παιδαγωγική
1. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ KATANOMH ECTS
ΚΑΙ ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN

A' KYKΛOΣ (1ο ώρ 4ο εξάμηνο)

120 ECTS

72 δ.μ.

(24 μαθήμαηα)

75 ECTS

45 δ.μ.

(15 μαθήμαηα)

α. Aπφ ηνλ Tνκέα Παιδαγωγικήρ

25

15

(5 )

β. Aπφ ηνλ Tνκέα Φιλοζοθίαρ

25

15

(5 )

γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Ψςσολογίαρ

25

15

(5 )

45 ECTS

27 δ.μ.

(9 μαθήμαηα)

α. Aπφ ην Tκήκα Φιλολογίαρ

30

18

(6 )

β. Aπφ ην Tκήκα Iζηοπίαρ–Aπσαιολογίαρ

15

9

(3 )

120 ECTS

72 δ.μ.

(24 μαθήμαηα)

75 ECTS

45 δ.μ.

(15
. μαθήμαηα)

α. Aπφ ηνλ Tνκέα Παιδαγωγικήρ

55

33

(11 )

β. Aπφ ηνλ Tνκέα Φιλοζοθίαρ

10

6

(2 )

γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Ψςσολογίαρ

10

6

(2 )

30 ECTS

18 δ.μ.

(6 μαθήμαηα)

30

18

(6 )

15 ECTS

9 δ.μ.

(3 μαθήμαηα)

15

9

(3 )

12 δ.μ.

(4 μαθήμαηα)

156 δ.μ.

(52 μαθήμαηα)

I. Yποσπεωηικά μαθήμαηα ηος Tμήμαηορ Φ.Π.Ψ.

II. Kαη’ επιλογήν ςποσπεωηικά μαθήμαηα ηων
άλλων Tμημάηων ηηρ Φιλοζοθικήρ Σσολήρ

B' KYKΛOΣ (5ο ώρ 8ο εξάμηνο)
I. Mαθήμαηα ηος Tμήμαηορ Φ.Π.Ψ.
I.1. Yποσπεωηικά

I.2. Kαη’ επιλογήν ςποσπεωηικά

α. Aπφ ηνλ Tνκέα Παιδαγωγικήρ
II. Kαη’ επιλογήν ςποσπεωηικά μαθήμαηα ηων
άλλων Tμημάηων ηηρ Φιλοζοθικήρ Σσολήρ

α. Aπφ ην Tκήκα Φιλολογίαρ
ΞENH ΓΛΩΣΣA
ΓENIKO ΣYNOΛO

240 ECTS
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2.

KΑΣΑΝΟΜΗ ECTS ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΑΣΑ KΤΚΛΟ ΚΑΙ TΟΜΕΙ

A' Κύκλος: 1-4 Εξάμηνο (72 δ.μ.)
(Kοινόρ για όλερ ηιρ καηεςθύνζειρ ηος Tμήμαηορ Φ.Π.Ψ.)

I.

Υποσπεωηικά μαθήμαηα ηος Τμήμαηορ Φ.Π.Ψ

α.

Aπό ηον Tομέα Φιλοζοθίαρ:
1.

Aπσαία Eλληνική Φιλοζοθία

5

3

(1 )

2.

Nεόηεπη και Σύγσπονη Φιλοζοθία

5

3

(1 )

3.

Eιζαγωγή ζηη Φιλοζοθία

5

3

(1 )

4.

Kοινωνική και Πολιηική Φιλοζοθία

5

3

(1 )

5.

Φιλοζοθία ηηρ Eπιζηήμηρ ή
5

3

(1 )

25 ECTS

15 δ.μ

(5 μαθήμαηα)

Eπιζηημολογία – Iζηοπία ηων Δπιζηημονικών Ηδεών
Σύνολο
β.

Από ηον Τομέα Παιδαγωγικήρ:
1.

Διζαγωγή ζηην Παιδαγωγική

5

3

(1 )

2.

Παιδαγωγική Ψςσολογία Η

5

3

(1 )

3.

Θεωπίερ ηηρ Αγωγήρ

5

3

(1 )

4.

Κοινωνιολογία ηηρ Δκπαίδεςζηρ Η

5

3

(1 )

5.

Ηζηοπία ηηρ Δκπαίδεςζηρ Η

5

3

(1 )

25 ECTS

15 δ.μ

(5 μαθήμαηα)

1. Διζαγωγή ζηην Ψςσολογία

5

3

(1 )

2. Kοινωνική Ψςσολογία I
3. Αναπηςξιακή Ψςσολογία: Βπεθική και Πποζσολική

5

3

(1 )

5

3

(1 )

4. Κλινική Ψςσολογία Η: Πποζαναηολιζμοί

5

3

(1 )

5. Γνωζηική Ψςσολογία Η

5

3

(1 )

25 ECTS

15 δ.μ

Σύνολο
γ.

75 ECTS 45 δ.μ. (15 μαθήμαηα)

Aπό ηον Tομέα Ψςσολογίαρ:

Ζλικία

Σύνολο

(5 μαθήμαηα)
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II. Kαη’ επιλογήν ςποσπεωηικά μαθήμαηα ηων άλλων 45 ECTS 27 δ.μ
Τμημάηων ηηρ Φιλοζοθικήρ Σσολήρ
α. Aπό ηο Tμήμα Φιλολογίαρ:

(9 μαθήμαηα)

30 ECTS

18 δ.μ

(6 μαθήμαηα)

1. Γχν καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Aπσαία Eλληνική
Φιλολογία

10

6

(2)

2. Tξία καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Nέα Eλληνική Φιλολογία

15

9

(3)

3. Έλα απφ ηνλ Tνκέα Γλωζζολογίαρ

5

3

(1)

15 ECTS

9 δ.μ

(3 μαθήμαηα)

β. Aπό ηο Tμήμα Iζηοπίαρ−Aπσαιολογίαρ:

Γενικό ζύνολο ηος A' Κύκλος:

120 ECTS 72 δ.μ (24 μαθήμαηα)

Β΄ Κύκλος: 5-8 εξάμηνο (72 δ.μ.)
Kατεύθυνση: Παιδαγωγική
Ι.

Υποσπεωηικά μαθήμαηα από ηον Τομέα
Παιδαγωγικήρ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

II.

Σςγκπιηική Παιδαγωγική
Θεωπίερ ηος Σσολείος
Διζαγωγή ζηη Γιαπολιηιζμική Παιδαγωγική
Δκπαίδεςζη και Φύλο Η
Κοινωνιολογία ηηρ Δκπαίδεςζηρ ΗΗ
Ηζηοπία ηηρ Δκπαίδεςζηρ ΗΗ
Κοινωνιολογία ηος Σσολείος και Δκπαιδεςηική
Αξιολόγηζη
Παιδαγωγικά Σςμπεπάζμαηα Θεωπιών Μάθηζηρ
Οπγάνωζη και Γιοίκηζη ηος Δκπαιδεςηικού Σςζηήμαηορ
Παιδαγωγική Ανθπωπολογία
Δκπαίδεςζη και Φύλο ΗΗ

55 ECTS

33 δ.μ

(11 μαθήμαηα)

5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3
3

(1 )
(1 )
(1 )
(1 )
(1 )
(1 )
(1 )

5
5
5
5

3
3
3
3

(1 )
(1 )
(1 )
(1 )

6 δ.μ

(2 μαθήμαηα)

Yποσπεωηικά μαθήμαηα από ηον Tομέα Φιλοζοθίαρ 10 ECTS
α. Nεόηεπη και Σύγσπονη Φιλοζοθία

5

3

(1)

β. Kοινωνική και Πολιηική Φιλοζοθία

5

3

(1)
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III.

Yποσπεωηικά μαθήμαηα ηος Tομέα Ψςσολογίαρ

10 ECTS

6 δ.μ

(2 μαθήμαηα)

α. Θεωπίερ Πποζωπικόηηηαρ

5

3

(1)

β. Αναπηςξιακή Ψςσολογία ΗΗ

5

3

(1)

ΙV. Καη΄ επιλογήν ςποσπεωηικά μαθήμαηα από ηον Τομέα 30 ECTS
Παιδαγωγικήρ

18 δ.μ (6 μαθήμαηα)

V. Kαη’ επιλογήν ςποσπεωηικά μαθήμαηα από ηο Τμήμα 15 ECTS
Φιλολογίαρ

9 δ.μ

Γενικό ζύνολο ηος Β' Κύκλος:

120 ECTS 72 δ.μ (24 μαθήμαηα)

Ξένη Γλώζζα

ΣYNOΛO Γ.M. για ηην απόκηηζη πηςσίος

(3 μαθήμαηα)

12 δ.μ (4 μαθήμαηα)

240 ECTS 156 δ.μ 156
(52 μαθήμαηα)

A' KYKΛO

120

72

72 (24)

B' KYKΛO

120

72

72 (24)

12

12 (4)

Ξέλε Γιψζζα

ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Σα θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα απφ ηνπο άιινπο Σνκείο ηνπ
Σκήκαηνο ή απφ ηα άιια Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζηα
ππνρξεσηηθά ή ζηα θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά ηνπ Β΄ θχθινπ ησλ αληίζηνηρσλ Σνκέσλ ή
Σκεκάησλ.
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ΠPOΥEPOMENA MAΘHMATA
του Σομέα Παιδαγωγικής
κατά το 2013–2014
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ΠPOΥEPOMENA MAΘHMATA
TOY TOMEA ΠAIΔAΓΩΓIKH
Xειμερινό Εξάμηνο 2013-2014
Κωδικοί
Π5Δ004
Π4Δ003
Π2Δ043

Μαθήμαηα Α΄Κύκλος
(Υποσπεωηικά)
1. Θεσξίεο ηεο Αγσγήο
Θέκα: Θεσξίεο Κνηλσληθνπνίεζεο θαη Αγσγήο
2. Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή
Θέκα: Παηδαγσγηθέο Ηδέεο θαη Δθπαίδεπζε
3. Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Η
Θέκα: Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο

Κωδικοί
Π8Δ001

1.

Π5Δ007

2.

Π6Δ037

3.

Π5Δ008
Π8Δ004

4.
5.

Κωδικοί
ΔΥ239

1.

ΔΥ240
ΔΥ009

2.
3.

ΔΥ100

4.

ΔΥ165
ΔΥ134
ΔΥ169
ΔΥ001

5.
6.
7.
8.
9.

Α

Γιδάζκονηερ/
Γιδάζκοςζερ
Αζ. Γθφηνβνο

Α

Π. Παπαθσλζηαληίλνπ

Γ

Δι. ηάλνπ-Κχξγηνπ

Δξάμηνο

Μαθήμαηα Β΄Κύκλος
Δξάμηνο
(Υποσπεωηικά)
Θεσξίεο ηνπ ρνιείνπ
Δ
Θέκα: Θεσξίεο Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαληζκψλ: Δθπαηδεπηηθή
Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο
Δηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή
Δ
Θέκα: Ο Πνιηηηζκφο ζηε ρνιηθή Μάζεζε
πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή
Δ
Θέκα: Δπξσπατθή Έλσζε θαη Eθπαίδεπζε
Παηδαγσγηθά πκπεξάζκαηα Θεσξηψλ Μάζεζεο
Ε
Κνηλσληνινγία ηνπ ρνιείνπ θαη Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε
Ε
Θέκα: Κνηλσληνινγία ηνπ ρνιείνπ
Μαθήμαηα Β΄Κύκλος
(Καη’ επιλογήν Υποσπεωηικά)
Δθπαίδεπζε θαη Ηδενινγία
Θέκα: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθή Σαπηφηεηα: Ηζηνξηθή
Πξνζέγγηζε
Ζ Δθπαίδεπζε ησλ Γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα
Δηζαγσγή ζηε Μεζνδνινγία Παηδαγσγηθήο Έξεπλαο
Θέκα: Δηζαγσγή ζηηο Πνηνηηθέο Μεζφδνπο ζηελ
Παηδαγσγηθή Έξεπλα
Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή Η
Θέκα: Δπαγγεικαηηζκφο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη Γηνίθεζε
ηεο Δθπαίδεπζεο
Κνηλσληνινγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Δθπαηδεπηηθή Ηζηνξηνγξαθία
Παηδαγσγηθά πκπεξάζκαηα Θεσξηψλ Κηλήηξσλ
Παηδηθφ Λνγνηερληθφ Βηβιίν
Πξαθηηθή Άζθεζε

Γιδάζκονηερ/
Γιδάζκοςζερ
Αζ. Γθφηνβνο

Λ. Μπεληλθάδα
Κ. ηάθαξεο
Μ. Απνζηφινπ
Π. Παπαθσλζηαληίλνπ

Δ

Γιδάζκονηερ/
Γιδάζκοςζερ
Θ. Αζαλαζηάδεο

Δ
Δ

Δι. Μαξαγθνπδάθε
Λ. Μπεληλθάδα

Δ

Δι. ηάλνπ-Κχξγηνπ

Δ
Z
Z
Ε
Δ-Ε

Κ. ηάθαξεο
Θ. Αζαλαζηάδεο
Μ. Απνζηφινπ
Δι. Μαξαγθνπδάθε

Δξάμηνο
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ΠPOΥEPOMENA MAΘHMATA
TOY TOMEA ΠAIΔAΓΩΓIKH
Eαρινό Εξάμηνο 2014
Κωδικοί

Π1Δ002
Π5Δ003

Κωδικοί

Π7Δ005
Π8Δ011
Π6Δ001
Π8Δ012
Π5Δ009
Π6Δ036

Κωδικοί

ΔΥ017
ΔΥ241
ΔΥ126
ΔΥ114
ΔΥ162
ΔΥ242
ΔΥ243
ΔΥ216

Μαθήμαηα Α΄Κύκλος
(Υποσπεωηικά)
1. Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο Η
Θέκα: Ζ Δθπαίδεπζε ζηνλ Μαθξχ 19ν Αηψλα (1774-1888)
2. Παηδαγσγηθή Φπρνινγία Η
Θέκα: Θεσξίεο Μάζεζεο

Μαθήμαηα Β΄Κύκλος
(Υποσπεωηικά)

Δξάμηνο

Γιδάζκονηερ/
Γιδάζκοςζερ

Β

Θ. Αζαλαζηάδεο

Γ

Μ. Απνζηφινπ

Δξάμηνο

Γιδάζκονηερ/
Γιδάζκοςζερ

1. Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο ΗΗ
Θέκα: Ο Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο (1888-1976)
2. Δθπαίδεπζε θαη Φχιν Η

Σ

Θ. Αζαλαζηάδεο

Σ

Δι. Μαξαγθνπδάθε

3. Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο ΗΗ
Θέκα: Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, Κνηλσλία θαη Πνιηηηθή
4. Δθπαίδεπζε θαη Φχιν ΗΗ

Σ

Δι. ηάλνπ-Κχξγηνπ

Ζ

Δι. Μαξαγθνπδάθε

5. Παηδαγσγηθή Αλζξσπνινγία
Θέκα: ρνιηθή Μάζεζε θαη Παηδαγσγηθή Έξεπλα: Ζ
θνπηά ηεο Κνηλσληθήο Καηαζθεπήο
6. Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο

Ζ

Λ. Μπεληλθάδα

Ζ

Κ. ηάθαξεο

Μαθήμαηα Β΄Κύκλος
(Καη’ επιλογήν Υποσπεωηικά)

Δξάμηνο

Γιδάζκονηερ/
Γιδάζκοςζερ

1. Παηδαγσγηθή Φπρνινγία ΗI
Θέκα: Θεσξίεο Κηλήηξσλ
2. Θεσξίεο ηεο Γηδαζθαιίαο
Θέκα: Γλψζε, ρνιείν θαη Ηζηνξία. Παιηέο θαη Νέεο
Πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή ηνπ Μαζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο
3. Δθπαίδεπζε θαη Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ
Θέκα: Ζ «Γηάπιαζε» ησλ Δθπαηδεπηηθψλ
4. Δθπαίδεπζε θαη Αγνξά Δξγαζίαο

Σ

Μ. Απνζηφινπ

Σ

Αζ. Γθφηνβνο

Σ

Π. Παπαθσλζηαληίλνπ

Σ

Κ. ηάθαξεο

5. Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο
Θέκα: Σν Γισζζηθφ Μάζεκα ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε: Θεσξία θαη Πξάμε ηεο Γηδαζθαιίαο
6. πκβνιηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο
Θέκα: χκβνια θαη Σειεηνπξγίεο ζην ρνιείν
7. Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο

Ζ

Αζ. Γθφηνβνο

H

Λ. Μπεληλθάδα

Ζ

Π. Παπαθσλζηαληίλνπ

8. Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ΗΗ
Θέκα: Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο, Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηθή
9. Πξαθηηθή Άζθεζε

Ζ

Δι. ηάλνπ-Κχξγηνπ

Σ-Ζ
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TABLE OF COURSES
Sector of Education
WINTER SEMESTER 2013 - 2014
Cycle 1
Compulsory courses
1. Subject Area: Theories of Education
Course: Theories of Socialization and Education
2. Subject Area: Introduction to Pedagogics
Course: Pedagogical Ideas and Education
3. Subject Area: Sociology of Education I
Course: Education and Social Inequalities

Cycle 2
Compulsory courses
1. Subject Area: Theories of educational institutions
Course: Theories of Educational Organizations: Education
Policy and Management
2. Subject Area: An Introduction to Intercultural Education
Course: Culture in School Learning
3. Subject Area: Comparative Education
Course: European Union and Education
4. Subject Area: Educational Implications of Learning Theories
5. Subject Area: Sociology of Schooling and Educational
Assessment
Course: Sociology of Schooling

Cycle 2
Optional courses
1. Subject Area: Education and Ideology
Course:Education and National Identity: Historical Perspective
2. Subject Area: Women’s Education in Greece
3. Subject Area: Research Methods in Education: An Introduction
Course: Qualitative Research Methods in Education: An
Introduction
4. Subject Area: Education Policy I
Course: Teacher’s Professionalism and Education
Management
5. Subject Area: Sociology of University
6. Subject Area: Historiography of Education
7. Subject Area: Educational Implications of Motivation Theories
8. Subject Area: Children’s Literature
9. Training Practice

Semester

Academic
Staff

1st

Ath. Gotovos

1st

P. Papakonstantinou

3rd

El. Sianou-Kyrgiou

Semester

Academic
Staff

5th

Ath. Gotovos

5th

L. Benincasa

5th

K. Siakaris

7th

M. Apostolou

7th

P. Papakonstantinou

Semester

Academic
Staff

5th

Th. Athanasiades

5th

El. Maragoudaki

5th

L. Benincasa

5th

El. Sianou-Kyrgiou

5th
7th
7th
7th
5th-7th

K. Siakaris
Th. Athanasiades
M. Apostolou
El. Maragoudaki
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TABLE OF COURSES
Sector of Education
SPRING SEMESTER 2014
Cycle 1
Compulsory courses
1. Subject Area: History of Education Η
Course: Education in the Long 19th Century (1774-1888)
2. Subject Area: Educational Psychology I
Course: Learning Theories

Cycle 2
Compulsory courses
1. Subject Area: History of Education II
Course: Educational Demoticism (1888-1976)
2. Subject Area: Gender and Education Η
3. Subject Area: Sociology of Education II
Course: Higher Education, Society and Policy
4. Subject Area: Gender and Education ΗΗ
5. Subject Area: Anthropology of Education
Course: Social Constructionist Approaches to School
Learning
6. Subject Area: Education Organization and Management

Cycle 2
Optional courses
1. Subject Area: Educational Psychology IΗ
Course: Motivation Theories
2. Subject Area: Theories of Teaching
Course: Knowledge, School and History. Traditional and
New Approaches to History Teaching
3. Subject Area: Teacher Education and Training
Course: The Formation of Teachers
4. Subject Area: Education and the Labour Market
5. Subject Area: Language Teaching in Education
Course: Language Teaching in Secondary Education:
Theory and Practice
6. Subject Area: Symbolic Dimensions of Education
Course: Symbols and Rituals in Education
7. Subject Area: History Teaching in Education
8. Subject Area: Education Policy II
Course: Social Exclusion, Education and Policy
9. Training Practice

Semester

Academic
Staff

2nd

Th. Athanasiades

4th

M. Apostolou

Semester

Academic
Staff

6th

Th. Athanasiades

6th

El. Maragoudaki

6th

El. Sianou-Kyrgiou

8th

El. Maragoudaki

8th

L. Benincasa

8th

K. Siakaris

Semester

Academic
Staff

6th

M. Apostolou

6th

Ath. Gotovos

6th

P. Papakonstantinou

6th

K. Siakaris

8th

Ath. Gotovos

8th

L. Benincasa

8th

P. Papakonstantinou

8th

El. Sianou-Kyrgiou

6th-8th
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ΔIAΓPAMMATA
των μαθημάτων
του Σομέα Παιδαγωγικής
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ΠPAKTIKE AKHEI

Α) ηα καζήκαηα ηνπ Tνκέα Παηδαγσγηθήο ηνπ A΄ Κχθινπ θαη ζηα καζήκαηα
θαηεχζπλζεο Παιδαγωγικήρ (B΄ Κχθινπ) πξνβιέπεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε
ππακηικών αζκήζεων ησλ θνηηεηξηψλ/ηψλ. Oη ππακηικέρ αζκήζειρ απνηεινχλ κέξνο ηνπ
καζήκαηνο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζή ηνπο είλαη ν/ε δηδάζθσλ/νπζα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο.
Χο πξαθηηθέο αζθήζεηο (πνπ δελ μεπεξλνχλ ην 1/3 ησλ πξνβιεπφκελσλ δηδαζθαιηψλ
ηνπ καζήκαηνο) ζεσξνχληαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο:
1.
2.
3.

επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία θαη παξαθνινχζεζε καζεκάησλ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο.
νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ φπσο:
α. παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ.
β. ζπλαληήζεηο - ζπλεξγαζία κε ηνπο Γνλείο θαη Kεδεκφλεο.
γ. παηδαγσγηθή ζπκβνπιεπηηθή.

4.

ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη ηαμηλφκεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (δηδαθηηθνχ, δηνηθεηηθνχ,
εξεπλεηηθνχ, θ.ν.θ.).

5.

ζπκκεηνρή θαη παξαθνινχζεζε ζρνιηθψλ θαη εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.

Β) Ππόγπαμμα Ππακηικήρ Άζκηζηρ Φοιηηηών ηος Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων
Γηα θάζε Σνκέα πξνζθέξεηαη ζην Β΄ Κχθιν πνπδψλ (Δ-Ζ Δμάκελν), απφ ηνλ
θαηάινγν ησλ Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθψλ Μαζεκάησλ, θαη κάζεκα κε ηίηιν «Πξαθηηθή
Άζθεζε» ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ νη θνηηεηέο δχλαληαη λα ζπλδπάζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κε
ηελ εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ παξνπζηάδεη ζπλάθεηα κε ην
αληηθείκελν ζπνπδψλ (Φηινζνθία, Παηδαγσγηθή, Φπρνινγία). Όπσο θάζε Καη’ Δπηινγήλ
Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα, ην κάζεκα «Πξαθηηθή Άζθεζε» αληηζηνηρεί ζε 3 δηδαθηηθέο κνλάδεο
θαη ζε 5 ECTS.
Λεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ην κάζεκα απηφ ζα αλαθνηλσζνχλ κε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ
αθαδεκατθνχ έηνπο απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, Δπίθνπξν
Καζεγεηή θ. Κσλ. ηάθαξε.
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ΠPOΥEPOΜENA ΜAΘHΜATA
TOY TOΜEA ΠAIΔAΓΩΓIKH
Xειμερινό Εξάμηνο 2013-2014
Μαθήμαηα Α΄Κύκλος
(Υποσπεωηικά)

Μάθημα:
Θέμα:

Θεωπίερ ηηρ Αγωγήρ
Θεσξίεο Κνηλσληθνπνίεζεο θαη Αγσγήο

Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκων:

Α΄ Yπνρξεσηηθφ
Α΄ 2013-2014
Αζαλάζηνο Γθφηνβνο

Γιάγπαμμα
ην κάζεκα εμεηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο ζηαδηαθήο κεηαβνιήο ηνπ αηφκνπ απφ ηε
γέλλεζε κέρξη ηελ εθεβηθή ειηθία. H απφθηεζε γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ,
γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο εθ
κέξνπο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ εμεηάδνληαη κε ηε
βνήζεηα ησλ θιαζηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο (Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner, Bandura),
γλσζηηθψλ - εμειηθηηθψλ ζεσξηψλ (Piaget, Vygotsky), ηεο ςπραλαιπηηθήο ςπρνινγίαο
(Freud, Klein) θαη ησλ ζεσξηψλ ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο εζλνκεζνδνινγίαο
(Mead, Goffman, Garfinkel). ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε θνηλσληθή κάζεζε ζην ζρνιείν κε
βάζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα παηδαγσγηθήο αιιειεπίδξαζεο. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ
καζήκαηνο δίλεηαη έκθαζε ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο κάζεζεο, ηε ζηνρεπκέλε, ζπλεηδεηή
θαη ζπζηεκαηηθή άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηξξνψλ πάλσ ζηα παηδί, έηζη φπσο απηή
ππαγνξεχεηαη θαη πινπνηείηαη κε ηε δηακεζνιάβεζε πνιηηηζκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη πνιηηηθψλ
παξακέηξσλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηηο επηδξάζεηο ηνπ παγθφζκηνπ θαη επξσπατθνχ
πιαηζίνπ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ φξσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο αγσγήο ζήκεξα.
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Μάθημα:
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκων:

Διζαγωγή ζηην Παιδαγωγική
Παηδαγσγηθέο Ηδέεο θαη Δθπαίδεπζε
Α΄ Yπνρξεσηηθφ
Α΄ 2013-2014
Παλαγηψηεο Παπαθσλζηαληίλνπ

Γιάγπαμμα
Η. Παηδαγσγηθή θαη Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο/ Δθπαίδεπζεο
1. Δλλνηνινγηθέο δηεπθξηλίζεηο ή επηζηεκνινγηθέο εμειίμεηο
2. Παηδαγσγηθφο Λφγνο (discours) θαη παηδαγσγηθή γλψζε (savoir)
3. Παηδαγσγηθή ηδενινγία θαη εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα
ΗΗ. Ζ αλάπηπμε θαη ζπγθξφηεζε ηεο Απηαξρηθήο Παηδαγσγηθήο
1. Ηζηνξηθή ζεψξεζε θαη ζηνηρεηνζέηεζε
2. Δθδνρέο ηεο απηαξρηθήο παηδαγσγηθήο θαη εθπαίδεπζε
3. Κξηηηθή εμέηαζε ζχγρξνλσλ φςεσλ/ πξαθηηθψλ ηεο απηαξρηθήο παηδαγσγηθήο
ΗΗΗ. Σν θίλεκα ηεο Νέαο Αγσγήο θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηε λενειιεληθή εθπαίδεπζε
IV. Παηδαγσγηθή ζθέςε, ςπραλάιπζε θαη ζρνιείν
V. Ρηδνζπαζηηθέο παηδαγσγηθέο ηδέεο θαη «ζπκβνιηθή» βία: θξηηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζεζκψλ

VI.

ηνλ νξίδνληα ησλ παηδαγσγηθψλ ηδεψλ.
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Μάθημα :
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκοςζα:

Κοινωνιολογία ηηρ Δκπαίδεςζηρ Ι
Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο
Α΄ - Yπνρξεσηηθφ
Γ΄ 2013-2014
Διέλε ηάλνπ-Κχξγηνπ

Γιάγπαμμα

1. Ζ Κνηλσληνινγία σο επηζηήκε θαη νη ζεκειησηέο ηεο θνηλσληνινγηθήο ζθέςεο
2. Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο: αληηθείκελν θαη κέζνδνη έξεπλαο
3. Δθπαίδεπζε θαη ηζφηεηα επθαηξηψλ
4. Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο: εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο
5. ρνιηθή επίδνζε θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο
6. Δπηινγέο ζπνπδψλ θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο
7. Πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηελ Διιάδα
*Ζ εθπφλεζε εξγαζίαο απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη πξναηξεηηθή
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Μαθήμαηα Β΄Κύκλος
(Υποσπεωηικά)

Μάθημα:
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκων:

Θεωπίερ ηος Σσολείος
Θεσξίεο Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαληζκψλ: Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε
ηεο Δθπαίδεπζεο
B΄ - Yπνρξεσηηθφ
Δ΄ 2013-2014
Αζαλάζηνο Γθφηνβνο

Γιάγπαμμα
Αληηθείκελν ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζεζκηθή παηδαγσγηθή ζρέζε
(σο ζρέδην, δηαδηθαζία θαη απνηέιεζκα) θαη ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα κέζα ζηα νπνία
απηή πξαγκαηψλεηαη. Ύζηεξα απφ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, φπνπ εμεηάδνληαη θπξίσο
νη φξνη θάησ απφ ηνπο νπνίνπο εκθαλίδεηαη ζην ηζηνξηθφ πξνζθήλην ην «ζρνιείν» σο ρψξνο
ειεγρφκελεο κάζεζεο, ε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ζεσξίεο ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ κε εηδηθή
αλαθνξά ζην έξγν ησλ Parsons θαη Luhmann. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη έλλνηεο ηνπ
«ξφινπ» θαη ηνπ «νξγαληζκνχ» κε αλαθνξέο ζην έξγν ησλ Goffman θαη Blumer. Γίλνληαη
ηέινο ζπγρξνληθέο αλαθνξέο ζηηο πξνβαιιφκελεο θαη ηηο εκπεηξηθά δηαπηζησκέλεο
ιεηηνπξγίεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, θαζψο επίζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.
ην δεχηεξν κέξνο ηνπ καζήκαηνο εμεηάδνληαη νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ
σο αληηθείκελν ηε ξχζκηζε ησλ πιαηζίσλ θαη ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν (επξσπατθφ,
παγθφζκην). Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο ηφζν ζε επίπεδν
πξνδηαγξαθήο, φζν θαη ζε επίπεδν πξαγκάησζεο.
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Μάθημα :

Διζαγωγή ζηη Γιαπολιηιζμική Παιδαγωγική

Θέμα:
Κύκλορ:

Ο Πνιηηηζκφο ζηε ρνιηθή Μάζεζε
B΄ - Yπνρξεσηηθφ

Δξάμηνο:
Γιδάζκοςζα:

Δ΄ 2013-2014
Λνπηζηάλα Μπεληλθάδα

Γιάγπαμμα
Ζ δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή έρεη ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε καζεηψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Ζ
θπξίαξρε πνιηηηζκηθή γλψζε κίαο θνηλσλίαο απνηππψλεηαη ζηελ παηδαγσγηθή θνπιηνχξα ηνπ
ζρνιείνπ θαη δηακνξθψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε καζεζηαθή-δηδαθηηθή δηαδηθαζία.
Πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο αθελφο επεξεάδνπλ ηνπο/ ηηο εθπαηδεπηηθνχο ζην πψο δηδάζθνπλ
θαη ζην ηη δηδάζθνπλ, αθεηέξνπ αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
καζαίλνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο.
ην κάζεκα ζα ζπγθξίλνπκε δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζα
δηεξεπλήζνπκε ηηο πξνεθηάζεηο πνπ έρεη ν θάζε έλαο απφ απηνχο γηα ηελ παηδαγσγηθή έξεπλα.
ηε ζπλέρεηα ζα εζηηάζνπκε ζηελ πξνζέγγηζε γλσζηή σο «πνιηηηζκφο σο γλψζε». Απφ απηή
ηε ζθνπηά, έλαο πνιηηηζκφο απνηειείηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ λφξκεο, αμίεο, πεπνηζήζεηο,
εξκελείεο θαη λνήκαηα. Απνηειείηαη επίζεο απφ ζηεξεφηππα. Απηέο είλαη κεξηθέο απφ ηηο
έλλνηεο, ηηο νπνίεο ζα επεμεξγαζηνχκε ζην κάζεκα.
ε θάζε ζρνιηθή ηάμε ε θπξίαξρε πνιηηηζκηθή γλψζε ζπλππάξρεη κε άιιεο
(αλεπίζεκεο) κνξθέο πνιηηηζκηθήο γλψζεο. Σέηνηεο είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη δεκψδεηο
«ζεσξίεο» πνπ έρεη ν θάζε ζπκκεηέρσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: «ζεσξίεο» γηα π.ρ. ηελ
παηδηθή ειηθία, ηελ επθπΐα θαη ην έζλνο. Δίηε είλαη ξεηέο είηε είλαη άξξεηεο, νη δεκψδεηο
ζεσξίεο επεξεάδνπλ ηηο πξαθηηθέο ζην ζρνιείν. Απηά θαη άιια δεηήκαηα ζα απνηειέζνπλ
θεληξηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο.
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Μάθημα:

Σςγκπιηική Παιδαγωγική

Θέμα:

Δπξσπατθή Έλσζε θαη Eθπαίδεπζε

Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκων:

B΄ - Yπνρξεσηηθφ
Δ΄ 2013-2014
Κσλζηαληίλνο ηάθαξεο

Γιάγπαμμα
1.

Tα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Eπξσπατθήο Έλσζεο (1945 - )
α.

Πξψηε πεξίνδνο (1945 - 1970): H επνρή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ.

β.

Γεχηεξε πεξίνδνο (1970 - 1985): H επνρή ηεο θξίζεο.

γ.

Tξίηε πεξίνδνο (1985 -

): H επνρή ηεο επειημίαο.

2.

Θεζκηθή δηάξζξσζε ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θαη εθπαίδεπζε: Ζ επηηξνπή παηδείαο

3.

΄Οςεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Eπξσπατθήο Έλσζεο.
α.

Πνιχ-πνιηηηζκηθφηεηα.

β.

Kηλεηηθφηεηα.

γ.

Iζνηηκία πηπρίσλ.

4.

Aπφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ θαηάξηηζε: Ζ «δηαδηθαζία ηεο Ληζαβψλαο»

5.

Oη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ε «δηαδηθαζία ηεο Μπνιφληαο»

6.

Πξνο κηα θνηλσλία ηεο γλψζεο.
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Μάθημα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκοςζα:

Παιδαγωγικά Σςμπεπάζμαηα Θεωπιών Μάθηζηρ
B΄ Τπνρξεσηηθφ
Ε΄ 2013- 2014
Μαίξε Απνζηφινπ

Γιάγπαμμα

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζα γίλεη αλαθνξά ζην πψο νη δηάθνξεο ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο ζηε κάζεζε απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη
δηαηχπσζε αξρψλ, θαλφλσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ είλαη δπλαηφ λα βνεζήζνπλ ηηο- ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο
πηζαλφηεηεο κάζεζεο εθ κέξνπο ησλ καζεηξηψλ- ηψλ.
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Μάθημα:
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκων:

Κοινωνιολογία ηος Σσολείος και Δκπαιδεςηική Αξιολόγηζη
Κνηλσληνινγία ηνπ ρνιείνπ
B΄ - Yπνρξεσηηθφ
Ε΄ 2013- 2014
Παλαγηψηεο Παπαθσλζηαληίλνπ

Γιάγπαμμα

1.

Απφ ηελ Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κνηλσληνινγία ηνπ ρνιείνπ:
ελλνηνινγηθέο

απνζαθελίζεηο,

ζεσξεηηθέο

απνθξπζηαιιψζεηο

θαη

εξεπλεηηθέο

θαηεπζχλζεηο.
2.

ρνιείν θαη θνηλσληθή δηάθξηζε: ε επηινγή σο ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.
α. Νενειιεληθή θνηλσλία, θξάηνο (Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α.) θαη ζρνιείν.
β. Ζ ζπληαγκαηηθή επηηαγή ηεο ηζφηεηαο θαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο αληζφηεηαο
γ. «Γείθηεο» αληζφηεηαο θαη «ζρνιηθή απνηπρία»
i. αλαιθαβεηηζκφο
ii. δηαξξνέο
iii. αμηνιφγεζε θαη βαζκνινγία
iv. ε ζρνιηθή θνφξηε
δ. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή
ε. Απφ ηε ζρεηηθφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο ζηελ εξκελεία ηεο

3.

Σν ζρνιείν σο κεραληζκφο επηινγήο θαη λνκηκνπνίεζεο
α. Ζ ηζηνξηθφηεηα ηεο επηινγήο κέζσ ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο
β. H δηαθνξνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ: απφ ηελ «θαηαζθεπή ηεο
δηαθνξάο» ζηελ ςπρνινγηθνπνίεζή ηεο.
γ. O κεραληζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ.
δ. H θαηαλνκή ηνπ ιφγνπ ζηελ ηάμε: παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, ηειεηνπξγίεο
δηδαζθαιίαο θαη ξπζκνί κάζεζεο

4.

Αληηζηαζκηζηηθή Αγσγή θαη ιατθηζηηθέο «πνιηηηθέο δηεπθνιχλζεσλ» ζην λενειιεληθφ
ζρνιείν: ε αλαδήηεζε «άιινζη» ζηελ πξνζπάζεηα πξαγκάησζεο «ηνπ ζρνιείνπ ίζσλ
επθαηξηψλ».
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Μαθήμαηα Β΄Κύκλος
(Καη’ επιλογήν Υποσπεωηικά)

Μάθημα :
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:

Δκπαίδεςζη και Ιδεολογία
Δθπαίδεπζε θαη Δζληθή Σαπηφηεηα: Ηζηνξηθή πξνζέγγηζε
Β΄ - Καη’ επηινγήλ Yπνρξεσηηθφ
Δ΄ 2013 2014

Γιδάζκων:

Θενράξεο Αζαλαζηάδεο

Γιάγπαμμα

1. Έζλνο θαη Δζληθηζκφο: Γηαζαθήληζε ελλνηψλ
2. Έζλνο θαη Δθπαίδεπζε: Ζ εμάπισζε ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ.
3. Ζ νξζνδνμία σο δνκηθφ ζηνηρείν ηεο ειιεληθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο
4. Γιψζζα θαη εζληθή ηαπηφηεηα: Αξρατζηέο, θαζαξνιφγνη θαη δεκνηηθηζηέο (ηξεηο
παξαδφζεηο)
5. Έζλνο θαη Ηζηνξία: Ζ ζπλέρεηα ηνπ ειιεληζκνχ (δχν παξαδφζεηο)
6. Οη απνθιίζεηο απφ ην παγησκέλν ζρήκα: Σα απνζπξζέληα βηβιία (ηξεηο παξαδφζεηο)
7. χλνςε-ζπκπεξάζκαηα
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Μάθημα:

Η Δκπαίδεςζη ηων Γςναικών ζηην Δλλάδα

Κύκλορ:

B΄ - Καη’ επηινγήλ Yπνρξεσηηθφ

Δξάμηνο:

Δ΄ 2013-2014

Γιδάζκοςζα:

Διέλε Μαξαγθνπδάθε

Γιάγπαμμα

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ζα ζπδεηεζνχλ δεηήκαηα (δηαδηθαζίεο, ζεζκηθέο
ξπζκίζεηο, δεδνκέλα) πνπ ζρεηίδνληαη

κε ηελ πξφζβαζε

ησλ γπλαηθψλ ζην ρψξν ηεο

εθπαίδεπζεο- ηφζν κε ηελ ηδηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη κε ηελ ηδηφηεηα ησλ
εθπαηδεπφκελσλ- θαη νη πξνεθηάζεηο ησλ δεηεκάησλ απηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ζήκεξα.
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Μάθημα:
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκοςζα:

Διζαγωγή ζηη Μεθοδολογία Παιδαγωγικήρ Έπεςναρ
Δηζαγσγή ζηηο Πνηνηηθέο Μεζφδνπο ζηελ Παηδαγσγηθή Έξεπλα
B΄ - Καη’ επηινγήλ Yπνρξεσηηθφ
Δ΄ 2013-2014
Λνπηζηάλα Μπεληλθάδα

Γιάγπαμμα
Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ θαη κειινληηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο παξαδνρέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο
πξνζέγγηζεο, κε έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή έξεπλα. Μεξηθά απφ ηα θεληξηθά ζέκαηα ζα είλαη
ηα εμήο:
(α) Έπεςνα και θεωπία ηιρ κοινωνικέρ επιζηήμερ: επηζηεκνινγία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο∙
πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο παξαδφζεηο θαη αληίζηνηρεο θηινζνθηθέο παξαδφζεηο∙ δενληνινγηθά
δεηήκαηα.
(β) Εηηήμαηα ζσεδιαζμού ζηην ποιοηική έπεςνα ζηην εκπαίδεςζη: επηηφπηα έξεπλα θαη
επέιηθηα ζρέδηα∙ ζρέζε κεηαμχ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ∙
κειέηε πεξίπησζεο∙ εζλνγξαθία∙ κειέηεο κε ζεκειησκέλε ζεσξία∙ έξεπλα-δξάζε∙
δεηήκαηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα∙ αλαζηνραζηηθφηεηα.
(γ) Σςλλογή ποιοηικών δεδομένων: εηδηθά (ζπκκεηνρηθή) παξαηήξεζε ζπλέληεπμε ζε
βάζνο ζχλδεζε κεηαμχ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ, εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη κεζφδσλ
ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ.
(δ)

Δπεξεπγαζία

και

ανάλςζη

δεδομένων

ποιοηικήρ

έπεςναρ:

θσδηθνπνίεζε

θαηεγνξηνπνίεζε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε βαζηθέο αξρέο ηεο αλάιπζεο ιφγνπ ∙
εξκελεία.
ην κάζεκα ζα ζπδεηεζνχλ παξαδείγκαηα εκπεηξηθψλ κειεηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε
ζηελ Διιάδα. Παξάιιεια, θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξαθηηθήο
άζθεζεο ζηελ παξαηήξεζε θαη/ ή ζηε ζπλέληεπμε.
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Μάθημα:
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκοςζα:

Δκπαιδεςηική Πολιηική Ι
Δπαγγεικαηηζκφο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο
B΄ - Καη’ επηινγήλ Yπνρξεσηηθφ
Δ΄ 2013-2014
Διέλε ηάλνπ-Κχξγηνπ

Γιάγπαμμα

1. Δπάγγεικα θαη επαγγεικαηηζκφο: ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο
2. Κνηλσληνινγηθή παξάδνζε ηεο ζεσξίαο ησλ επαγγεικάησλ θαη ζχγρξνλε ζπδήηεζε
3. Ζ δηδαζθαιία σο επάγγεικα θαη ν επαγγεικαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
4. Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη εθπαηδεπηηθνί
5. Μεηαξξχζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
6. Δπαγγεικαηηζκφο θαη εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
7. Δπαγγεικαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο

*Ζ εθπφλεζε εξγαζίαο απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη ππνρξεσηηθή
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Μάθημα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκων:

Κοινωνιολογία ηος Πανεπιζηημίος
B΄ - Καη’ επηινγήλ Yπνρξεσηηθφ
Δ΄ 2013- 2014
Κσλζηαληίλνο ηάθαξεο

Γιάγπαμμα
1. Σν Παλεπηζηήκην ζε ηζηνξηθή πξννπηηθή
2. Ζ θνηλσληθή ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε
3. Ζ απηνλνκία ηνπ ζεζκνχ σο δηαθχβεπκα
4. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη έξεπλα
5. Αθαδεκατθέο ειεπζεξίεο θαη ζπκκεηνρή: ε ζπιινγηθφηεηα ζε ακθηζβήηεζε
6. Παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη: ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο «ηαπηφηεηαο»
7. Παλεπηζηήκην θαη ρψξνο: απφ ην ηνπηθφ ζην παγθφζκην
8. Ζ κεηέσξε αμηνιφγεζε
9. Ζ «δηαδηθαζία ηεο Μπνιφληαο» θαη ε αλαδήηεζε ηεο αξηζηείαο
10. «Δπαγγεικαηηθνπνίεζε» ησλ ζπνπδψλ θαη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε: ζπλέπεηεο γηα ην
Παλεπηζηήκην.
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Μάθημα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκων:

Δκπαιδεςηική Ιζηοπιογπαθία
Β΄ - Καη’ επηινγήλ Yπνρξεσηηθφ
Ε΄ 2013-2014
Θενράξεο Αζαλαζηάδεο

Γιάγπαμμα

Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθφ ραξαθηήξα θαη απμεκέλεο απαηηήζεηο. Απεπζχλεηαη
ζε θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ έρνπλ δειψζεη θαη εμεηαζηεί κε επηηπρία ζηα πξνεγνχκελα
ηξία καζήκαηα ηνπ ίδηνπ δηδάζθνληα. Απαηηεί δηαξθή παξνπζία θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ
δηδάζθνληα γηα ηελ εθπφλεζε κηθξήο ηζηνξηθήο έξεπλαο. Παξάιιεια παξνπζηάδνληαη νη
ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο κειέηεο πνπ αλαλέσζαλ ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή ηζηνξηνγξαθία
θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 θαη νη ζχγρξνλεο εξεπλεηηθέο ηάζεηο ζην πεδίν ηφζν ζηελ
Διιάδα φζν θαη δηεζλψο. ηηο ηειεπηαίεο πέληε ζπλαληήζεηο νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο
παξνπζηάδνπλ ελψπηνλ ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο ηηο κειέηεο πνπ εθπφλεζαλ θαη αθνινπζεί
θξηηηθή ζπδήηεζε.
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Μάθημα :

Παιδαγωγικά Σςμπεπάζμαηα Θεωπιών Κινήηπων

Κύκλορ:

B΄ - Καη’ επηινγήλ Τπνρξεσηηθφ

Δξάμηνο:

Ε΄ 2013-2014

Γιδάζκοςζα:

Μαίξε Απνζηφινπ

Γιάγπαμμα

ην κάζεκα ζα αλαθεξζνχκε ζε ζπκπεξάζκαηα θαη ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη δπλαηφ λα
εμαρζνχλ απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα θίλεηξα θαη πνπ ε πηνζέηεζή ηνπο απφ ηηοηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ γηα κάζεζε.
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Μάθημα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκοςζα:

Παιδικό Λογοηεσνικό Βιβλίο
B - Kαη’ επηινγήλ Yπνρξεσηηθφ
Ε΄ 2013-2014
Διέλε Μαξαγθνπδάθε

Γιάγπαμμα
Tν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη:
1.

Iζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ εκθάληζε θαη δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ παηδηθνχ
ινγνηερληθνχ βηβιίνπ ζηελ Eιιάδα.

2.

Eίδε ηνπ παηδηθνχ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ.

3.

Tάζεηο θαη ζεκαηηθή ηνπ ζχγρξνλνπ παηδηθνχ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ.

4.

H ζπκβνιή ηνπ παηδηθνχ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ ζηε γισζζηθή, γλσζηηθή θαη
θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ.

5.

H ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε
θηιαλαγλσζίαο ζηα παηδηά.

6.

H πξνβιεκαηηθή αλαθνξηθά κε έλα είδνο παηδηθνχ αλαγλψζκαηνο: ηα θφκηθο.

7.

Kξηηήξηα επηινγήο θαηάιιεισλ παηδηθψλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ γηα ηηο δηάθνξεο
πεξηφδνπο-θάζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο (πξνζρνιηθή, πξψηε ζρνιηθή θηι.).

8.

Kξηηηθή παξνπζίαζε θαη αλάιπζε κεξηθψλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ειιεληθψλ
ινγνηερληθψλ βηβιίσλ.
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ΠPOΥEPOMENA MAΘHMATA
TOY TOMEA ΠAIΔAΓΩΓIKH
Eαρινό Εξάμηνο 2014

Μαθήμαηα Α΄Κύκλος
(Υποσπεωηικά)

Μάθημα :
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:

Ιζηοπία ηηρ Δκπαίδεςζηρ Ι
Ζ Δθπαίδεπζε ζηνλ Μαθξχ 19ν Αηψλα (1774-1888)
A΄ - Yπνρξεσηηθφ
Β΄ 2013-2014

Γιδάζκονηερ:

Θενράξεο Αζαλαζηάδεο

Γιάγπαμμα
1. Ζ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Δπξψπε θαηά ηνλ 18ν αηψλα.
2. Ζ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ λενειιεληθνχ δηαθσηηζκνχ (ηέιε 18νπ,
αξρέο 19νπ αηψλα)
3. Σα εθπαηδεπηηθά ζηε ζπγθπξία ηεο Δπαλάζηαζεο (1821-1828)
4. Οη εθπαηδεπηηθέο επηινγέο ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα
5. Ζ ζεκειίσζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (1834-1837)
6. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο
7. Ζ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο
8. Ζ εμάπισζε ηνπ δηθηχνπ
9. Πξνο ηε δηακφξθσζε εζληθήο ηαπηφηεηαο;
10. χλνςε-πκπεξάζκαηα
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Μάθημα:
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκοςζα:

Παιδαγωγική Ψςσολογία Ι
Θεσξίεο Μάζεζεο
Α΄ Yπνρξεσηηθφ
Γ΄ 2013-2014
Μαίξε Απνζηφινπ

Γιάγπαμμα
Σν κάζεκα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε κάζεζε.
Γίλεηαη αλαθνξά ζηα αθφινπζα:
Α. Μπερεβηνξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κάζεζε
Θεσξία ηεο Κιαζηθήο Δμάξηεζεο
Θεσξία ηεο πληειεζηηθήο Δμάξηεζεο
Θεσξία ηεο Λεηηνπξγηθήο Δμάξηεζεο
Θεσξία Μείσζεο ηεο Οξκήο
Β. Θεσξία ηνπ θφπηκνπ Μπερεβηνξηζκνχ
Γ. Θεσξία ηεο Κνηλσληθήο Γλσζηηθήο Μάζεζεο
Γ. Γλσζηηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηε Μάζεζε
Θεσξία Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ
Δπνηθνδνκεηηζκφο
Απφςεηο γηα ηε κάζεζε πνπ παίξλνπλ ππφςε ην πιαίζηφ ηεο
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Μαθήμαηα Β΄Κύκλος
(Υποσπεωηικά)

Μάθημα :
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκων:

Ιζηοπία ηηρ Δκπαίδεςζηρ ΙΙ
Ο Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο (1888-1976)
Β΄ - Yπνρξεσηηθφ
Σ΄ 2013-2014
Θενράξεο Αζαλαζηάδεο

Γιάγπαμμα
1.

Ο εθπαηδεπηηθφο δεκνηηθηζκφο σο θίλεκα

2.

Δθπαηδεπηηθφο δεκνηηθηζκφο θαη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο

3.

Δθπαηδεπηηθφο δεκνηηθηζκφο θαη ζρνιηθή γλψζε

4.

Τπέξκαρνη θαη αληίπαινη. Οη θξίζηκεο ζπγθξνχζεηο (ηξεηο παξαδφζεηο)

5.

Δθπαηδεπηηθφο δεκνηηθηζκφο θαη εζληθηζκφο

6.

Δθπαηδεπηηθφο δεκνηηθηζκφο θαη θηιειεπζεξηζκφο

7.

Δθπαηδεπηηθφο δεκνηηθηζκφο θαη ζνζηαιηζκφο

8.

Δθπαηδεπηηθφο δεκνηηθηζκφο θαη θαζηζκφο

9.

Δθπαηδεπηηθφο δεκνηηθηζκφο θαη θεκηληζκφο

10.

χλνςε-ζπκπεξάζκαηα
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Μάθημα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκοςζα:

Δκπαίδεςζη και Φύλο Ι
B΄ - Yπνρξεσηηθφ
Σ΄ 2013-2014
Διέλε Μαξαγθνπδάθε

Γιάγπαμμα

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ζα γίλεη παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ζέζεσλ θαη ησλ
απφςεσλ βαζηθψλ εθπξνζψπσλ ηεο θηιειεχζεξεο, ηεο καξμηζηηθήο, ηεο ζνζηαιηζηηθήο, ηεο
ξηδνζπαζηηθήο θαη ηεο κεηακνληέξλαο θεκηληζηηθήο πξνζέγγηζεο αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα
δεηήκαηα:
ηα αίηηα πνπ επλφεζαλ ηελ «θαηαζθεπή» ηεο έκθπιεο δηρνηνκίαο αιιά θαη
ζπκβάιινπλ ζηε ζπληήξεζή ηεο
ηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο έκθπιεο δηρνηνκίαο θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηεο ζηε ζέζε ησλ
αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηνλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο
ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο ν ζρνιηθφο κεραληζκφο είλαη δπλαηφλ λα
ζπκβάιεη ζηελ απνδφκεζή ηνπο θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζε
πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν.
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Μάθημα:
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκοςζα:

Κοινωνιολογία ηηρ Δκπαίδεςζηρ ΙΙ
Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, Κνηλσλία θαη Πνιηηηθή
Β΄ - Τπνρξεσηηθφ
Σ¨ 2013-2014
Διέλε ηάλνπ- Κχξγηνπ

Γιάγπαμμα

1. Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη θνηλσληνινγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
2. Αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη θνηλσλία
3. Μεηαξξχζκηζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο: αλάκεζα ζηελ ηζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα
4. Αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα
5. Αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο
6. Γηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε
7. Απφ ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο
*Ζ εθπφλεζε εξγαζίαο απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη ππνρξεσηηθή
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Μάθημα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκοςζα:

Δκπαίδεςζη και Φύλο ΙΙ
B΄ - Yπνρξεσηηθφ
Ζ΄ 2013-2014
Διέλε Μαξαγθνπδάθε

Γιάγπαμμα

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα αλαδείμεη ην ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ κεραληζκνχ ζηε
ζπληήξεζε θαη αλαπαξαγσγή ησλ παξαδνζηαθψλ ηαπηνηήησλ ηνπ θχινπ.
Σα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ είλαη ηα αθφινπζα:
Πξνζδηνξηζκφο ησλ φξσλ θνηλσληθφ θχιν, αλδξηζκφο θαη ζειπθφηεηα
Κνηλσληθφ θχιν θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα: ν ξφινο ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο
ηεξεφηππα ησλ θχισλ θαη νη έκθπιεο ηεξαξρηθέο δηρνηνκίεο ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ
εξγαζία θαη ηελ εθπαίδεπζε
Θεσξεηηθά κνληέια δηακφξθσζεο θαη εζσηεξίθεπζεο ησλ ζηεξενηππηθψλ
ηαπηνηήησλ θχινπ
Ζ ξεηνξηθή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ σο πξνο ηνλ παξάγνληα θχιν ζηελ εθπαίδεπζε θαη
ε αλαίξεζή ηεο κέζα απφ ην πεξηερφκελν ηεο επίζεκεο ζρνιηθήο γλψζεο, ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ
Δπξσπατθέο θαη εζληθέο πνιηηηθέο πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ
εθπαίδεπζε θαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσλία.
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Μάθημα:
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκοςζα:

Παιδαγωγική Ανθπωπολογία
ρνιηθή Μάζεζε θαη Παηδαγσγηθή Έξεπλα: Ζ θνπηά ηεο Κνηλσληθήο
Καηαζθεπήο
B΄ - Yπνρξεσηηθφ
Ζ΄ 2013-2014
Λνπηζηάλα Μπεληλθάδα

Γιάγπαμμα
Μηα απφ ηηο θεληξηθέο αλζξσπνινγηθέο παξαδνρέο είλαη ε αξρή φηη ε πξαγκαηηθφηεηα
είλαη θνηλσληθά/ πνιηηηζκηθά θαηαζθεπαζκέλε. Άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο
πνιηηηζκνχο, δνπλ νπζηαζηηθά ζε δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο. Οη έλλνηεο, ηδέεο θαη αμίεο πνπ
απνηεινχλ ην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο δελ «ππάξρνπλ» ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.
Αληίζεηα, απνηεινχλ πξντφληα θνηλσληθήο θαηαζθεπήο θαη είλαη πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά
πξνζδηνξηζκέλεο. Γεκηνπξγνχληαη, αλαπαξάγνληαη θαη αιιάδνπλ κέζα απφ θνηλσληθέο
δηαδηθαζίεο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη γλσζηή
σο

ζεσξία

ηεο

θνηλσληθήο

θαηαζθεπήο

ή

θνηλσληθφο

επνηθνδνκεηηζκφο

(social

constructionism), κεηαμχ άιισλ.
Ζ πξνζέγγηζε ηεο «θνηλσληθήο θαηαζθεπήο» έρεη πξνεθηάζεηο γηα ηελ θαζεκεξηλή
ζρνιηθή πξαθηηθή. Έλα καζεζηαθφ πιαίζην νξγαλσκέλν ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ
επνηθνδνκεηηζκνχ δηαθέξεη ξηδηθά απφ κηα «παξαδνζηαθή» ζρνιηθή ηάμε, επεηδή ζηεξίδεηαη
ζε δηαθνξεηηθέο παξαδνρέο γηα ηε θχζε ηεο γλψζεο θαη ηεο κάζεζεο θαη γηα ην ξφιν καζεηή
θαη εθπαηδεπηηθνχ. ην κάζεκα

ζα δηεξεπλήζνπκε ηηο παξαδνρέο απηέο θαη ζα ηηο

ζπγθξίλνπκε κε αληίζηνηρεο παξαδνρέο απφ άιια εξεπλεηηθά παξαδείγκαηα.
Ζ πξνζέγγηζε ηεο «θνηλσληθήο θαηαζθεπήο» έρεη πξνεθηάζεηο, επίζεο, γηα ηελ
έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε, κεηαμχ άιισλ επεηδή, κέζα απφ έλλνηεο φπσο «αιιειεπίδξαζε»,
«ζρέζε» θαη «δηαπξαγκάηεπζε», ηνλίδεη ηελ θνηλσληθή θχζε ηεο κάζεζεο. Απφ ηε ζθνπηά
ηεο ζεσξίαο ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ζα δηεξεπλήζνπκε έλλνηεο θεληξηθέο ζηε κειέηε ηεο
εθπαίδεπζεο, φπσο «επηηπρία/ απνηπρία», «καζεζηαθέο δπζθνιίεο», «πξφζσπν», «δηαθνξά»
θαη «έζλνο».
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Μάθημα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκων:

Οπγάνωζη και Γιοίκηζη ηος Δκπαιδεςηικού Σςζηήμαηορ
B΄ - Yπνρξεσηηθφ
Ζ΄ 2013-2014
Κσλζηαληίλνο ηάθαξεο

Γιάγπαμμα

1.

O ξφινο ηνπ θξάηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.

2.

Θεσξίεο Oξγάλσζεο.

3.

Θεσξίεο Γηνίθεζεο.

4.

Iζηνξηθή επηζθφπεζε ησλ ζρνιψλ Γηνίθεζεο.

5.

Mνξθέο Γηνίθεζεο.

6.

Oξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ Eιιεληθνχ Eθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο.

7.

Πξφηαζε γηα κηα νξζνινγηθή νξγάλσζε ηνπ Eθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο ηεο ρψξαο.

8.

Δμειίμεηο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο

157
Μαθήμαηα Β΄Κύκλος
(Καη’ επιλογήν Υποσπεωηικά)

Μάθημα:
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκοςζα:

Παιδαγωγική Ψςσολογία ΙΙ
Θεσξίεο Κηλήηξσλ
Β΄ Καη’ επηινγήλ Yπνρξεσηηθφ
Σ΄ 2013-2014
Μαίξε Απνζηφινπ

Γιάγπαμμα
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα
θίλεηξα.
Θα γίλεη αλαθνξά ζηα αθφινπζα:
Ζ κπερεβηνξηζηηθή πξνζέγγηζε
Ζ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε
Ζ πξνζέγγηζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο έλλνηεο: πξνζδνθία Υ αμία
Θεσξία ησλ αηηηαθψλ απνδφζεσλ
Κνηλσληθν-γλσζηηθή ζεσξία
ηφρνη θαη πξνζαλαηνιηζκνί ζηφρσλ
Δζσηεξηθφ- εμσηεξηθφ θίλεηξν
Δληνπηζκέλν θίλεηξν
πλαηζζήκαηα θαη θίλεηξα

ην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ ζα γίλεη ζρνιηαζκφο ελλνηψλ
πνπ ζπλδένληαη κε ηα θίλεηξα, φπσο: ελδηαθέξνληα, ηθαλφηεηα, απηφ-πξνζδηνξηζκφο,
πξνζσπηθή αμία, πξνδηαζέζεηο.
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Μάθημα:
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκων:

Θεωπίερ ηηρ Γιδαζκαλίαρ
Γλψζε, ρνιείν θαη Ηζηνξία. Παιηέο θαη Νέεο Πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή
ηνπ Μαζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο.
B΄ - Καη’ επηινγήλ Yπνρξεσηηθφ
Σ΄ 2013-2014
Αζαλάζηνο Γθφηνβνο

Γιάγπαμμα

Με βάζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα απφ ηελ Διιάδα θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ζα
παξνπζηαζηεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε γηα ην ηζηνξηθφ παξειζφλ, φπσο
απηή δεκηνπξγείηαη ζηα πιαίζηα ηεο αθαδεκατθήο θαη άιιεο έξεπλαο ηεο Ηζηνξίαο, ηηο
απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ γηα δηακφξθσζε ηνπ γλσζηηθνχ θαη θνλνληζηηθνχ νξίδνληα ησλ
καζεηψλ, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη δεμηφηεηεο θξηηηθήο
δηεξεχλεζεο ζεκάησλ, θαη ην ίδην ην ηζηνξηθφ παξειζφλ σο "απειζνχζα πξαγκαηηθφηεηα".
ηε ζπλέρεηα ζα ζπδεηεζνχλ παξαδνζηαθά κνληέια ζπγγξαθήο θαη δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο
ζην ζρνιείν σο καζήκαηνο θξνλεκαηηζηηθνχ (εξγαιεηαθή Ηζηνξία θαη εξγαιεηαθή
δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο) θαη ζα γίλεη αλαθνξά ζε λέεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ
ίδηνπ καζήκαηνο κέζσ ηεο επαθήο ησλ καζεηψλ κε θείκελα ζηα νπνία απνηππψλεηαη ε
εκπεηξία ηζηνξηθψλ ππνθεηκέλσλ γηα ηε δξάζε ηνπο θαη γηα ηε δξάζε "άιισλ" κε απνδέθηεο
ηα ίδηα ηα ππνθείκελα.
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Μάθημα:
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκων:

Δκπαίδεςζη και Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών
Ζ «Γηάπιαζε» ησλ Δθπαηδεπηηθψλ
B΄ - Καη’ επηινγήλ Yπνρξεσηηθφ
Σ΄ 2013-2014
Παλαγηψηεο Παπαθσλζηαληίλνπ

Γιάγπαμμα
Πξφινγνο
1.

Kεθάιαην A'
Mεθοδολογικέρ καηεςθύνζειρ και επεςνηηικέρ ηάζειρ ζηην Iζηοπία ηηρ Eκπαίδεςζηρ.

2.

Kεθάιαην B'
Kοινωνία, Kπάηορ και Θεζμοί Kαηάπηιζηρ Eκπαιδεςηικών: Γιάπλαζη «ηύπων» και
διασείπιζη λειηοςπγιών.

3.

Kεθάιαην Γ'
Oι δάζκαλοι και η διάπλαζη παπαζηάζεων και πόλων.
α. Tα Γηδαζθαιεία θαη ν «δάζθαινο - ιεηηνπξγφο» (1878-1914).
β. Oη Παηδαγσγηθέο Aθαδεκίεο θαη ν «δάζθαινο - λνκηκφθξσλ» (1934-1989).

4.

Kεθάιαην Γ'
Oι καθηγηηέρ και η διάπλαζη παπαζηάζεων και πόλων.
α. Tν Παλεπηζηήκην θαη ε «αλάγθε παηδαγσγηθήο κνξθψζεσο ησλ θαζεγεηψλ M.E.»
(1875-1902).
β. Tν Γηδαζθαιείν Mέζεο Eθπαίδεπζεο θαη ν έιεγρνο ηνπ έξγνπ θαη ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ (1910-1979).

5.

Kεθάιαην E'
Kπάηορ και Eκπαιδεςηικοί: «καη’ εικόνα και ομοίωζιν».
α. Παηδαγσγηθά Tκήκαηα θαη θνηλσληθφο έιεγρνο.
β. H επέιηθηε επηκφξθσζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ.
γ. Tν ζεκεξηλφ ζθεληθφ ηεο Kαηάξηηζεο θαη Eπηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Eπίινγνο.
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Μάθημα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκων:

Δκπαίδεςζη και Αγοπά Δπγαζίαρ
B΄ - Καη’ επηινγήλ Yπνρξεσηηθφ
Σ΄ 2013-2014
Κσλζηαληίλνο ηάθαξεο

Γιάγπαμμα

1.

H Δθπαίδεπζε ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο.

2.

H «ηερληθή» θαη «επαγγεικαηηθή» Δθπαίδεπζε.

3.

H εξγαζία ζην πιαίζην θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.

4.

H «αγνξά εξγαζίαο» ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο.

5.

Kαζεζηψο ζπζζψξεπζεο θαη ξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο.

6.

H έλλνηα ηεο εηδηθφηεηαο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο.

7.

Δπέιηθηε εμεηδίθεπζε θαη απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο.

8.

Oη ζρέζεηο εθπαίδεπζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.

9.

Αθαδεκατθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε

10.

Απφ ηελ εξγαζία ζηελ Δθπαίδεπζε θαη απφ ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ εξγαζία.
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Μάθημα:
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκων:

Γιδακηική ηηρ Γλώζζαρ
Σν Γισζζηθφ Μάζεκα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: Θεσξία θαη Πξάμε
ηεο Γηδαζθαιίαο
Β΄ Καη’ επηινγήλ Τπνρξεσηηθφ
Ζ΄ 2013-2014
Αζαλάζηνο Γθφηνβνο

Γιάγπαμμα
ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ζα εμεηαζηεί ε πξνβιεκαηηθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο
ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε έκθαζε ζηελ ππνρξεσηηθή ηεο βαζκίδα (Γπκλάζην), έηζη
φπσο απηφ δηακνξθψζεθε απφ ηε γισζζηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1976 θαη εμήο.
Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ελφηεηεο. ηελ πξψηε εμεηάδνληαη νη πξνυπνζέζεηο
(γισζζηθή πνιηηηθή, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, εγρεηξίδηα) γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ
καζήκαηνο ζε φιεο ηηο επί κέξνπο κνξθέο ηνπ, κε έκθαζε ζην παξφλ.
ηε δεχηεξε ελφηεηα εμεηάδνληαη ζεσξίεο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ γισζζηθνχ
καζήκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε
κεηαηφπηζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο ινγηθήο ηνπ καζήκαηνο απφ ην παξαδνζηαθφ,
πινθεληξηθφ, ζην ζχγρξνλν ιεηηνπξγηθφ θαη επηθνηλσληαθφ κνληέιν νξγάλσζεο ησλ ζηφρσλ,
ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο.

ηελ ηξίηε ελφηεηα εμεηάδνληαη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ
ηνπ καζεηή, έηζη φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο ζηφρνπο δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνχ
καζήκαηνο ζηνλ δηεζλή, επξσπατθφ θαη ειιεληθφ νξίδνληα. Ηδηαίηεξε κλεία ζα γίλεη ζηα
απνηειέζκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ γχξσ απφ ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ζε
δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ηεο Δπξψπεο θαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ζηνπο
παξάγνληεο πνπ ηα πξνζδηνξίδνπλ.
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Μάθημα :

Σςμβολικέρ Γιαζηάζειρ ηηρ Δκπαίδεςζηρ

Θέμα:

χκβνια θαη Σειεηνπξγίεο ζην ρνιείν

Κύκλορ:

B΄ - Καη’ επηινγήλ Τπνρξεσηηθφ

Δξάμηνο:

Ζ΄ 2013-2014

Γιδάζκοςζα:

Λνπηζηάλα Μπεληλθάδα

Γιάγπαμμα
Αθεηεξία ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πξνζέγγηζε ζηε κειέηε ηνπ πνιηηηζκνχ, ε γλσζηή σο
«ν πνιηηηζκφο σο επηθνηλσλία». Γηα λα πξνζδψζνπλ λφεκα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη
άλζξσπνη ηελ αληηθεηκελνπνηνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζε ηζηνξίεο, πεξηγξαθέο, κχζνπο, ζεσξίεο,
παξνηκίεο θαη θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο. Απφ ηε ζθνπηά απηή, ν πνιηηηζκφο δελ «ππάξρεη»
απιψο ζην λνπ ησλ αηφκσλ, αιιά ζηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε. Έλλνηεο θιεηδηά ζε απηή
ηελ πξνζέγγηζε είλαη «κχζνο», «ζχκβνιν» θαη «ηειεηνπξγία». Απηά ηα ζπκβνιηθά ζηνηρεία
απνηεινχλ θαη ηελ «πξψηε χιε» κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη ραξάζζνπλ φξηα γχξσ απφ ηελ
νκάδα ηνπο, νηθνδνκψληαο θαη ζηεξίδνληαο ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα κέζα απφ
ζπκβνιηθέο δηαδηθαζίεο. ην κάζεκα ζα αλαιχζνπκε φςεηο ηεο δσήο ζην ζρνιείν, κε
έκθαζε ζηηο εθδειψζεηο κλήκεο (π.ρ. εζληθέο γηνξηέο ζην ζρνιείν θαη καζεηηθέο
παξειάζεηο), ζηελ πξσηλή πξνζεπρή θαη ζηηο ηειεηέο απνλνκήο ηηκεηηθψλ δηαθξίζεσλ πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζηα ζρνιεία. Θα αλαδείμνπκε ηε ζπκβνιηθή δηάζηαζε απηψλ ησλ
εθδειψζεσλ, ηφζν γηα ηα εκπιεθφκελα άηνκα ή/φζν θαη γηα ηνπο θαη εθπξνζψπνπο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηθψλ αξρψλ. Σέινο, ζα αλαδείμνπκε ηηο ζρέζεηο απηψλ ησλ
πξαθηηθψλ κε θαηλφκελα θαη αληηιήςεηο πνπ ζπλαληά θαλείο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία.
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Μάθημα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκων:

Γιδακηική ηηρ Ιζηοπίαρ
B΄ - Καη’ επηινγήλ Τπνρξεσηηθφ
Ζ΄ 2013-2014
Παλαγηψηεο Παπαθσλζηαληίλνπ

Γιάγπαμμα

– Οη θνηλσληθν-πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ζηε Μ. Δθπαίδεπζε
–

Δγρεηξίδηα ηζηνξίαο: Απφ ηε ζπγγξαθή ζηε ζρνιηθή ηνπο ρξήζε

–

Οη ζεζκηθέο παξάκεηξνη δηδαζθαιίαο: ΓΔΠΠ θαη ΑΠ

–

Θεσξεηηθέο νξίδνπζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο

–

Παξαδείγκαηα δηδαθηηθήο εθαξκνγήο (Πξαθηηθή Άζθεζε)
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Μάθημα:
Θέμα:
Κύκλορ:
Δξάμηνο:
Γιδάζκοςζα:

Δκπαιδεςηική Πολιηική ΙΙ
Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο, Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηθή
B΄ - Καη’ επηινγήλ Τπνρξεσηηθφ
Ζ΄ 2013-2014
Διέλε ηάλνπ- Κχξγηνπ

Γιάγπαμμα

1. Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή
2. Γεκφζηα εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθή πνιηηηθή
3. Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο: απφ ηελ αληζφηεηα ζηε δηαθνξά
4. Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε
5. Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη εθπαίδεπζε
6. Μνξθέο θαη αίηηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αγνξά
εξγαζίαο
7. Πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ
εθπαίδεπζε

*Ζ εθπφλεζε εξγαζίαο απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη ππνρξεσηηθή
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ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ

Μεηά απφ πξφηαζε ηνπ Tνκέα Παηδαγσγηθήο ζηε Γ.. αξ. 47 / 13.6.2001 ηδξχζεθαλ
πέληε (5) Eξγαζηήξηα (ΦΔΚ 279 / 19.11.2002, Π.Γ. 332).
πγθεθξηκέλα:
1.

Eπγαζηήπιο Eμπειπικήρ Eκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ (επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Aζ.E.
Γθφηνβνο, Kαζεγεηήο).

2.

Δπγαζηήπιο Έπεςναρ Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ και Δπιμόπθωζηρ Δκπαιδεςηικών
(επηζηεκνληθή ππεχζπλε: Δι. ηάλνπ-Κχξγηνπ, Καζεγήηξηα).

3.

Eπγαζηήπιο Έπεςναρ ηος Koινωνικού Aποκλειζμού και ηηρ Aξιολόγηζηρ ζηην
Eκπαίδεςζη (επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Π. Παπαθσλζηαληίλνπ, Kαζεγεηήο).

4.

Eπγαζηήπιο Iζηοπίαρ Nεοελληνικήρ
Αζαλαζηάδεο, Αλαπι. Kαζεγεηήο)

5.

Eπγαζηήπιο Mελέηηρ και Έπεςναρ ηηρ Γιδαζκαλίαρ και Aξιολόγηζηρ ηηρ Γλώζζαρ ζηην
Eκπαίδεςζη (EMEΓAΓE) (επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Aζ.E. Γθφηνβνο, Kαζεγεηήο).

Eκπαίδεςζηρ (επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θ

Αποζηολή
1.

Σν εξγαζηήξην κε ηελ επσλπκία: «Eπγαζηήπιο Eμπειπικήρ Eκπαιδεςηικήρ
Έπεςναρ»:
Α. Έρεη σο ζθνπφ λα θαιχςεη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηελέξγεηα
ζπζηεκαηηθήο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη ηε δεκηνπξγία ηξάπεδαο εκπεηξηθψλ
δεδνκέλσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε Γηνίθεζε θαη ηε
πκβνπιεπηηθή ηεο Eθπαίδεπζεο, ηε πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή θαη ηε
Γηαπνιηηηζκηθή Eθπαίδεπζε θαη λα ζπκβάιεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ζηελ θαηάξηηζε
ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα αληίζηνηρα πεδία.
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B. πλεξγάδεηαη κε αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο,
εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα πνπ έρνπλ ζπλαθείο ζηφρνπο
Γ. Δηδηθφηεξα, ην εξεπλεηηθφ έξγν αθνξά:
α) ζηελ θσδηθνπνίεζε πιεξνθνξηαθψλ ελνηήησλ (βηβιηνγξαθίεο, επξεηήξηα)
θαη ζηε δεκηνπξγία ηξάπεδαο εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ·
β) ζηε ζπγθξφηεζε εηδηθεπκέλεο βηβιηνζήθεο·
γ) ζηε ζπγθξφηεζε εξγαιείσλ γηα ηελ εκπεηξηθή κειέηε ηεο ειιεληθήο
εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο·
δ) ζηε δεκηνπξγία εκπεηξηθψλ δεηθηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ·
ε)

ζηελ έξεπλα, ζηελ εθπφλεζε εηδηθψλ κνλνγξαθηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηα πεδία
ηεο πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο, ηεο Γηνίθεζεο ηεο Eθπαίδεπζεο θαη ηεο
Γηαπνιηηηζκηθήο Eθπαίδεπζεο

ζη) ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε εκπεηξηθψλ παξακέηξσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ·
δ) ζηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο
εθπαίδεπζεο ζε δηεζλέο επίπεδν.
2.

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ εξγαζηεξίνπ κε ηελ επσλπκία: «Επγαζηήπιο Έπεςναρ
Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ και Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών» είλαη:
Α.

Ζ κειέηε θη ε αλάιπζε ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξεηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ εμειίμεσλ
ζε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηε δηνίθεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, ζην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ θαη ηε δηακφξθσζε θαη άζθεζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην
πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Β.

Γ.

Ζ αλάιπζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ζηελ εθπαίδεπζε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επηκφξθσζε, ζηελ πξνψζεζε ηεο
επηθνηλσλίαο, ζηνπο ηξφπνπο ππνζηήξημεο θαη εκςχρσζεο θαη ζηελ θξηηηθή
ππνδνρή θαη ελεξγεηηθή έληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Ζ κειέηε θαη ε αλάδεημε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ
ζπλδέεηαη κε δεηήκαηα αμηνιφγεζεο, απνινγηζκνχ θαη ινγνδνζίαο - ειέγρνπ
ζηελ εθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηεο ζρέζεο ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο, ζε
ζπλάξηεζε κε ηηο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηε δηακφξθσζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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Γ.

Ζ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο, αμηνιφγεζεο θαη δηακφξθσζεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.
Ζ έξεπλα γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ ππνδνρήο θαη
αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε.

Δ.

3.

Σν εξγαζηήξην κε ηελ επσλπκία: «Eπγαζηήπιο Έπεςναρ ηος Kοινωνικού
Aποκλειζμού και ηηρ Aξιολόγηζηρ ζηην Eκπαίδεςζη»:
Α. Δπηδηψθεη:
λα θαιχςεη κε κειέηεο θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ

-

αθνξνχλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ζηελ Eθπαίδεπζε
θαη ζπλαθψο λα ζπκβάιεη ζηελ θαηάξηηζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα πεδία απηά·
λα αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο κε αθαδεκατθά ηδξχκαηα, εξεπλεηηθά θέληξα θαη

-

ηλζηηηνχηα ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, πνπ έρνπλ ζπλαθείο ζηφρνπο.
B. Δηδηθφηεξα, ην εξεπλεηηθφ έξγν αθνξά:
α) ζηελ θσδηθνπνίεζε πιεξνθνξηαθψλ ελνηήησλ (βηβιηνγξαθίεο, επξεηήξηα)·
β) ζηε ζπγθξφηεζε εηδηθεπκέλεο βηβιηνζήθεο·
γ) ζηε δηάζσζε θαη αμηνπνίεζε αξρεηαθψλ θαη εληχπσλ πεγψλ·
δ) ζηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηελ εθπφλεζε εηδηθψλ
κνλνγξαθηψλ θαη ζηε δηελέξγεηα ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ·
ε)

ζηελ θαηαγξαθή δηεζλψλ ηάζεσλ θαη ζηελ επεμεξγαζία δεηθηψλ γηα ηε
ζπγθξηζηκφηεηα εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ.

4.

Σν

Δξγαζηήξην

κε

ηελ

επσλπκία:

«Eπγαζηήπιο

Iζηοπίαρ

Nεοελληνικήρ

Eκπαίδεςζηρ»:
Α. Έρεη σο ζθνπφ λα θαιχςεη κε κειέηεο θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζεκαηηθέο
ελφηεηεο ηεο θνηλσληθήο Iζηνξίαο ηεο Nενειιεληθήο Eθπαίδεπζεο θαη ζπλαθψο
λα ζπκβάιεη ζηελ θαηάξηηζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην
πεδίν απηφ.
Β. πλεξγάδεηαη κε αθαδεκατθά ηδξχκαηα εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, εξεπλεηηθά
θέληξα θαη ηλζηηηνχηα πνπ έρνπλ ζπλαθείο ζηφρνπο.
Γ. Δηδηθφηεξα, ην εξεπλεηηθφ έξγν αθνξά:
α) ζηελ θσδηθνπνίεζε πιεξνθνξηαθψλ ελνηήησλ (βηβιηνγξαθίεο, επξεηήξηα),
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β) ζηε ζπγθξφηεζε εηδηθεπκέλεο βηβιηνζήθεο,
γ) ζηε δηάζσζε, ηαμηλφκεζε θαη αμηνπνίεζε αξρεηαθψλ θαη εληχπσλ πεγψλ ηεο
Nενειιεληθήο Eθπαίδεπζεο,
δ) ζηηο ππνκλεκαηηζκέλεο επαλεθδφζεηο θεηκέλσλ,
ε)

ζηελ έξεπλα θαη εθπφλεζε εηδηθψλ κνλνγξαθηψλ,

ζη) ζηελ

πξαγκαηνπνίεζε

παξαδεηγκάησλ

«πξνθνξηθήο

ηζηνξίαο»

ηεο

Eθπαίδεπζεο.
5.

Σν εξγαζηήξην κε ηελ επσλπκία: «Eπγαζηήπιο Mελέηηρ και Έπεςναρ ηηρ
Διδαζκαλίαρ και Aξιολόγηζηρ ηηρ Γλώζζαρ ζηην Eκπαίδεςζη (EMEΔAΓE)»:
Α. Έρεη σο απνζηνιή:
-

λα δηεξεπλήζεη θαη λα κειεηήζεη ηε δηδαζθαιία θαη αμηνιφγεζε ηεο γιψζζαο
ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπλαθψο λα ζπκβάιεη ζηελ
θαηάξηηζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαζψο θαη ζηελ
επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηα πεδία απηά·

-

λα ζπλεξγάδεηαη κε αθαδεκατθά ηδξχκαηα, εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα
ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, πνπ έρνπλ ζπλαθείο ζηφρνπο.

B. Δηδηθφηεξα, ην εξεπλεηηθφ έξγν αθνξά:
α) ζηε

ζπιινγή

θαη

επεμεξγαζία

εξεπλεηηθνχ

πιηθνχ

(γξαπηνχ

θαη

πξνθνξηθνχ), ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηε δηδαζθαιία θαη αμηνιφγεζε ηεο
γιψζζαο ζηα ζρνιεία·
β) ζηε ζπγθξφηεζε εηδηθεπκέλεο βηβιηνζήθεο·
γ) ζηελ έξεπλα, ζηελ εθπφλεζε εηδηθψλ κνλνγξαθηψλ
δ) ζηε δηάζσζε θαη αμηνπνίεζε αξρεηαθψλ θαη εληχπσλ πεγψλ·
ε)

ζηε δεκηνπξγία ηξάπεδαο κε πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία θαη αμηνιφγεζε ηεο
γιψζζαο.
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Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS

Πανεπιςτήμιο Λωαννίνων
Διεφθυνςη Διεθνών & Δημοςίων χέςεων
Σμήμα Διεθνών χέςεων

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΛΣΙΜΛΟ ΤΠΟΔΟΧΙ

ΤΠΕΤΚΤΝΟ ΚΑΚΘΓΘΣΘ
ΤΠΕΥΚΤΝΟ ΚΑΚΘΓΘΣΙ
ΓΛΑ ΣΘ ΔΛΑΠΑΝΕΠΛΣΘΜΛΑΚΘ ΤΜΦΩΝΛΑ
ΠΑΝΕΠΛΣΘΜΜΟΤ ΤΠΟΔΟΧΙ
ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΛΣΘΜΛΟΤ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ

ΚΩΔΛΚΌ ΣΟΜΖΑ
ΠΟΤΔΏΝ

ΕΠΜΠΕΔΟ
ΠΟΤΔΏΝ

ΤΝΟΛΛΚΙ
ΦΟΛΣΘΣΕ ΔΛΆΡΚΕΛΑ
(MΙΝΕ)

Universität Regensburg
(Γερμανία)

1

http://www.uni-regensburg.de
URL for incoming students:
http://www.uni-regensburg.de/urinternational/index.html (Exchange students)
http://www.uni-regensburg.de/urinternational/internationaloffice/incomings/index.html

International Office, e-mail:
Καθηγητήσ Αθ. ΓΚΟΣΟΒΟ
(Π)
(Τθλ. 2651 0 05653)

maria.grotz@verwaltung.uniregensburg.de,
susanne.gschnaidner@verwaltung.uniregensburg.de

Education

Π
Μ

2

12

Educational
Science,
Comparative
Education

-

2

18

Prof. J. HELMCHEN, Institut für
Westfälische Wilhelms- Universität Münster
(Γερμανία)

2

http://www.uni-muenster.de
http://www.studentenwerk-muenster.de (Student
Support Services)

Καθηγητήσ
Π. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΛΝΟΤ
(Π)
(Τθλ. 2651 0 05677)

Allgemeine Erziehungswissenschaft, Email: helmchen@uni-muenster.de,
Erasmus office: Erasmus.buero@unimunester.de, erasmus.ew@unimunester.de, nina.karidio@unimuenster.de, international.office@unimuenster.de
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3

4

5

Freie Universität Berlin
(Γερμανία)
http://www.fu-berlin.de/en , http://www.fuberlin.de/fu-international (International
Relations) , http://www.fuberlin.de/en/sites/abt4/mobilitaet/stud_in/allginfo/index.html

Università degli Studi di Bari – Aldo Moro (Λταλία)
http://www.uniba.it/
http://www.uniba.it/studenti/opportunitaallestero/erasmus

Erciyes University (Σουρκία)
http://www.erciyes.edu.tr
http://intoffice.erciyes.edu.tr

Επικ. Καθηγήτρια Λ.
ΜΠΕΝΛΝΚΑΗΑ (Π)
(Σηλ. 2651 0 05681)

Prof. Ch. Wulf, Department of
Education and Psychology, e-mail:
chrwulf@zedat.fu-berlin.de , Dr. E.
Lack, E-mail: evalack@zedat.fuberlin.de , erasmus@fu-berlin.de,
Erasmus coordinator:
incoming@fu-berlin.de

Teacher’s
Education

Π

2

10

Αναπλ. Καθηγήτρια
ΕΛ. ΛΑΝΟΤ-ΚΤΡΓΛΟΤ
(Σηλ. 2651 0 05775)

Prof. Vittoria BOSNA, Dipartimento
Scienze Pedagogiche e didattiche,
e-mail: vittoria.bosna@scformaz.uniba.it – Dr. Lucia Cioce,
Area servizi innovativi per la
didattica e gli studenti, e-mail:
l.cioce@relint.uniba.it

Teacher
training and
education
science

Π
Δ

2

12

Επικ. Καθηγήτρια Λ.
ΜΠΕΝΛΝΚΑΗΑ (Π)
(Σηλ. 2651 0 05681)

Dr. Selahattin Aksit, Faculty of
Education, e-mail:
aksit@erciyes.edu.tr –
International Office, e-mail:
Erasmus@intoffice.erciyes.edu.tr,
nyildiz@erciyes.edu.tr,
intoffice@erciyes.edu.tr,
psahin@erciyes.edu.tr

Education,
Teacher
Training

Π

4

24

Τμθματικόσ υπεφκυνοσ LLP/Erasmus:
Ιωάννθσ Πρελορζντηοσ, Κακθγθτισ, Τθλ. 26510 05685, E-mail: iprelore@uoi.gr
Σθμειώςεισ:
Συνιςτάται οι φοιτθτζσ να μελετοφν προςεκτικά τισ ιςτοςελίδεσ των παν/μιων υποδοχισ για το πρόγραμμα Erasmus και τουσ ειςερχόμενουσ φοιτθτζσ. Θα πρζπει οι ίδιοι να
διερευνοφν τθν υποχρζωςθ θλεκτρονικισ εγγραφισ (online application) κακώσ και τισ αντίςτοιχεσ καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ. Η ζρευνα για τισ δυνατότθτεσ ςτζγαςθσ ςτο παν/μιο
υποδοχισ είναι αποκλειςτικι ευκφνθ των φοιτθτών οι οποίοι κα πρζπει να ςυμβουλεφονται προςεκτικά τισ πλθροφορίεσ τθσ ιςτοςελίδασ για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου
υποδοχισ και να προβαίνουν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ που υποδεικνφονται βάςει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ, πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςισ τουσ ςτο Τμιμα Διεκνών Σχζςεων, κα πρζπει οπωςδιποτε να ζχουν ενθμερώςει και τον υπεφκυνο Κακθγθτι τθσ
διαπανεπιςτθμιακισ ςυμφωνίασ αλλά και τον Τμθματικό υπεφκυνο.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Π.Μ..)

1. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2002-2003 ζην Σκήκα Φ.Π.Φ. (Σνκέαο Παηδαγσγηθήο)
ιεηηνπξγεί Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο κε
ηηο εμήο εηδηθεχζεηο:
Ηζηνξία θαη Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο
Παηδαγσγηθή θαη Φπρνινγία ζην ρνιείν
πγθξηηηθή θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε
-

Γηνίθεζε θαη Αμηνιφγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε.

(Βι. ΦΔΚ 314/15.03.2002)

Άξζξν 5
Υξνληθή δηάξθεηα
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ νξίδεηαη ζε
ηέζζεξα (4) αθαδεκατθά εμάκελα. Γηα ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα νξίδεηαη ζε έμη (6) εμάκελα.
Γηα ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο
εηδίθεπζεο ή ε θαηνρή αληίζηνηρνπ δηπιψκαηνο απφ παλεπηζηήκην ηνπ εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ (αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην ΓΗΚΑΣΑ, εθφζνλ είλαη ηνπ εμσηεξηθνχ). Με
ηεθκεξησκέλε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. είλαη δπλαηφ λα παξαθακθζεί ε χπαξμε κεηαπηπραηθνχ
δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) αλ θξηζεί επαξθέο ην επίπεδν ηνπ ζπγγξαθηθνχ-εξεπλεηηθνχ
έξγνπ ππνςεθίσλ ζε ζπλαθέο πεδίν ηεο επηζηήκεο.
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Άπθπο 6

Τπνςήθηνη Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο θαη Φνηηήηξηεο
ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γίλνληαη δεθηνί εκεδαπνί θαη αιινδαπνί
πηπρηνχρνη:
α.

Σκεκάησλ Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο.

β.

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Νεπηαγσγψλ θαη Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο.

γ.

Άιισλ νκνεηδψλ Σκεκάησλ ησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ.

δ.

Άιισλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ή Σ.Δ.Η. εθφζνλ ζηηο βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο
έρνπλ δηδαρζεί αληηθείκελα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη έρνπλ ηξηεηή,
ηνπιάρηζηνλ, εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ηελ νπνία απνδεηθλχνπλ επηζήκσο. Πηπρηνχρνη
παλεπηζηεκηαθψλ ρνιψλ ή Σκεκάησλ ηεο αιινδαπήο γίλνληαη δεθηνί ζην
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ ηζφηηκνπο ηίηινπο
επηζήκσο αλαγλσξηζκέλνπο.
Γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη φζνη γλσξίδνπλ πολύ καλά (καη’ ελάσιζηο Γ1/C1)

κηα ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο επφκελεο μέλεο γιψζζεο Aγγιηθή, Γαιιηθή ή Γεξκαληθή θαη
δηαζέηνπλ αληίζηνηρν ηίηιν πηζηνπνίεζεο, κε βάζε ηηο επίζεκεο αληηζηνηρίεο ηνπ ΑΔΠ
(ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α2) ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΛΧΟΜΑΘΔΗΑ)
Οη πηπρηνχρνη μέλσλ παλεπηζηεκηαθψλ ρνιψλ ή Σκεκάησλ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ
επαξθψο θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα. Απηφ ζα πηζηνπνηείηαη κε εμεηάζεηο.

Δθηελέζηεξεο θαη επηκέξνπο πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ
Σκήκαηνο θαη ηνπ Σνκέα:
http://pep.uoi.gr/
http://edu.pep.uoi.gr/
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ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. TOY TOMEA ΠAIΔAΓΩΓIKH
Γιδακηικό - Δπεςνηηικό
Πποζωπικό (Γ.E.Π.)

Tασ. Γιεύθςνζη

Tηλέθ.
οικίαρ

Tηλέθωνα γπαθείος
και e-mails

(Oνομαηεπώνςμο / Bαθμίδα)

Αζαλαζηάδεο Θενράξεο
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

26510-05743
athanasiades@cc.uoi.gr

Aπνζηφινπ Mαίξε
Eπίθ. Kαζεγήηξηα

πχξνπ Λάκπξνπ 11 A
Ησάλληλα

2651079809

26510-05652
mapostol@cc.uoi.gr

Γθφηνβνο Aζαλάζηνο
Kαζεγεηήο

Nενθαηζάξεηα
Ησαλλίλσλ

2651091395

26510-05653
agotovos@cc.uoi.gr

Mαξαγθνπδάθε Eιέλε
Δπίθ. Καζεγήηξηα

Nενρσξφπνπιν
Ησαλλίλσλ

2651043602

26510-05660
emaragod@cc.uoi.gr

2651063222

26510-05681
luciana@cc.uoi.gr

Mπεληλθάδα Λνπηζηάλα
Δπίθ. Καζεγήηξηα
Παπαθσλζηαληίλνπ
Παλαγηψηεο
Kαζεγεηήο

Κ. Υνιέβα 27
452 21 Ησάλληλα

2651040320

26510-05677
ppakonst@cc.uoi.gr

ηάθαξεο Kσλζηαληίλνο
Δπηθ. Καζεγεηήο

Φση. Σδαβέιια 5
Ησάλληλα

2651038058

26510-05675
ksiakari@cc.uoi.gr

ηάλνπ - Κχξγηνπ Eιέλε
Kαζεγήηξηα

Xξ. κχξλεο 6
Ησάλληλα

2651028866

26510-05775
esianou@cc.uoi.gr
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ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Γιεςθςνηήρ ηος Tομέα
Παιδαγωγικήρ

Tασ. διεύθςνζη

Tηλέθ.
οικίαρ

Tηλέθωνα
γπαθείος
FAX / e-mail

Παπαθσλζηαληίλνπ
Παλαγηψηεο
Kαζεγεηήο

Κ. Υνιέβα 27
452 21 Ησάλληλα

2651040320

26510-05677
ppakonst@cc.uoi.gr

Tασ. διεύθςνζη

Tηλέθ.
οικίαρ

ΓPAMMATEIA
Tομέα Παιδαγωγικήρ
ΓPAMMATEIA
Tνκέα Παηδαγσγηθήο

Παλεπηζηήκην Iσαλλίλσλ
Φηινζνθηθή ρνιή
Tκήκα Φ.Π.Φ.
Tνκέαο Παηδαγσγηθήο
Παλεπηζηεκηνχπνιε–
Γνπξνχηε
451 10 - Iσάλληλα

Tηλέθωνα
Γπαμμαηείαρ /
FAX / Email
Tει.: 26510-05676,
26510-05890
FAX: 26510-05803
e-mails:
anegri@uoi.gr
mdelhmh@uoi.gr

Νέγξε Αζελά
Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ−
Οηθνλνκηθνχ
Γξακκαηέαο Σνκέα

Tει.: 26510-05676
FAX: 26510-05803
e-mail:
anegri@uoi.gr

Γειεκήηξνο Μηράιεο
Μεραληθφο Ζ/Τ,
ΔΣΔΠ

Σει.: 26510-05890
FAX: 26510-05803
e-mail:
mdelhmh@uoi.gr
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EPΓATHPIA ΣΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ONOMAΣIA

Yπεύθςνορ

Kηίπιο
Φ.Π.Ψ.
____
Όποθορ

Tηλέθωνα
γπαθείος
FAX / e-mail

Eπγαζηήπιο Eμπειπικήρ
Eκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ

Aζ.E. Γθφηνβνο,
Kαζεγεηήο

1νο
Όξνθνο
θηεξίνπ
Φ.Π.Φ.

26510-05653
agotovos@uoi.gr

Eπγαζηήπιο Έπεςναρ
Eκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ και
Eπιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών

Δι. ηάλνπ – Κχξγηνπ,
Kαζεγήηξηα

1νο
Όξνθνο
θηεξίνπ
Φ.Π.Φ.

26510-05775
esianou@uoi.gr

Eπγαζηήπιο Έπεςναρ ηος
Koινωνικού Aποκλειζμού και ηηρ
Aξιολόγηζηρ ζηην Eκπαίδεςζη

Π. Παπαθσλζηαληίλνπ,
Kαζεγεηήο

2νο
Όξνθνο
θηεξίνπ
Φ.Π.Φ.

26510-05677
ppakonst@uoi.gr

Eπγαζηήπιο Iζηοπίαρ
Nεοελληνικήρ Eκπαίδεςζηρ

Θ. Αζαλαζηάδεο,
Αλαπι. Καζεγεηήο

2νο
Όξνθνο
θηεξίνπ
Φ.Π.Φ.

26510-05743
athanasiades@uoi.gr

Eπγαζηήπιο Μελέηηρ και
Έπεςναρ ηηρ Διδαζκαλίαρ και
Aξιολόγηζηρ ηηρ Γλώζζαρ ζηην
Εκπαίδεςζη (ΕΜΕΔΑΓΕ)

Aζ.E. Γθφηνβνο,
Kαζεγεηήο

4νο
Όξνθνο
θηεξίνπ
Φ.Π.Φ.

26510-05653
agotovos@uoi.gr
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TOMEA ΨYXOΛOΓIA

ΠPOΓPAMMA ΠOYΔΩN
Kατεύθυνση: Ψυχολογία
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1.

KATANOMH ΓIΓAKTIKΧN MONAΓΧN θαη ECTS

Kαηαλνκή δηδαθηηθώλ κνλάδσλ θαηά Tκήκα θαη Tνκέα

I. Τπνρξεσηηθά καζήκαηα:

160 ECTS

96 δ.κ.

(32 καζήκαηα)

α. Απφ ηνλ Σνκέα Ψςσολογίαρ

75

51

(17)

β. Απφ ηνλ Σνκέα Φιλοζοθίαρ

35

21

(7)

γ. Απφ ηνλ Σνκέα Παιδαγωγικήρ

40

24

(8)

II. Καη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά:

80 ECTS

48 δ.κ.

(16 καζήκαηα)

α. Απφ ην Σκήκα Φιλολογίαρ

30

18

(6)

β. Απφ ην Σκήκα Ιζηοπίαρ–Απσαιολογίαρ

15

9

(3)

γ. Απφ άλλα Σκήκαηα θαη
Παλεπηζηεκίνπ

15

9

(3)

20

12

(4)

12.

(4)

δ. Απφ ην Σκήκα Φ.Π.Ψ.

ρνιέο ηνπ

ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

240 ECTS

156 δ.κ.

(52 καζήκαηα)

ΖΜΔΗΧΖ:
Ο παξώλ Οδεγόο πνπδώλ ηζρύεη κόλν γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο /ηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ ζην
Σκήκα Φ.Π.Φ. ην 20131.

1

Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ εηζήρζεζαλ πξηλ ην 2013 πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη κφλν ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ
έηνπο εηζαγσγήο ηνπο ζην Σκήκα. Νεψηεξνη Οδεγνί πνπδψλ ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο καζεκάησλ
πνπ δελ ηζρχνπλ γηα ηνπο ίδηνπο.

182

2. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ
ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ
Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε θαηαλφεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ απφ ηνπο θνηηεηέο, ν Σνκέαο Φπρνινγίαο δηακφξθσζε ην παξφλ Πξφγξακκα
πνπδψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα αλά εμάκελν. Ζ παξαπάλσ
θαηαλνκή καζεκάησλ αλά εμάκελν είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο. Κάζε
θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θαηεχζπλζε ζπνπδψλ, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Β΄
Κχθινπ, δειαδή απφ ην ηξίην έηνο (Δ΄ εμάκελν) ζπνπδψλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Κχθινπ ζπνπδψλ (δειαδή ηα πξψηα δχν έηε), νη θνηηεηέο
ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. δηδάζθνληαη κφλν ππνρξεσηηθά καζήκαηα απφ ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο,
θαζψο θαη απφ ηνπο άιινπο δχν Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο. Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ
πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο ηα δχν πξψηα έηε θαιχπηνπλ φινπο ηνπο βαζηθνχο
θιάδνπο ηεο Φπρνινγίαο, γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ., αλεμαξηήησο ηεο θαηεχζπλζεο πνπ ζα επηιέμνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σα θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ.
πξνζθέξνληαη κφλν ζηα δχν ηειεπηαία έηε ζπνπδψλ. Σα κφλα θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά
καζήκαηα πνπ παξαθνινπζνχλ νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. είλαη νξηζκέλα καζήκαηα
απφ ηα Σκήκαηα Φηινινγίαο θαη Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο (βι. Δλφηεηα Η κε ηα Μαζήκαηα Α΄
Κχθινπ πην θάησ). Όζνλ αθνξά ζηα ππνρξεσηηθά θαη ηα θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά
καζήκαηα ησλ άιισλ δχν Σνκέσλ θαη ησλ άιισλ Σκεκάησλ, νη θνηηεηέο παξαθαινχληαη λα
αλαηξέρνπλ ζηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ.
Χο ππνρξεσηηθά ραξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα, γηα ηα νπνία ε δήισζε, ε
παξαθνινχζεζε θαη ε επηηπρήο εμέηαζε είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο κηαο
θαηεχζπλζεο. Καη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά ζεσξνχληαη ηα καζήκαηα, απφ ηα νπνία ν
θνηηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη απηά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαξαίηεηνπ
αξηζκνχ καζεκάησλ ηεο θαηεχζπλζήο ηνπ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε έλα απφ απηά ηα
καζήκαηα, ν θνηηεηήο κπνξεί, αλ ην επηζπκεί, λα αληηθαηαζηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα κε
θάπνην άιιν απφ ηα πξνζθεξφκελα θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζήο
ηνπ.
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Η. ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ θύθινπ (1ν-4ν εμάκελν)
Πίλαθαο 1
Τπνρξεσηηθά καζήκαηα από ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο2:
Εξάμηνα Α΄-Δ΄
α/α

Τπνρξεσηηθό κάζεκα

Κσδηθόο

Γηδάζθσλ/νπζα

Α Β Γ Γ

δ.κ.

ECTS

1

Δηζαγσγή ζηελ
Φπρνινγία

Φ1E049

Δ. Εηψξε

Υ

3

5

2

Κνηλσληθή Φπρνινγία Η

Φ2Δ052

Ν. Μπνδαηδήο

3

5

3

Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία
Η: Βξεθηθή θαη
Πξνζρνιηθή Ζιηθία

Φ11Δ001

.Παπαζηαζφπνπινο

3

5

4

Κιηληθή Φπρνινγία Η:
Πξνζαλαηνιηζκνί

Φ4Δ054

Α. Παιαηνιφγνπ

Υ 3

5

5

Γλσζηηθή Φπρνινγία Η

Φ10Δ001

Δ. Εηψξε

3

5

Υ
Υ

Υ

Yπνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη από ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο:
1.
Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία
3 δ.κ./5 ECTS
2.
Νεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία
3 δ.κ./5 ECTS
3.
Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία
3 δ.κ./5 ECTS
4.
Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία
3 δ.κ./5 ECTS
5.
Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο ή
Δπηζηεκνινγία – Ηζηνξία ησλ Δπηζηεκνληθψλ Ηδεψλ 3 δ.κ./5 ECTS
Yπνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη από ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο:
1.
Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή
3 δ.κ./5 ECTS
2.
Παηδαγσγηθή Φπρνινγία Η
3 δ.κ./5 ECTS
3.
Θεσξίεο ηεο Αγσγήο
3 δ.κ./5 ECTS
4.
Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Η
3 δ.κ./5 ECTS
5.
Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο Η
3 δ.κ./5 ECTS

Kαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ άιισλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο
2

Γηα ηα Καη‟ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά καζήκαηα Α΄ Κχθινπ ησλ άιισλ Σκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο νη
θνηηεηέο/ηξηεο παξαθαινχληαη λα αλαηξέρνπλ ζην εηζαγσγηθφ θνκκάηη ηνπ παξφληνο Οδεγνχ πνπδψλ.
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Α. Από ην Σκήκα Φηινινγίαο:
α. Γχν καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Απσαία Ελληνική Φιλολογία
β. Σξία καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Νέα Ελληνική Φιλολογία
γ. Έλα κάζεκα απφ ηνλ Σνκέα Γλωζζολογίαρ

6 δ.κ./10 ECTS
9 δ.κ./15 ECTS
3 δ.κ./5 ECTS

Β. Από ην Σκήκα Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο:
α. Σξία καζήκαηα

9 δ.κ./15 ECTS

Γηα ηα εμάκελα θαηά ηα νπνία δηδάζθνληαη ηα Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ Σνκέσλ
Παηδαγσγηθήο θαη Φηινζνθίαο θαη άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη
θνηηεηέο/ηξηεο παξαθαινύληαη λα αλαηξέρνπλ ζηηο αληίζηνηρεο ελόηεηεο ησλ παξαπάλσ
Σνκέσλ ζηνλ παξόληα Οδεγό πνπδώλ.
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ΗΗ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ Β΄ θύθινπ (5ν-8ν εμάκελν)
Πίλαθαο 2
Τπνρξεσηηθά καζήκαηα θαηεύζπλζεο από ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο αλά εμάκελν
Εξάμηνα Ε΄-Η΄
α/α

Τπνρξεσηηθό κάζεκα

Κσδηθόο

Γηδάζθσλ/νπζα

Δ Σ

1

Φ5E056

Α. Παιαηνιφγνπ

Υ

Φ1Δ001

Δ. Εηψξε

3

Θεσξίεο
Πξνζσπηθφηεηαο
Μεζνδνινγηθέο
Πξνζεγγίζεηο ζηελ
Φπρνινγηθή Έξεπλα
ηαηηζηηθή Η

Φ5E001

ΠΓ 407/80

4

ηαηηζηηθή ΗΗ

Φ5Δ057

ΠΓ 407/80

5

Κνηλσληθή Φπρνινγία
ΗΗ
Αλαπηπμηαθή
Φπρνινγία ΗΗ: Παηδηθή
θαη Δθεβηθή Ζιηθία
Δμειηθηηθή
Φπρνπαζνινγία Η

Φ6Δ001

Ν. Μπνδαηδήο

Φ12Δ001

. Παπαζηαζφπνπινο

Φ8Δ004

ΠΓ 407/80

Κνηλσληθή Φπρνινγία
ησλ δηνκαδηθψλ
ζρέζεσλ:
Πξνθαηάιεςε,
ξαηζηζκφο, εζληθηζκφο
Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗ:
ηνηρεία Γηαγλσζηηθήο
Θέκαηα Δθπαηδεπηηθήο
Φπρνινγίαο
Γλσζηηθή Φπρνινγία ΗΗ

Φ6Δ003

Ν. Μπνδαηδήο

Φ8Δ001

Α. Παιαηνιφγνπ

Φ9Δ005

Δ.Καξαγηαλλνπνχινπ

Φ10Δ002

Δ. Εηψξε

Δθπαηδεπηηθή
Φπρνινγία

Φ9Δ004

Δ.Καξαγηαλλνπνχινπ

2

6

7

8

9
10
11
12

Ε Ζ δ.κ.
3

5

3

5

3

5

Υ 3

5

3

5

3

5

3

5

3

5

Υ

3

5

Υ

3

5

3

5

3

5

Υ
Υ

Υ
Υ
Υ
Υ

Υ
Υ

ECTS

Yπνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη από ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο
α.
πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή
3 δ.κ./5 ECTS
β.
Οξγάλσζε & Γηνίθεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο 3 δ.κ./5 ECTS
γ.
Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο ΗΗ
3 δ.κ./5 ECTS
Yπνρξεσηηθά καζήκαηα από ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο
α.
Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία B' Kχθινπ
β.
Eπηζηεκνινγία-Iζηνξία ησλ επηζηεκνληθψλ ηδεψλ

3 δ.κ./5 ECTS
3 δ.κ./5 ECTS
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Πίλαθαο 3
Καη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη από ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο
Εξάμηνα Ε΄-Η΄
α/α Καη’ επηινγήλ
Τπνρξεσηηθά
1
Δθαξκνγέο ηαηηζηηθήο Η

Κσδηθόο

Γηδάζθσλ/νπζα

EX151

ΠΓ 407/80

2

Φπρνθπζηνινγία Η

EX051

Υ

3

ΔΥ217
ΔΥ231

. Παπαζηαζφπνπινο

5

Θεσξίεο Αλάιπζεο
Λφγνπ ζηελ Κνηλσληθή
Φπρνινγία
Κπβεξλνςπρνινγία: Ζ
Τιηθφηεηα ηεο
Αλάπηπμεο
ρνιηθή Φπρνινγία Η

ΓΔΠ άιινπ
Σκήκαηνο
Ν. Μπνδαηδήο

ΔΥ110

ΠΓ 407/80

6

Αγσγή Τγείαο Η

EX065

7

Δθαξκνγέο ηαηηζηηθήο
ΗΗ
Ζζνινγία – Βηνινγία

ΔΥ155

ΓΔΠ άιινπ
Σκήκαηνο
ΠΓ 407/80

ΔΥ147
ΔΥ034

Α. Παιαηνιφγνπ

ΔΥ233

Δ.Καξαγηαλλνπνχινπ

ΔΥ063

Δ.Καξαγηαλλνπνχινπ

13

Δηζαγσγή ζηελ Κξηηηθή
Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία
Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗΗ:
Ζζηθή & Γενληνινγία
ζηελ Φπρνζεξαπεπηηθή
Πξάμε
Φπρνδπλακηθή Οπηηθή
γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε
Μάζεζε
Ζ πλαηζζεκαηηθή
Δκπεηξία ηεο Μάζεζεο &
ηεο Γηδαζθαιίαο
ρνιηθή Φπρνινγία ΗΗ

ΓΔΠ άιινπ
Σκήκαηνο
. Παπαζηαζφπνπινο

ΔΥ102

ΠΓ 407/80

14

Φπρνθπζηνινγία ΗΗ

ΔΥ067

15

Δμειηθηηθή
Φπρνπαζνινγία ΗΗ
Πξαθηηθή Άζθεζε*
Φνηηεηψλ/ηξηψλ

ΔΥ232

ΓΔΠ άιινπ
Σκήκαηνο
ΠΓ 407/80

4

8
9
10

11

12

16

ΔΥ238

Δ Σ

Ε

Ζ δ.κ.

Υ

ECTS

3

5

3

5

3

5

Υ

3

5

Υ

3

5

3

5

3

5

3

5

Υ

3

5

Υ

3

5

3

5

3

5

3

5

Υ

3

5

Υ

3

5

3

5

Υ

Υ
Υ
Υ

Υ
Υ
Υ

*Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ ζα γίλνληαη δεθηνί/έο γηα πξαθηηθή άζθεζε ζα εμαξηάηαη, θάζε θνξά, απφ
ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ αλάινγν θνξέα-ίδξπκα. Δπηπιένλ, ην εμάκελν θαηά ην
νπνίν νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζα εμαξηάηαη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά
ην νπνίν ζα πξνζθέξνληαη ζέζεηο απφ ηνλ θνξέα-ίδξπκα.
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Kαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα από ην Tκήκα Φ.Π.Φ.*
α.
β.

Σξία καζήκαηα απφ ηνλ Tνκέα Φπρνινγίαο
Έλα κάζεκα είηε απφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο
είηε απφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο

9 δ.κ./15 ECTS
3 δ.κ./5 ECTS

* Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα
επηιέμνπλ νη θνηηεηέο απφ ην Σκήκα Φ.Π.Φ. είλαη ηέζζεξα (4).

Kαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα από άιια Tκήκαηα ή ρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Σξία καζήκαηα

9 δ.κ./15 ECTS
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3. Η. COMPULSORY COURSES
Table 1
Semesters Α΄-D΄
Scientific Staff

Α Β C D ECTS

Δ. Ziori

Υ

No

Compulsory Courses

1

Introduction
Psychology

2

Social Psychology I

N. Bozatzis

3

Developmental
Psychology I: Infancy
and Childhood

S. Papastathopoulos

4

Clinical Psychology I:
Orientations

A. Palaiologou

5

Cognitive Psychology I

Δ. Ziori

to

5
Υ

5

Υ

5

Υ
Υ

5

5

Table 2
Semesters Ε΄-Η΄
No

Compulsory Courses

Scientific Staff

Δ F

1

Personality Theories

A. Palaiologou

Υ

2

Δ. Ziori

3

Methodological
Approaches in
Psychological Research
Statistics I

4

Statistics II

PD 407/80

5

Social Psychology II

N. Bozatzis

6

Developmental
Psychology
Childhood
Adolescence

S. Papastathopoulos

7

Developmental
Psychopathology I

G Ζ ECTS
5

Υ

5
Υ

PD 407/80

5
Υ

Υ

5
5

Υ

5

II:
and

PD 407/80

Υ

5
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8

Υ

Social Psychology of
Intergroup Relations:
Prejudice, Racism,
Nationalism
Clinical Psychology II:
Diagnostic Issues

N. Bozatzis

A. Palaiologou

Υ

5

10

Issues of Educational
Psychology

E.Karagiannopoulou

Υ

5

11

Cognitive Psychology
II
Educational Psychology

Δ. Ziori

9

12

E.Karagiannopoulou

Υ
Υ

5

5
5
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ΗΗ. COMPULSORY ELECTIVE COURSES
Table 3
Semesters Ε΄-Η΄
Δ F

G Ζ ECTS

No

Compulsory Elective
Courses

Scientific Staff

1

Applied Statistics Η

PD 407/80

2

Psycho-physiology I

Υ

3

Discourse
Analytic
Theories
in
Social
Psychology

Members of Faculty of
other Departments
N. Bozatzis

4

Cyberpsychology: The
Materiality of
Development

S. Papastathopoulos

Υ

5

5
6

School Psychology I
Health Education Η

Υ

5
5

7
8

Applied Statistics ΗI
Ethology - Biology

9

13

Introduction to Critical
Developmental
Psychology
Clinical Psychology III:
Ethics & Morality in
Psychotherapeutic
Practice
Psychodynamic
Perspectives of Teaching
and Learning
The
Emotional
Experience of Learning
and Teaching
School Psychology II

PD 407/80
Members of Faculty of
other Departments
PD 407/80
Members of Faculty of
other Departments
S. Papastathopoulos

14

Psycho-physiology II

15

Developmental
Psychopathology II
Practice*

10

11

12

16

Υ

5
Υ

Members of Faculty of
other Departments
PD 407/80

Υ

5
5

Υ

5

Υ

5

Υ

Υ

5
Υ

E.Karagiannopoulou

PD 407/80

5

Υ

A. Palaiologou

E.Karagiannopoulou

5

Υ

5

5
Υ

5

Υ

5
5

* The number of students that will be accepted for practice will depend, each time, on the number of
places that will be available at the corresponding organization/institution. Further, the term during
which students will be able to perform practice will depend on the particular time, during which
places will be offered by an organization/institution.
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4. ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΣΗΣΛΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
ΜΔ ΚΛΑΓΟΤ ΣΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ
ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ απφ ηνπο θνηηεηέο
αιιά θαη απφ άιια ηδξχκαηα, ζηα νπνία νη θνηηεηέο, ελδερνκέλσο, επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ
κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ν Σνκέαο Φπρνινγίαο δηακφξθσζε έλαλ πίλαθα, φπνπ θαίλεηαη,
κε αθξίβεηα, ζε πνηνλ θιάδν ηεο Φπρνινγίαο ή ζε πνηεο άιιεο επηζηήκεο εληάζζεηαη ην θάζε
κάζεκα.

Σίηινο Μαζήκαηνο

Σίηινο Κιάδνπ

Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία

Φπρνινγία

Κνηλσληθή Φπρνινγία Η

Κνηλσληθή Φπρνινγία

Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Η: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή Ζιηθία

Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία

Κιηληθή Φπρνινγία Η: Πξνζαλαηνιηζκνί

Κιηληθή Φπρνινγία

Γλσζηηθή Φπρνινγία Η

Γλσζηηθή Φπρνινγία

Θεσξίεο Πξνζσπηθφηεηαο

Κιηληθή Φπρνινγία

Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγηθή Έξεπλα

Φπρνινγία

ηαηηζηηθή Η

ηαηηζηηθή

ηαηηζηηθή ΗΗ

ηαηηζηηθή

Κνηλσληθή Φπρνινγία ΗΗ

Κνηλσληθή Φπρνινγία

Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΗΗ: Παηδηθή θαη Δθεβηθή Ζιηθία

Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία

Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία Η

Φπρνπαζνινγία
&
Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία
Κνηλσληθή Φπρνινγία

Κνηλσληθή Φπρνινγία ησλ Γηνκαδηθψλ ρέζεσλ: Πξνθαηάιεςε,
Ραηζηζκφο, Δζληθηζκφο
Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗ: ηνηρεία Γηαγλσζηηθήο

Κιηληθή Φπρνινγία

Θέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο

Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία

Γλσζηηθή Φπρνινγία ΗΗ

Γλσζηηθή Φπρνινγία

Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία

Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία

Δθαξκνγέο ηαηηζηηθήο Η

ηαηηζηηθή

Φπρνθπζηνινγία Η

Φπρνθπζηνινγία

Θεσξίεο Αλάιπζεο Λφγνπ ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία

Κνηλσληθή Φπρνινγία

Κπβεξλνςπρνινγία: Ζ Τιηθφηεηα ηεο Αλάπηπμεο

Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία
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ρνιηθή Φπρνινγία Η

ρνιηθή Φπρνινγία

Αγσγή Τγείαο Η

Δπηζηήκεο Αγσγήο

Δθαξκνγέο ηαηηζηηθήο ΗΗ

ηαηηζηηθή

Ζζνινγία – Βηνινγία

Ζζνινγία – Βηνινγία –
πγθξηηηθή Φπρνινγία
Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία

Δηζαγσγή ζηελ Κξηηηθή Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία
Κιηληθή Φπρνινγία ΗΗΗ: Ζζηθή & Γενληνινγία ζηελ
Φπρνζεξαπεπηηθή Πξάμε
Φπρνδπλακηθή Οπηηθή γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε

Κιηληθή Φπρνινγία

Ζ πλαηζζεκαηηθή Δκπεηξία ηεο Μάζεζεο & ηεο Γηδαζθαιίαο

Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία

ρνιηθή Φπρνινγία ΗΗ

ρνιηθή Φπρνινγία

Φπρνθπζηνινγία ΗI

Φπρνθπζηνινγία

Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία ΗΗ

Φπρνπαζνινγία
&
Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία

Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία
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5. ΔIAΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ
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Μάζεκα:

Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία

Κχθινο:

Α΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Α΄

Γηδάζθνπζα:

Δ. Εηώξε

Καιχπηνληαη νη αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
-

H Φπρνινγία σο επηζηεκνληθφο θιάδνο

-

Οξηζκφο θαη εμέιημε ηεο Φπρνινγίαο

-

Μέζνδνη ςπρνινγηθήο έξεπλαο

-

χγρξνλνη θιάδνη ηεο Φπρνινγίαο & ςπρνινγηθέο ζεσξίεο

-

Βηνινγηθνί κεραληζκνί ηεο ζπκπεξηθνξάο

-

Βαζηθέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο: α) Αληίιεςε, β) Μλήκε – Λήζε

-

Αηνκηθέο δηαθνξέο- Ννεκνζχλε

-

πκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο

-

Θεσξίεο κάζεζεο

-

Αλάπηπμε – ζεσξίεο γλσζηηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο

-

Φπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο

*

*

*
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Μάζεκα:

Κνηλσληθή Φπρνινγία Η

Κχθινο:

Α΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Β΄

Γηδάζθσλ:

Ν. Μπνδαηδήο

Σν κάζεκα απηφ εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο. ηα
πιαίζηά ηνπ ζθηαγξαθνχληαη ζπλνπηηθά ε ηζηνξία θαζψο θαη ηα ζεκαηηθά αληηθείκελα
έξεπλαο θαη ζεσξεηηθήο παξαγσγήο ζηελ επηζηήκε απηή. Οη δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο
επηθεληξψλνληαη ζηνπο εμήο ζεκαηηθνχο θχθινπο: 1) Δηζαγσγηθέο γλψζεηο ζην αληηθείκελν
ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, 2) Κνηλσληθή λφεζε, 3) Θεσξίεο απφδνζεο, 4) Κνηλσληθή
επηξξνή, 5) Οκαδηθέο δηεξγαζίεο, 6) Δπηζεηηθφηεηα, 7) Φηιν-θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά.

*

*

*

196

Μάζεκα:

Αλαπηπμηαθή Η: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή Ζιηθία

Κχθινο:

Α΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./ 5 ECTS

Δμάκελν:

Α΄

Γηδάζθσλ:

. Παπαζηαζόπνπινο

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη ε πεξηεθηηθή ζθηαγξάθεζε ηεο αλαπηπμηαθή πνξείαο ησλ
αλζξψπηλσλ φλησλ απφ ηελ γέλλεζε έσο θαη ην ηέινο ηεο λεπηαθήο ειηθίαο. Αξρηθά
δηαπξαγκαηεχνληαη ζπλνπηηθά ε ηζηνξία, νη βαζηθέο αξρέο θαη ε ηδηαίηεξε πξννπηηθή ηεο
Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο, ην αληηθείκελν θαη νη κέζνδνί ηεο. Αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη
θεληξηθέο ζεσξίεο θαη εξεπλεηηθνί ηνκείο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη ζεκαηηθέο
ελφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη είλαη νη αθφινπζεο:
Α. Βξεθηθή ειηθία:
- Αληηιεπηηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε
- Γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε
- Αλάπηπμε ησλ αιιεινδξάζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ κε άιια πξφζσπα
Β. Νεπηαθή ειηθία:
- Γλσζηηθή αλάπηπμε κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπκβνιηθήο ζθέςεο θαη ζηελ
θαηαλφεζε ηνπ λνπ
- Γισζζηθή αλάπηπμε
- πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη θαηαλφεζε
- Αλάπηπμε ησλ αιιεινδξάζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο, ηα αδέξθηα θαη ηνπο
ζπλνκειίθνπο
- Αλάπηπμε ηνπ παηρληδηνχ
ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε ζχγρξνλεο κειέηεο θαη
ζεσξίεο γηα ηελ βξεθηθή θαη λεπηαθή αλάπηπμε. Έκθαζε δίλεηαη ζηνλ δηαπξνζσπηθφ,
θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.

*

*

*
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Μάζεκα:

Κιηληθή Φπρνινγία I: Πξνζαλαηνιηζκνί

Κχθινο:

Α΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Γ΄

Γηδάζθνπζα:

Α. Παιαηνιόγνπ

Αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο θαη ζελάξηα δσήο πνπ ζηηγκαηίδνληαη σο δπλάκεη παζνινγηθά
αλαιχνληαη σο πξνο ηελ αηηηνινγία, ηνλ επηπνιαζκφ, ηελ πξφγλσζε θαη εμέιημή ηνπο, θαζψο
θαη σο πξνο ηηο επηθξαηέζηεξεο εθαξκνζκέλεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, κε βάζε
ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Κιηληθήο Φπρνινγίαο, ηεο Κιηληθήο Φπρνπαζνινγίαο, θαη, βεβαίσο,
ηεο Κιηληθήο Φπρνζεξαπείαο.

Πιενλεθηήκαηα θαη αδπλακίεο ησλ ςπρνκεηξηθψλ,

βηνταηξηθψλ θαη ακηγψο θιηληθψλ ςπρνινγηθψλ ηερληθψλ παξνπζηάδνληαη κέζα απφ κηα
επηζθφπεζε ζηηο βαζηθέο ρνιέο θέςεο πνπ νξηνζεηνχλ ην πεδίν παξεκβάζεσλ ζηνλ
αλζξψπηλν ςπρηθφ πφλν. Ζ δηδαζθαιία δηαπξαγκαηεχεηαη ηφζν ην εξψηεκα πεξί γελεηηθήο
θαη θιεξνλνκηθφηεηαο έλαληη κάζεζεο θαη γλσζηαθνχ γίγλεζζαη, φζν θαη ην εξψηεκα πεξί
θπζηνινγηθφηεηαο έλαληη κε-θπζηνινγηθφηεηαο: Απηή ε δηαπξαγκάηεπζε επηρεηξείηαη ζηε
βάζε ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο λα ηδσζνχλ ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα σο “α-ζζέλεηεο”
κάιινλ, ήηνη σο απνηειέζκαηα κηαο ζρεηηθήο έιιεηςεο αληνρψλ θαη ςπρηθήο ηζρχνο /
επξσζηίαο ζε δεδνκέλεο πεξηνρέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, παξά σο λνζνινγηθέο,
ακηγψο ηαηξνθεληξηθέο νληφηεηεο θαη σο (εμειηθηηθέο) αλσκαιίεο, φπσο παξαδνζηαθά θαη
πνιηηηζκηθά ηείλνπλ λα γίλνπλ αληηιεπηά. Μείδσλ έκθαζε δίλεηαη ζην ςπρνδπλακηθφ
κνληέιν, θπξίσο ιφγσ ηεο ηζηνξηθήο ηνπ πξσηηάο ζε δεηήκαηα θιηληθήο ςπρνινγηθήο
εξκελείαο, αιιά θαη ιφγσ ηεο ηδηάδνπζαο ζπδήηεζεο πνπ είλαη δπλαηφ λα εθθηλεζεί ζην
πιαίζην θαη ην πεξηζψξηφ ηνπ ζρεηηθά κε αθαλζψδε δεηήκαηα ζεμνπαιηθφηεηαο, πνπ ηφζν
πνιχ εμαθνινπζνχλ λα απαζρνινχλ, παξφιν πνπ ζπρλφηεξα ηνχην θαίλεηαη λα εμππεξεηεί
ηελ απνζφβεζε θεθαιαησδψλ αλαγθψλ γηα ηε βαζχηεξε θαη ζπλεπψο ζεκειησδέζηεξε
αλαδφκεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο.
„Ύιε‟: Πξνζαλαηνιηζκνί Κιηληθήο Φπρνινγίαο: Βηνταηξηθφ, Φπρνδπλακηθφ, Πεξηβαιινληηθφ
/ πκπεξηθνξηθφ, Γλσζηαθφ Μνληέιν, ηνηρεία Φπρνινγηθψλ Μεηξήζεσλ, Δλαιιαθηηθέο
Θεξαπείεο, θαζψο θαη ην Γλσζηαθφ–Αλαιπηηθφ Μνληέιν Φπρηθήο Δπξσζηίαο ζπλνδεπφκελν
απφ παξάξηεκα εκπεηξηθήο βησκαηηθήο άζθεζεο.

*

*

*
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Μάζεκα:

Γλσζηηθή Φπρνινγία Η

Κχθινο:

A΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Γ΄

Γηδάζθνπζα:

Δ. Εηώξε

Πεξηερφκελα καζήκαηνο:
Γλσζηηθή Φπρνινγία
Ηζηνξία & Μέζνδνη Έξεπλαο ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο

-

Αληίιεςε
-

Θεσξίεο γηα ηελ αληίιεςε

-

Αληίιεςε Βάζνπο θαη Κίλεζεο

-

Αληηιεπηηθέο ζηαζεξφηεηεο - Οπηηθέο Πιάλεο

-

Αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ

Πξνζνρή
-

Θεσξίεο γηα ηελ πξνζνρή

-

Δπηθεληξσκέλε- δηαζπαζκέλε- πνιιαπιή πξνζνρή

-

Μνληέια πξνζνρήο

Μλήκε
-

Θεσξίεο – Μνληέια κλήκεο

-

Μλήκε εξγαζίαο

-

εκαζηνινγηθή κλήκε

-

Έθδειε – άδειε κλήκε

-

Θεσξίεο ιήζεο

-

Σξφπνη εμάζθεζεο ηεο κλήκεο

θέςε
Δπίιπζε πξνβιεκάησλ
Πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ

*

*

*
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Μάζεκα:

Θεσξίεο Πξνζσπηθόηεηαο

Κχθινο:

Β΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Δ΄

Γηδάζθνπζα:

Α. Παιαηνιόγνπ

Δπηζθφπεζε ζεσξηψλ πξνζσπηθφηεηαο, πξαθηηθψλ παξέκβαζεο θαη ζπλαθψλ εξεπλεηηθψλ
δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε πνιππαξακεηξηθή ζεψξεζε ηνπ Αλζξψπνπ.
Δμεηάδνληαη ζέζεηο θαη ηαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ θπξίαξρεο ρνιέο θέςεο ζην ρψξν ηεο
Φπρνινγίαο γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ αλάπηπμε, ηηο δηαηαξαρέο θαη ηηο δηνξζσηηθέο κεζφδνπο
δφκεζεο θαη αλαδφκεζεο ζηνηρείσλ ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ έκθαζε δίλεηαη
ζηελ αληηπαξάζεζε αξρψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ πξνβιεπνκέλε „χιε‟ θαη ε κεηάδνζε αθνξά
ζε πξαγκαηη(ζηη)θέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθαξκνζκέλε ελδπλάκσζε ζεηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη
φςεσλ ηεο ς-θπζηνγλσκίαο ηνπ αηφκνπ, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζε ςπρνλνεηηθφ επίπεδν
θαη θαηά θαλφλα ιάζξα εμειίζζεηαη θαη δηαηεξείηαη θαηλνκεληθψο σο κε-ηξνπνπνηήζηκε, κα
νπζηαζηηθψο σο σξαία ξεπζηή.

*

*

*
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Μάζεκα:

Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγηθή Έξεπλα

Κχθινο:

B΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Σ΄

Γηδάζθνπζα:

Δ. Εηώξε

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγηθή Έξεπλα»
αλαπηχζζνληαη νη βαζηθνί ηξφπνη κειέηεο ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο θαη ζπκπεξηθνξάο.
Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη είλαη:
- ρέδηα έξεπλαο ζηελ Φπρνινγία.
- Εεηήκαηα δενληνινγίαο ζηελ έξεπλα.
- Σξφπνη επηινγήο ηνπ δείγκαηνο.
- Δγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία.
-

Δξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο. Δγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
θαη ζπλεληεχμεσλ.

- Πείξακα: Δίδε πεηξακαηηθψλ ζρεδίσλ, είδε κεηαβιεηψλ, πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο
θαη δηεμαγσγή πεηξακάησλ.
- Πξνζεγγίζεηο αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ.
- Σξφπνη ζπγγξαθήο κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο.

*

*

*
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Μάζεκα:

ηαηηζηηθή Η

Κχθινο:

Β΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Ε΄

Γηδάζθσλ/νπζα:

Με ΠΓ407/80

Ζ γλψζε ηεο ζηαηηζηηθήο είλαη απαξαίηεηε γηα θάζε θνηλσληθφ επηζηήκνλα αθνχ ε
ζηαηηζηηθή αλάιπζε απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν θάζε έξεπλαο ησλ αλζξσπηζηηθψλ
επηζηεκψλ .
ηόρνο ηνπ καζήκαηνο: Ζ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο.
 Δηζαγσγή ζηε πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή, θιίκαθεο κέηξεζεο, είδε κεηαβιεηψλ.
 Βαζηθέο αξρέο δεηγκαηνιεςίαο.
 Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ: πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα
πνζνηηθψλ θαη θαηεγνξηθψλ δεδνκέλσλ.
 Γείθηεο θεληξηθήο ηάζεο.
 Γείθηεο δηαζπνξάο.
 Μεηαζρεκαηηζκνί κεηαβιεηψλ, ηππηθέο ηηκέο.
 Ζ θαλνληθή θαηαλνκή.

*

*

*

202

Μάζεκα:

ηαηηζηηθή ΗΗ

Κχθινο:

Β΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Ζ΄

Γηδάζθσλ/νπζα:

Με ΠΓ407/80

ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε βαζηθά παξακεηξηθά θαη κε
παξακεηξηθά ζηαηηζηηθά θξηηήξηα.

 Βαζηθέο έλλνηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο.
 ηαηηζηηθέο εθηηκήζεηο: δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο
 Έιεγρνο ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ, επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, θξίζηκε ηηκή.


χγθξηζε κέζσλ φξσλ ελφο δείγκαηνο θαη ελφο πιεζπζκνχ: 3 πεξηπηψζεηο.

 χγθξηζε κέζσλ φξσλ 2 δεηγκάησλ: αλεμάξηεηα δείγκαηα, εμαξηεκέλα δείγκαηα.


Σν ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Υ2, πίλαθεο ζπλάθεηαο.



Ζ έλλνηα ηεο ζπζρέηηζεο.



Τπνινγηζκφο δεηθηψλ ζπζρέηηζεο.

 Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο.

*

*

*

203

Μάζεκα:

Κνηλσληθή Φπρνινγία ΗΗ

Κχθινο:

Β΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Δ΄

Γηδάζθσλ:

Ν. Μπνδαηδήο

Σν κάζεκα απηφ απνζθνπεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο εηζαγσγηθήο εμνηθείσζεο ησλ θνηηεηψλ
κε ηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε
παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα Κνηλσληθή Φπρνινγία Η. Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη
δηηηφο: αθελφο απνζθνπεί ζηελ επέθηαζε ησλ εηζαγσγηθψλ γλψζεσλ ζηελ επηζηήκε ηεο
θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη, αθεηέξνπ, ζηελ αξρηθή εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε
επηζηεκνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, θπξίσο απηέο πνπ
εληάζζνληαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ. Σν κάζεκα είλαη
δηαξζξσκέλν ζε 4 θχθινπο δηαιέμεσλ: 1) Ζ πξνβιεκαηηθή ησλ ζηάζεσλ ζηελ θνηλσληθή
ςπρνινγία, 2) Ζ ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ σο θνηλσλην-θνλζηξνπμηνληζηηθή
ζεσξία, 3) Δηζαγσγή ζηελ ινγνςπρνινγία θαη 4) Λφγνο θαη Σαπηφηεηεο: Κνηλσληθή ηζηνξία
θαη πξνζσπηθή ηαπηφηεηα.

*

*

*

204

Μάζεκα:

Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία IΗ: ρνιηθή Ζιηθία θαη Δθεβεία

Κχθινο:

Β΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./ 5 ECTS

Δμάκελν:

Σ΄

Γηδάζθσλ:

. Παπαζηαζόπνπινο

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πεξηεθηηθή δηαπξαγκάηεπζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο
θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή πεξίνδν. ηελ αξρή ζθηαγξαθνχληαη θάπνηα βαζηθά ζέκαηα
ηεο ηζηνξίαο ηεο κειέηεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο εθεβείαο θαη απφ ηεο δηακφξθσζήο
ηνπο σο μερσξηζηψλ ειηθηαθψλ ζηαδίσλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαη θαιχπηνληαη νη
αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
- βηνινγηθή αλάπηπμε
- γλσζηηθή αλάπηπμε
- ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε
- ε αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο, ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη άιινπο ελήιηθνπο
- ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε
- ήβε θαη ε εκπεηξία ηεο
- ε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο
- αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα ζηελ εθεβεία (δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο ηεο
απηνεηθφλαο, βία θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε, απηνθηνλία)
- χγρξνλα δεηήκαηα ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή αλάπηπμε (ε επίδξαζε ηεο ηερλνινγηθήο
εμέιημεο, ησλ ΜΜΔ, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζχγρξνλσλ
πνιππνιηηηζκηθψλ θαη κεηαλενηεξηθψλ θνηλσληψλ)
ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε ζχγρξνλεο κειέηεο θαη
ζεσξίεο γηα ηελ εθεβηθή αλάπηπμε. Έκθαζε δίλεηαη ζηνλ δηαπξνζσπηθφ, θνηλσληθφπνιηηηζκηθφ θαη νηθνινγηθφ ραξαθηήξα ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.

*

*

*

205

Μάζεκα:

Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία Η

Κχθινο:

Β΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Ε΄

Γηδάζθσλ:

Με ΠΓ407/80

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εμεηάδνληαη βαζηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο ςπρνπαζνινγίαο
ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ: δηάθξηζε παζνινγηθήο- απνθιίλνπζαο θαη ηππηθήο- θπζηνινγηθήο
αλάπηπμεο, ζεσξεηηθά κνληέια- πξνζεγγίζεηο εξκελείαο ηεο παηδηθήο ςπρνπαζνινγίαο,
παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο ηεο ςπρνπαζνινγίαο βξεθηθήο, παηδηθήο θαη
εθεβηθήο

ειηθίαο

(πξνβιήκαηα

εζσηεξίθεπζεο

θαη

εμσηεξίθεπζεο-

δηαηαξαρέο

ζπλαηζζήκαηνο θαη ζπκπεξηθνξάο, αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, λνεηηθή πζηέξεζε, δηαηαξαρέο
πξνζνρήο, δηαηαξαρέο πξφζιεςεο ηξνθήο), δηάγλσζε, αμηνιφγεζε, αηηηνινγία θαη
ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε δηαηαξαρψλ.

*

*

*

206

Μάζεκα:

Κνηλσληθή Φπρνινγία ησλ Γηνκαδηθώλ ρέζεσλ:
Πξνθαηάιεςε, ξαηζηζκόο, εζληθηζκόο

Κχθινο:

Β΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Σ΄

Γηδάζθσλ:

Ν. Μπνδαηδήο

Ζ εξεπλεηηθή επηθέληξσζε ηεο επηζηήκεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο ζε δεηήκαηα πνπ
άπηνληαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ νκάδσλ εθθηλεί ήδε απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα
θαη γηα ιφγνπο απηνλφεηνπο απνγεηψλεηαη κεηά ηνλ 2ν παγθφζκην πφιεκν. ηα πιαίζηα ηνπ
καζήκαηνο απηνχ ζα γίλεη κηα επηζθφπεζε ηνπ θνηλσληθνςπρνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο
δηνκαδηθέο ζρέζεηο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ πξνθαηάιεςε, ην ξαηζηζκφ θαη ηνλ εζληθηζκφ. Σα
ζεκαηηθά απηά αληηθείκελα έξεπλαο θαη ζεσξεηηθήο θνηλσληνςπρνινγηθήο παξαγσγήο ζα
εμεηαζηνχλ απφ ηε ζθνπηά ηεο θνηλσληθήο λφεζεο, ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ εζηηάδνπλ ζηηο
νκάδεο (Θεσξία Ρεαιηζηηθήο χγθξνπζεο, Θεσξία Κνηλσληθήο Σαπηφηεηαο, Θεσξία ΑπηνΚαηεγνξηνπνίεζεο), ςπρνδπλακηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη αιιά θαη πην πξφζθαησλ
ινγναλαιπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.

*

*

*

207

Μάζεκα:

Κιηληθή Φπρνινγία II: ηνηρεία Γηαγλσζηηθήο

Κχθινο:

Β΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Ε΄

Γηδάζθνπζα:

Α. Παιαηνιόγνπ

Δμεηάδνληαη ζπζηεκαηηθά ηα ζεσξεηηθά, ηα κεζνδνινγηθά θαη ηα εκπεηξηθά δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία γηα ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο.
αλεμαξηεηνπνηείηαη

απφ

ζεσξεηηθέο

απνδφζεηο

θη

εξκελεπηηθέο

Ζ δηάγλσζε
επελδχζεηο,

θαη

επηθεληξψλεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη πεξηγξαθή ησλ εκθαλψλ θαη‟ αξρήλ ζπκπησκάησλ
θάζε δηαηαξαρήο.

Αθνχ νη απφθνηηνη ζα αλαδεηήζνπλ αξγφηεξα επαγγεικαηηθή

απνθαηάζηαζε ζε πνιιά δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, θπξίσο ςπρνινγηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
εθαξκνγψλ, θξίλεηαη ζεκαληηθφηαην ην λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ κείδνλα ζπκπηψκαηα
θαη ζχλδξνκα δπλάκεη θαηαηάμηκα ζην α-ζπλερέο λεχξσζεο-ςχρσζεο, θαζψο θαη ην λα είλαη
ελήκεξνη ζε ζέκαηα ζνβαξφηεηαο θαη βαξχηεηαο ησλ ςπρνθπζηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ πγεία, αιιά θαη ζε ζέκαηα ςπρνθπζηνινγηθψλ ζπζρεηηζκψλ, επηξξνψλ ηνπ
stress θαη ηνπ άγρνπο ζηελ πγεία, θαη ζπκπεξηθνξψλ πξφιεςεο. Οη γλψζεηο απηέο ζα ηνπο
θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα αζθήζνπλ θάζε ιεηηνχξγεκα ζηελ ππεξεζία ηνπ Αλζξψπνπ κε
απνηειεζκαηηθφηεηα

θαη

ππεχζπλν

επαγγεικαηηζκφ.

Όρη

απζαίξεηα,

ην

πιηθφ

δηαπξαγκάηεπζεο αθνξά ζηελ θαηάηαμε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζχκθσλα κε ηελ
επηθξαηέζηεξε ακεξηθαληθή άπνςε, αθνχ απηή απνηειεί θαη ην δεκνθηιέζηεξν πεδίν
αλαθνξψλ, παξαπνκπψλ θαη δηαρείξηζεο ηεο δηαγλψζηκεο ςπρηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζηα
πεξηζζφηεξα δπηηθά πεξηβάιινληα. Σνχην κνηάδεη θάπνηε λα πεξηνξίδεη, αιιά ε ξεαιηζηηθή,
πξαθηηθή αμία σο πξνο ηε ρξήζε κηαο θνηλήο, γεληθεπκέλα θαηαλνεηήο, νξνινγίαο θαη
πεξηερνκέλνπ θξίλεηαη λα πξνέρεη, ηδίσο ζπλππνινγίδνληαο ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία πνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο πξνζθέξεηαη γηα ην πιηθφ.
πληζηάηαη ε παξαθνινχζεζε λα έπεηαη ηεο ζπκκεηνρήο ζην Κιηληθή Φπρνινγία – Η.
Ύιε: Γηαγλσζηηθφ ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην (DSM) Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ.

*

*

*

208

Μάζεκα:

Θέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο

Κχθινο:

Β΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Ε΄

Γηδάζθνπζα:

Δ. Καξαγηαλλνπνύινπ

Ζ δήισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ απφθηεζε θάπνησλ εηζαγσγηθψλ
καζεκάησλ θαη νπσζδήπνηε ηνπ καζήκαηνο "Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία" θαη ηελ
παξαθνινχζεζε, έζησ ηαπηφρξνλε ηεο «Δθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο».

ην

κάζεκα

ζα

παξνπζηαζηνχλ ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο πνπ αθνξνχλ ζε κεζφδνπο
έξεπλαο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία, γλσζηηθέο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε, ζθέςε θαη
ζπλαίζζεκα, θίλεηξα θαη ζπλαίζζεκα, άγρνο, ζηξεο θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο, πξνζεγγίζεηο
κάζεζεο- κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ.
Οη θνηηεηέο ζα παξνπζηάζνπλ νκαδηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο θαη
ζα αλαιάβνπλ εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ ηα πξψηα απνηειέζκαηα ζα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. ην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο κε ηελ παξνχζα κνξθή,
ε παξνπζία ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε.

*

*

*

209

Μάζεκα:

Γλσζηηθή Φπρνινγία ΗΗ

Κχθινο:

Β΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Σ΄

Γηδάζθνπζα:

Δ. Εηώξε

Σν κάζεκα «Γλσζηηθή Φπρνινγία ΗΗ» θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
Άδειε κάζεζε – αζπλείδεηε κάζεζε
-

Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο

-

Μέηξεζε άδειεο κάζεζεο

-

Πεηξακαηηθά έξγα άδειεο κάζεζεο

-

Αλαπαξάζηαζε άδειεο γλψζεο

-

Ηδηφηεηεο άδειεο κάζεζεο - Γηάθξηζε άδειεο κάζεζεο απφ ηελ έθδειε

Απφθηεζε ελλνηψλ - θαηεγνξηνπνίεζε
- Θεσξίεο απφθηεζεο ελλνηψλ - Αμηνιφγεζε Θεσξηψλ
Γιψζζα
- Γισζζηθή αλάπηπμε – Θεσξίεο Γισζζηθήο Αλάπηπμεο
- ρέζε θέςεο θαη Γιψζζαο

*

*

*

210

Μάζεκα:

Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία

Κχθινο:

Β΄ - Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Δ΄

Γηδάζθνπζα:

Δ. Καξαγηαλλνπνύινπ

Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηηο εμήο ζεκαηηθέο:
Οξηζκφο θαη αληηθείκελν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο
Γλσζηηθή αλάπηπμε
Φπρνθνηλσληθή θαη εζηθή αλάπηπμε
Φχιν θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο ζηε κάζεζε
Μαζεηέο κε ηδηαηηεξφηεηεο
Θεσξίεο κάζεζεο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο
Γλσζηηθή ςπρνινγία θαη νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο
Κίλεηξα
Γηαρείξηζε ηεο ηάμεο

*

*

*

211

Μάζεκα:

Δθαξκνγέο ηαηηζηηθήο Η

Κχθινο:

Β΄ - Καη΄ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Ε΄

Γηδάζθσλ/νπζα:

Με ΠΓ407/80

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ
επεμεξγαζίαο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ SPSS [Statistical Package for Social Sciences]. Ζ
εθκάζεζε βαζηθψλ εληνιψλ ηνπ SPSS γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ ζηα πιαίζηα
ηνπ καζήκαηνο ηεο ηαηηζηηθήο Η.
Βαζηθέο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο: είδε κεηαβιεηψλ, επίπεδα κέηξεζεο, θσδηθνπνίεζε ησλ
κεηαβιεηψλ ζην SPSS.
Πεξηήγεζε ζην SPSS: επεμεξγαζηήο δεδνκέλσλ [Data Editor], πξνβνιή δεδνκέλσλ [Data
View, Variable View], γξακκή κελνχ, γξακκή εξγαιείσλ, γξακκή θαηάζηαζεο.
Πεξηγξαθή ησλ παξαζχξσλ Data Editor θαη Viewer.
Καηαρψξεζε δεδνκέλσλ ζην SPSS.
Μεηαζρεκαηηζκνί δεδνκέλσλ: ην κελνχ Transform
Γηαρείξηζε αξρείσλ: ην κελνχ Data
ηαηηζηηθή αλάιπζε κε ην SPSS: νη εληνιέο Frequencies, Descriptives θαη Explore.
Γεκηνπξγία γξαθεκάησλ ζην SPSS: ην κελνχ Graphs, επεμεξγαζηήο γξαθεκάησλ [Chart
Editor].
πληζηάηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο θαζψο ε δηδαζθαιία ηνπ πεξηιακβάλεη ηε
ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.

*

*

*
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Μάζεκα:

Φπρνθπζηνινγία Η

Κχθινο:

Β΄ - Καη΄ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Δ΄

Γηδάζθσλ/νπζα:

Μέινο ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ

Γηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην θπζηνινγηθφ (βηνινγηθφ) θαη ην ςπρνινγηθφ
ππφζηξσκα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο
Λεηηνπξγηθή νξγάλσζε ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο
Βηνινγηθέο βάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο
Δηζαγσγή ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξκνληθνχ ζπζηήκαηνο
Θπξενεηδηθέο νξκφλεο θαη ζπκπεξηθνξά
Φινηνεπηλεθξηδηθέο νξκφλεο θαη ζπκπεξηθνξά
Γελλεηηθέο νξκφλεο, αλάπηπμε γελλεηηθψλ νξγάλσλ, εθεβεία, δεπηεξνγελή
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ, εκκελφπαπζε
Δπίδξαζε γελλεηηθψλ νξκνλψλ ζην πξφηππν ηεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηε
ζεμνπαιηθή επηζπκία
εμνπαιηθή πξάμε ζηνλ άλδξα / γπλαίθα
Οξγάλσζε θαη επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπξηθνχ ηκήκαηνο
Νεπξψλεο θαη λεπξηθέο ζπλάςεηο
Αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ
Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ
Καηψηεξεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο: δσηηθέο ιεηηνπξγίεο
Κεληξηθέο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο: Έλζηηθηα – πλαηζζήκαηα
Αλψηεξεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο: Δγθεθαιηθά εκηζθαίξηα – θινηφο
Κηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο
Αηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο
Δγθέθαινο θαη γιψζζα
Δγθέθαινο θαη ζθέςε (ζπλεηξκηθέο πεξηνρέο – πξνκεησπηαίνο θινηφο)
Δγθέθαινο θαη ζθέςε
Δγθέθαινο θαη ζπλαίζζεκα
Δγθέθαινο θαη ζπλείδεζε

213

Πιαγίσζε απφ θπζηνινγηθφ εγθέθαιν. πκπιεξσκαηηθή εμεηδίθεπζε ησλ
εκηζθαηξίσλ
Δγθέθαινο θαη κλήκε
Δγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο ζπκπεξηθνξάο (πείλα, δίςα, εμαξηεκέλα αληαλαθιαζηηθά)
Ύπλνο, εθγξήγνξζε θαη πξνζνρή. Ζ θπζηνινγηθή ζεκαζία ηνπ χπλνπ θαη ησλ
νλείξσλ
Μεραληζκφο, πξφθιεζε ηνπ θχθινπ ηνπ χπλνπ / εθγξήγνξζεο
Νεπξνδηαβηβαζηέο ηεο ζπκπεξηθνξάο
Απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα: ν ξφινο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην stress
*

*

*
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Μάζεκα:

Θεσξίεο Αλάιπζεο Λόγνπ ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία

Κχθινο:

B΄ - Καη΄ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Ε΄

Γηδάζθσλ:

Ν. Μπνδαηδήο

Ζ θνηλσληθή ςπρνινγία, θπξίσο ζηηο επξσπατθέο εζηίεο παξαγσγήο ηεο θαη ζε ζχκπλνηα κε
αληίζηνηρεο εμειίμεηο ζηα πιαίζηα άιισλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, βηψλεη απφ ηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ηε δηθή ηεο „ζηξνθή ζηνλ ιφγν‟. Μάιηζηα, ε „ζηξνθή‟ απηή θξίλεηαη, θαηά
ηεθκήξην, επηηπρεκέλε ζην βαζκφ πνπ, φπσο δηαπηζηψλεηαη, ζηελ ζχγρξνλε θνηλσληνεπηζηεκνληθή γξακκαηεία ζπρλά θνηλσληθνί επηζηήκνλεο άιισλ θιάδσλ ζηξέθνληαη,
δαλείδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζεσξίεο θαη κεζνδνινγίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηά
ηεο. Χζηφζν, ζα ήηαλ ιάζνο λα ππνηεζεί φηη ε „ζηξνθή‟ απηή ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσληθήο
ςπρνινγίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ νκνηνγέλεηα θαη „κνλνθσληθφηεηα‟. Οη θνηλσληθνί
ςπρνιφγνη πνπ εληάζζνληαη ζην ξεχκα απηφ εθθηλνχλ ζπρλά απφ πνιχ δηαθνξεηηθέο
αθεηεξίεο ζην ρψξν ηεο θνηλσληθή ζεσξίαο κε ζπλέπεηα, ζπρλά, νη κεζνδνινγηθέο ηνπο
πξνηάζεηο λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Σν κάζεκα απηφ ζηνρεχεη ζην λα εμνηθεηψζεη ηνπο
θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο κε ηα
ζεκαληηθφηεξα ζεσξεηηθά πιαίζηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνπο θφιπνπο ηεο „ηεο ζηξνθήο ζηνλ
ιφγν‟ ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία. Οη δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ζα πεξηζηξαθνχλ γχξσ απφ
ηνπο εμήο ζεκαηηθνχο θχθινπο: 1) Ζ εζλνκεζνδνινγηθή παξάδνζε: Αλάιπζε ζπλνκηιίαο θαη
αλάιπζε θαηεγνξηθήο ππαγσγήο, 2) Λνγνςπρνινγία: ε ζπγθξφηεζε ηνπ „ςπρηθνχ‟ ζηνλ
ιφγν, 3) Ρεηνξηθή / ηδενινγηθή αλάιπζε, 4) Κξηηηθή ινγν-θνηλσληνςπρνινγία θαη 5)
Μεηαδνκηθή αλάιπζε ιφγνπ ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία. Σν κάζεκα απηφ απεπζχλεηαη θαηά
θχξην ιφγν ζε θνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε παξαθνινπζήζεη ηα εηζαγσγηθά καζήκαηα θνηλσληθήο
ςπρνινγίαο πνπ πξνζθέξνληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο (δει., Κνηλσληθή
Φπρνινγία Η θαη Κνηλσληθή Φπρνινγία ΗΗ).

*

*

*
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Μάζεκα:

Κπβεξλνςπρνινγία: Ζ Τιηθόηεηα ηεο Αλάπηπμεο

Κχθινο:

B΄ - Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Δ΄

Γηδάζθσλ:

. Παπαζηαζόπνπινο

ηελ λεσηεξηθή επνρή είκαζηε κάξηπξεο ηεο αλάδπζεο ελφο ηδηαίηεξνπ ηχπνπ
ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ πξνέθπςε απφ φπσο ππνζηεξίδεη ν Michel Foucault θαη άιινη
θνηλσληθνί επηζηήκνλεο, φπσο ν Nikolas Rose, ν Paul Rabinow, ν Giorgio Agamben, ν
Roberto Esposito, ν Thomas Lemke θ.ιπ., ζην πιαίζην ηεο αλάδπζεο ελφο λένπ ηχπνπ
εμνπζίαο, ηεο βηνπνιηηηθήο. Παξάιιεια, δηακνξθψζεθαλ νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, σο
αθξηβψο επηζηήκεο εμέηαζεο, ηαμηλφκεζεο θαη ξχζκηζεο ηνπ πιεζπζκνχ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαη ε ςπρνινγία, ε νπνία έρεη αλαιάβεη ζην κέγηζην βαζκφ ηελ παξαγσγή θαη εθαξκνγή
«ηερλνινγηψλ ηνπ εαπηνχ», κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα ππνθεηκελνπνηνχληαη. ην πιαίζην
απηήο ηεο πξννπηηθήο ε ηερλνινγία σο ηερληθή, αιιά θαη θπξίσο σο ηξφπνο ξχζκηζεο θαη
δηακφξθσζεο ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηνλ εαπηφ ηνπ, δηαδξακαηίδνπλ έλαλ
θεληξηθφ ξφιν.
Χο ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο πξνηείλνληαη νη αθφινπζνη: Ζ θξηηηθή αμηνιφγεζε ηελ
έλλνηαο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο ηαπηφηεηαο ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία θαη ε εηζαγσγή λέσλ
ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ φπσο ε ζεσξία γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Mike Michael. Ζ δηακφξθσζεο
κηαο ελαιιαθηηθήο πξννπηηθήο πάλσ ζηελ αλάπηπμε, φρη σο κηαο δηαδηθαζίαο σξίκαλζεο,
αιιά σο κηαο εηεξνγελνχο θαη αξζξσκέλεο δηαδηθαζίαο ππνθεηκελνπνίεζεο, φπσο ζα
κπνξνχζε λα εηδσζεί κέζα απφ ηε ζεσξία ηνπ Γηθηχνπ-Γξάζηε ηνπ Bruno Latour, John Law
θ.α.
Ζ θξηηηθή αληηκεηψπηζεο θαη πξνβιεκαηνπνίεζε βαζηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο
θπξίαξρεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο, φπσο ην παηδί κέζα απφ ζεσξίεο φπσο απηή ηνπ
θπβεξλν-νξγαληζκνχ ηεο Donna Harraway θαη ηεο ζεσξίαο γηα ηε ζσκαηηθφηεηα ηνπ θχινπ
ηεο Judith Butler.

*

*

*
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Μάζεκα:

ρνιηθή Φπρνινγία I

Κχθινο:

Β΄ - Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Δ΄

Γηδάζθσλ:

Με ΠΓ407/80

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο αλαιχνληαη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο/ πηπρέο ηεο επηζηήκεο ηεο
ρνιηθήο Φπρνινγίαο: ε ρνιηθή Φπρνινγία σο επηζηήκε (νξηζκφο θαη αληηθείκελν ηνπ
θιάδνπ, θαηάξηηζε, παξνρή ππεξεζηψλ), ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ, δπζθνιίεο
πξνζαξκνγήο παηδηψλ θαη εθήβσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά,
δηάζπαζε πξνζνρήο, ππεξθηλεηηθφηεηα, άγρνο, ζρνιηθή θνβία, θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα,
θνηλσληθή απφζπξζε), ςπρνδηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε, δηαρείξηζε θξίζεσλ, ςπρνινγηθέο
παξεκβάζεηο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, απνθαηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο,
κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο.

*

*

*
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Μάζεκα:

Αγσγή Τγείαο Η

Κχθινο:

Β΄ - Καη' Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Σ΄

Γηδάζθσλ/νπζα:

Μέινο ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ

Ση είλαη ε Αγσγή Τγείαο θαη ε Πξναγσγή Τγείαο
Αγσγή Τγείαο θαη Ηαηξηθή
Πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο Αγσγήο Τγείαο
Ζ πξνζρνιηθή αγσγή σο παξάγνληαο πξναγσγήο ηεο Τγείαο
Δλζσκάησζε ηεο Αγσγήο Τγείαο ζην πξφγξακκα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο
Παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζηάζεηο ηνπ παηδηνχ ζε ζέκαηα πγείαο
Τγεία θαη δηαηξνθή – Γηαηαξαρέο πξφζιεςεο ηξνθήο
Αγσγή Τγείαο ζηελ πξφζιεςε θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ
Αγσγή Τγείαο ζηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ
Κάπληζκα – Αιθνφι θαη Τγεία
Πεξηβάιινλ θαη Τγεία
Αγσγή Τγείαο ζηελ πξφζιεςε ησλ γελεηηθψλ λνζεκάησλ
εμνπαιηθή – Γηαθπιηθή Αγσγή – εμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα – AIDS
Αγσγή Τγείαο ζηε θξνληίδα ησλ δνληηψλ
Κπθινθνξηαθή Αγσγή θαη αηπρήκαηα
Παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ ζε ζέκαηα πγείαο
πλαηζζεκαηηθή Αγσγή ησλ παηδηψλ
Παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο – πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή πγεία
ησλ παηδηψλ
Γηαρείξηζε ηνπ πέλζνπο θαη ηεο απψιεηαο ζηα παηδηά
Γηαρείξηζε ησλ ελδννηθνγελεηαθψλ ζπγθξνχζεσλ
Γηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ
Γηαρείξηζε ησλ θφβσλ ησλ παηδηψλ
Καζνξηζκφο νξίσλ θαη βνήζεηα γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
Δλίζρπζε αηζζεκάησλ απηνθξνληίδαο – εηθφλα εαπηνχ – απηνεθηίκεζε
ηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο Αγσγήο

218

Μνληέια αιιαγήο ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο ζηελ Αγσγή Τγείαο
Μέζνδνη – Σερληθέο Αγσγήο Τγείαο ζηα παηδηά
Σν ζρνιείν πνπ πξνάγεη ηελ Τγεία
Αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο

*

*

*
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Μάζεκα:

Δθαξκνγέο ηαηηζηηθήο ΗΗ

Κχθινο:

Β΄ - Καη΄ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Ζ΄

Γηδάζθσλ/νπζα:

Με ΠΓ407/80

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ επεμεξγαζίαο εξεπλεηηθψλ
δεδνκέλσλ SPSS [Statistical Package for Social Sciences] γηα ηελ εθαξκνγή παξακεηξηθψλ
θαη κε παξακεηξηθψλ ζηαηηζηηθψλ θξηηεξίσλ ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο [ηαηηζηηθή ΗΗ].
Δπαλαθσδηθνπνίεζε κεηαβιεηψλ: νη εληνιέο Recode,Compute, If….
Γηαρείξηζε αξρείσλ: Οη εληνιέο Merge, Split file
χγθξηζε κέζσλ φξσλ: T-tests [independent samples t-tests, dependent samples t-tests]
πζρέηηζε θαη εξκελεία δεηθηψλ ζπζρέηηζεο [Pearson r, Spearman rho], scatterplot.
Σν ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Υ2 [Chi square], πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ [Cross tabulation].
Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο [simple regression, multiple regression: hierarchical regression
analysis, forced entry regression analysis, stepwise methods]. Residuals, outliers.
Γεκηνπξγία πνιχπινθσλ γξαθεκάησλ ζην SPSS: ην κελνχ Graphs, επεμεξγαζηήο
γξαθεκάησλ [Chart Editor].
πληζηάηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο θαζψο ε δηδαζθαιία ηνπ πεξηιακβάλεη ηε
ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.

*

*

*
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Μάζεκα:

Ζζνινγία - Βηνινγία

Κχθινο:

Β΄ - Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

E΄

Γηδάζθσλ/νπζα:

Μέινο ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ

Γηεξεπλάηαη ε ζρέζε θιεξνλνκηθφηεηαο – πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο θνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία
Μειεηψληαη ζπκπεξηθνξέο δψσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα ζχγθξηζε κε ηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο
Οξηζκφο ηνπ ραξαθηήξα ηεο εζνινγίαο (ζπγθξηηηθήο ςπρνινγίαο)
Έλζηηθην θαη κάζεζε – Πξφηππα ζηαζεξήο δξάζεο – Δγράξαμε
Αηζζήζεηο (αθή, αθνπζηηθά ζήκαηα, νζθξεηηθά ζήκαηα, φξαζε)
Δξεζίζκαηα θαη ζήκαηα (ηχπνπ αληιίαο, ηχπνπ ζθαλδάιεο), έκθπηνο κεραληζκφο
απνδέζκεπζεο
Ηδηνρσξία, ε έλλνηα ηνπ πξνζσπηθνχ δσηηθνχ ρψξνπ
Μηκεηηζκφο σο θαηλφκελν θπζηθήο απηνπξνζηαζίαο
Κνηλσληθή νξγάλσζε (θνηλσληθά έληνκα, θπξίαξρα θαη ππνηαθηηθά δψα). Πιαζηηθφηεηα
ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ησλ αλψηεξσλ ζειαζηηθψλ
Δπηθνηλσλία (πνιχπινθεο κνξθέο επηθνηλσλίαο)
Οκαδηθφ θπλήγη
Μεραληζκνί απνθπγήο ηνπ ππεξπιεζπζκνχ (άξηζην κέγεζνο πιεζπζκνχ, θαληβαιηζκφο,
κεηαλαζηεχζεηο)
Μεηαλαζηεχζεηο (επνρηθέο, κφληκεο)
Αιηξνπηζκφο (αληδηνηειείο αιηξνπηζκφο, ζπγγεληθφο αιηξνπηζκφο)
Βξεθνθηνλίεο θαη θαληβαιηζκφο (γεξνληνθαγία, ζεμνπαιηθφο θαληβαιηζκφο)
εμνπαιηθφηεηα: Δμέιημε, αλαπαξαγσγή θαη ζεμ. Ζ βηνινγία ηνπ ζεμ, ε κάρε ησλ θχισλ,
επηινγή απφ ην ζειπθφ, ζεμνπαιηθφο δηκνξθηζκφο, πνξληθή ζπκπεξηθνξά, αηκνκημία,
πνιπγακία θαη κνλνγακία, ν αληαγσληζκφο ηνπ ζπέξκαηνο, ην θαηλφκελν Coolidge,
νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ πηζήθσλ θαη αλζξψπσλ
πλαηζζήκαηα (θηιία, ζάλαηνο, κεηξηθή ζηνξγή)
Παηρλίδη θαη θνηλσληθφηεηα
Υξήζε εξγαιείσλ
πκβνιηθή γιψζζα ζηνπο πηζήθνπο
Δπηζεηηθφηεηα (εηξελεπηηθέο εθδειψζεηο, ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ ζηελ
επηζεηηθφηεηα)
Κνηλσληνβηνινγία (θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζηε θπζηθή επηινγή)
Ζ βηνινγία ηεο νκνξθηάο θαη ηνπ γνήηξνπ
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Νενηνλία
*

*

*
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Μάζεκα:

Δηζαγσγή ζηελ Κξηηηθή Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία

Κχθινο:

Β΄ - Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Ζ΄

Γηδάζθσλ:

. Παπαζηαζόπνπινο

Σν κάζεκα απηφ απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηελ θξηηηθή ςπρνινγία κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε.
Θα παξνπζηαζηνχλ νη ζπδεηήζεηο πνπ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 νδήγεζαλ ζηελ θξηηηθή
επαλεμέηαζε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο ςπρνινγίαο, κέζα απφ ξεχκαηα
φπσο ν θνλζηξνπμηνληζκφο, νη κεηαδνκηθέο ζεσξίεο, ν θεκηληζκφο θ.ιπ. ηφρνο ηνπ
καζήκαηνο απνηειεί ε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζχλζεζε ησλ θξηηηθψλ πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ηελ
αλαπηπμηαθή ςπρνινγία. Θα παξνπζηαζηνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηήζεθε ε
αλαπηπμηαθή ςπρνινγία σο επηζηήκε θαη νη επηζηεκνινγηθέο ηεο βάζεηο. Δπίζεο, ζα
αλαδεηεζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ ηα θπξίαξρα ζέκαηα θαη ζπδεηήζεηο πνπ ηελ δνκνχλ, θαη ζα
δηεξεπλεζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάδεη θαη ζπγθξνηεί ηα αληηθείκελά ηεο.
Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηα πνιηηηθά θαη εζηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη ζηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη κε ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο εληφο ησλ νπνίσλ ε
Φπρνινγία σο επηζηήκε ιεηηνπξγεί.

*

*

*
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Μάζεκα:

Κιηληθή Φπρνινγία III: Ζζηθή & Γενληνινγία ζηελ
Φπρνζεξαπεπηηθή Πξάμε

Κχθινο:

Β΄ - Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Ζ΄

Γηδάζθνπζα:

Α. Παιαηνιόγνπ

Θεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή κειέηε ζεξαπεπηηθψλ εθαξκνγψλ ζην πεδίν ηεο Κιηληθήο
Φπρνινγίαο, Κιηληθήο Φπρνπαζνινγίαο θαη ηδίσο Κιηληθήο Φπρνζεξαπείαο αλαθνξηθά κε
εζηθέο θαη δενληνινγηθέο ζηαζεξέο, αμίεο, θαη πηζαλέο παξεμεγήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ
θαζεαπηφ ςπρνζεξαπεπηηθή πξάμε. Έλλνηεο θαη ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζε κηα κεγάιε
πνηθηιία ςπρνζεξαπεπηηθψλ δεηεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ζεκάησλ εζηθήο
θαη δενληνινγίαο.

Παξνπζηάδνληαη ππνδεηγκαηηθέο πεξηπηψζεηο αηφκσλ θαη νκάδσλ ζε

ςπρνζεξαπεία απφ ιεηηνπξγνχο πνπ πξφζθεηληαη ζε δηάθνξεο ρνιέο θέςεο θαη
πξνζεγγίδνπλ ζεηξά πξνβιεκάησλ, ηα νπνία θπκαίλνληαη απφ θφβν, άγρνο, θνβίεο θαη
ηδενςπραλαγθαζκνχο, έσο πέλζε, θαθνπνηήζεηο, δηάθνξεο δηαηαξαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο, θαη
δπζθνιίεο νηθνγελεηαθέο θαη γνλετθέο, κε ζηφρν λα αλαδείμνπλ επηηπρείο ζεξαπείεο, πηζαλέο
επηπινθέο, θαη νξηζκέλνπο ηχπνπο αληη-επαγγεικαηηθήο εθθνξάο ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ
ςπρνζεξαπεία. Σα επηκέξνπο ζέκαηα εμεηάδνληαη κε ηξφπν παξαδεηγκαηηθφ κε ζθνπφ ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεθηψλ ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ σο δπλάκεη κειινληηθψλ
ιεηηνπξγψλ ζε επαγγέικαηα πνπ βνεζνχλ, αιιά θαη σο πηζαλψλ θαηαλαισηψλ ςπρνινγηθψλ
ππεξεζηψλ, ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, κα θαη ζε βαζχηεξεο πηπρέο ηεο ςπρνινγηθήο ζεσξίαο
νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα δηεπθνιχλνπλ δξαζηηθά ηε ζεξαπεπηηθή επηθνηλσλία. εκαζία ζην
πιαίζην απηφ έρεη ε θξηηηθή ζπιινγηζηηθή, αθνχ εμ νξηζκνχ ηνπο ηα δεηήκαηα εζηθήο θαη
δενληνινγίαο ζηελ ςπρνζεξαπεία είλαη κεηαβιεηά, θαη γηα ηνχην έσο θαη απαηειά, κε
ζπλέπεηα ηελ αλάγθε ζπλππνινγηζκνχ ελφο φγθνπ παξακέηξσλ πξηλ ηε ιήςε νηαζδήπνηε
απφθαζεο γηα θάζε πεξίπησζε δξάζεο αλεμαηξέησο.
πληζηάηαη ε παξαθνινχζεζε λα έπεηαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηα Κιηληθή Φπρνινγία – Η θαη
Κιηληθή Φπρνινγία – ΗΗ.

*

*

*
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Μάζεκα:

H Φπρνδπλακηθή Οπηηθή γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε
Μάζεζε

Κχθινο:

Β΄ - Καη΄ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Σ΄

Γηδάζθνπζα:

Δ. Καξαγηαλλνπνύινπ

Σν κάζεκα απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηελ ςπραλαιπηηθή ζθέςε θαη θπξίσο ζηε ζεσξία
ησλ αληηθεηκελνηξφπσλ ζρέζεσλ κε αλαθνξά ζηε κάζεζε θαη δηδαζθαιία σο ζρεζηαθή
εκπεηξία. Υσξίο νη ζεκαηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη λα εζηηάδνληαη ζηελ θιηληθή δηάζηαζε,
αλαδεηθλχνληαη πξψηκα άγρε θαη άκπλεο πνπ θηλεηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο κάζεζεο σο
ζρεζηαθήο εκπεηξίαο. ην κάζεκα ζα παξνπζηαζηνχλ ζεκαηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ
ςπρνδπλακηθή ζθέςε γηα ηε κάζεζε: δηδαζθαιία σο έλα επάγγεικα πνπ αθνξά «ζην
αδχλαην- impossible profession», ην δήηεκα ηεο κεηαβίβαζεο-αληηκεηαβίβαζεο, πξψηκα άγρε
θαη κάζεζε, ζεσξίεο ηεο M. Klein, ηνπ A. Bion γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο θαη ηε ζρέζε
κε ην δηδάζθνληα (ιεηηνπξγία α θαη β, reverie, πεξηέρνλ-πεξηερφκελν, πξνβιεηηθή ηαχηηζε)
ζε αλαινγία κε ηελ πξψτκε ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο, ε δηδαζθαιία ζε αληηζηνηρία κε ηε
ζρέζε

κεηέξαο-βξέθνπο,

ζπλδέζεηο

κε

ηε ζθέςε

ηνπ

Winnicott.

ηνηρεία

ηεο

ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ζηελ εθεβεία, κάζεζε ζηελ εθεβεία θαη ζρέζε κε ην
δηδάζθνληα.

*

*

*
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Μάζεκα:

Ζ πλαηζζεκαηηθή Δκπεηξία ηεο Μάζεζεο θαη ηεο
Γηδαζθαιίαο

Κχθινο:

Β΄ - Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Ζ΄

Γηδάζθνπζα:

Δ. Καξαγηαλλνπνύινπ

Ζ δήισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ απφθηεζε θάπνησλ εηζαγσγηθψλ
καζεκάησλ θαη νπσζδήπνηε ηνπ καζήκαηνο "Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία". Οη θνηηεηέο
πξνηείλεηαη λα έρνπλ ήδε πεξάζεη ή έζησ λα παξαθνινπζνχλ ηαπηφρξνλα ην κάζεκα
«ςπρνδπλακηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κάζεζε».
Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ εξκελεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο ηεο κάζεζεο θαη
ηεο δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ησλ αληηθεηκελνηξφπσλ ζρέζεσλ. Πξφθεηηαη γηα
έλα ζεκηλαξηαθφ κάζεκα ζην νπνίν νη θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηελ ςπραλαιπηηθή
παξαηήξεζε ηεο ηάμεο θαη εκβαζχλνπλ ζηελ ςπρνδπλακηθή νπηηθή ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε
θαη ηε δηδαζθαιία κέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη αλάιπζεο ζεηξάο παξαηεξήζεσλ πνπ έρνπλ θάλεη
ζηελ ηάμε. Ζ παξαηήξεζε είλαη εζηηαζκέλε ζε έλα/κηα καζεηή/καζήηξηα θαηά ηε δηάξθεηα
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, πνπ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα.
Ζ παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ηεο θάζε πεξίπησζεο απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο γίλεηαη ζην
πιαίζην ηεο νκάδαο (ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα), θαη σο εθ ηνχηνπ,
ε παξνπζία ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε.

*

*

*
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Μάζεκα:

ρνιηθή Φπρνινγία ΗΗ

Κχθινο:

Β΄ - Καη' Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Σ΄

Γηδάζθσλ/νπζα:

Με ΠΓ407/80

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εμεηάδνληαη νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο / Γηαηαξαρέο. Δηδηθφηεξα,
αλαιχνληαη νη αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
ζεσξεηηθέο

πξνζεγγίζεηο,

θιηληθή

εηθφλα,

δηαγλσζηηθά

θξηηήξηα,

αηηηνινγία

(κνλνπαξαγνληηθέο θαη πνιππαξαγνληηθέο ζεσξίεο), αμηνιφγεζε θαη ςπρνκεηξηθά εξγαιεία,
ζεξαπεία θαη παξέκβαζε ζην ζρνιείν (Πνιπ-αηζζεηεξηαθέο Μέζνδνη θαη Νέεο Σερλνινγίεο),
πνιπγισζζηθφ/ πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο.

*

*

*
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Μάζεκα:

Φπρνθπζηνινγία ΗΗ

Κχθινο:

Β΄ - Καη΄ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

H΄

Γηδάζθσλ/νπζα:

Μέινο ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ

1. Φάξκαθα θαη νπζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ (ςπρφηξνπεο νπζίεο).
2. Ηζηνξηθή αλαζθφπεζε.
3. Μεραληζκνί δξάζεο ζην Κ.Ν..
4. Οξηζκνί, (ςπρφηξνπνο νπζία, θαηάρξεζε, ςπρνινγηθή/ ζσκαηηθή εμάξηεζε, ζχλδξνκν
ζηέξεζεο, αληνρή, δηαζηαπξνχκελε αληνρή).
5. Απφςεηο γηα ηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο εμάξηεζεο, (γελεηηθνί/ καζεζηαθνί παξάγνληεο,
νηθνγέλεηα, πξνζσπηθφηεηα, πεξηβάιινλ – ζπλαλαζηξνθέο, θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο
επηδξάζεηο).
6. Δπηδξάζεηο ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ζθαίξα (θαξκαθνινγηθά απνηειέζκαηα, νμεία/
ρξφληα ηνμηθφηεηα, θιηληθά ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηε ρξήζε νπζηψλ).
7. Καηεγνξηνπνηήζεηο ησλ δηαθφξσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ (νπηνχρα παξάγσγα,
θαηαζηαιηηθά/

ςπρνδηεγεξηηθά

θάξκαθα

ηνπ

Κ.Ν..,

ληθνηίλε,

θαλλαβηνεηδή,

ςεπδναηζζεζηνγφλεο νπζίεο)
8. Φπρνθπζηνινγία ησλ ςπρηαηξηθψλ παζήζεσλ, (ζρηδνθξέλεηα, δηπνιηθή ςχρσζε,
θαηάζιηςε, αγρψδεηο δηαηαξαρέο, απηηζκφο, δηαηαξαρέο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήοππεξθηλεηηθφηεηα, ηδενςπραλαγθαζηηθή λεχξσζε)
9. Φπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο (θσιηθφο ησλ ηξηψλ κελψλ, βξνγρηθφ άζζκα, εκηθξαλία,
πεπηηθφ έιθνο, ειθψδεο θσιίηηδα)
10. Φπρνινγηθνί

παξάγνληεο

πνπ

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αηηηνινγία ησλ

ςπρνζσκαηηθψλ παζήζεσλ.
11. Ζ ηερληθή ηεο ραιάξσζεο (λνεηηθή /κπτθή/ αλαπλεπζηηθή ραιάξσζε).
12.Βηναλάδξαζε – biofeedback (ςπρνθπζηνινγηθέο ηερληθέο ραιάξσζεο κέζσ ειεθηξνληθψλ
ζπζθεπψλ αλάδξαζεο)

*

*

*
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Μάζεκα:

Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία ΗΗ

Κχθινο:

Β΄ - Καη΄ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθό, 3 δ.κ./5 ECTS

Δμάκελν:

Ζ΄

Γηδάζθσλ/νπζα:

Με ΠΓ407/80

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο παξνπζηάδνληαη Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο φπσο ε Γηάρπηεο
Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο θαη ε Ννεηηθή Τζηέξεζε. Δηδηθφηεξα, αλαιχνληαη νη αθφινπζεο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
θιηληθή εηθφλα, ζπκπησκαηνινγία, δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, αμηνιφγεζε θαη ςπρνκεηξηθά
εξγαιεία, αηηηνινγία (βηνινγηθφ, γλσζηηθφ, ςπρνγελέο επίπεδν), δηαθνξηθή δηάγλσζε,
ζεξαπεία θαη παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε.

*

*

*
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6. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΗΑ

ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ/
ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΔ

ΥΧΡΟ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ

«Δξγαζηήξην
Έξεπλαο
Γπζιεμίαο»

Παιαηνιφγνπ
Άληδπ,
Δπίθ. Καζεγήηξηα

Κηίξην ΦΠΦ,
2νο φξνθνο

«Δξγαζηήξην
Γηαπνιηηηζκηθψλ
Φπρνινγηθψλ
Μειεηψλ θαη
Δθαξκνγψλ»

Μπνδαηδήο Νίθνο,
Δπίθ. Καζεγεηήο

Κηίξην ΦΠΦ,
2νο φξνθνο

«Γηεπηζηεκνληθφ
Δξγαζηήξην
Μειέηεο Νέσλ
Σερλνινγηψλ θαη
Σαπηνηήησλ»

Γξφζνο Γηνλχζηνο,
Καζεγεηήο

Κηίξην ΦΠΦ,
2νο φξνθνο

ΣΖΛ. / FAX /
E-MAIL
Σει. 26510/05886
Σει./ fax :
26510/05886
dyslexlb@cc.uoi.gr

Σει. 26510/05760
ddrosos@cc.uoi.gr
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«ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΡΔΤΝΑ ΓΤΛΔΞΗΑ»
Γηεπζύληξηα: Παιαηνιόγνπ Άληδπ3, Δπίθ. Καζεγήηξηα
Με απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (πλεδξία 234/27-3-2002) θαη έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ ηδίνπ
Ηδξχκαηνο (πλεδξία 851/25-4-2002) ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 20022003 ζηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο Δξγαζηήξην Έξεπλαο Γπζιεμίαο (Π.Γ.
ππ‟ αξηζ. 328, Φ.Δ.Κ. Αξ. Φχιινπ 279/19 Ννεκβξίνπ 2002) κε Γηεπζπληή αξρηθά ηνλ
θαζεγεηή Γεκήηξε Π. ηαζηλφ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ θ. Α. Παιαηνιφγνπ.
Σν Δξγαζηήξην Έξεπλαο Γπζιεμίαο (ΔΔΓ) έρεη σο απνζηνιή: 1. Σελ θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ
θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. θαζψο θαη άιισλ Σκεκάησλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ζε φ,ηη αθνξά ην
αληηθείκελν ηεο δπζιεμίαο σο εηδηθήο δηαηαξαρήο ζηε ρξήζε θαη θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ
ιφγνπ. 2. Σε ζπλεξγαζία θάζε κνξθήο κε εξγαζηήξηα- θέληξα εξεπλψλ θαη αθαδεκατθά
ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, εθφζνλ νη επηζηεκνληθνί ηνπο ζηφρνη ζπκβαδίδνπλ
θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε εθείλνπο ηνπ νηθείνπ εξγαζηεξίνπ. 3. Σε δηνξγάλσζε
ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ, (δη)εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ θαη
άιισλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζηεχζεσλ θαη εθδφζεσλ κε
νηθείν πεξηερφκελν θαζψο θαη ηελ πξφζθιεζε ειιήλσλ θαη μέλσλ επηζηεκφλσλ πξνθεηκέλνπ
λα ζπλεξγαζζνχλ εξεπλεηηθά κε κέιε ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο θαη δψζνπλ δηαιέμεηο ζηνπο
θνηηεηέο κε ζπλαθή ζέκαηα. 4. Σε ζπγθέληξσζε, θσδηθνπνίεζε θαη κεραλνγξάθεζε
ζπλαθνχο εξεπλεηηθνχ θαη αξρεηαθνχ πιηθνχ (εθδφζεηο, άξζξα, δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο – ήδε
έρεη ππάξμεη ζπγθέληξσζε νξηζκέλσλ απφ απηέο θ.η.ι.) πνπ αθνξά ην αληηθείκελν ηεο
δπζιεμίαο κέζα θαη έμσ απφ ηελ Διιάδα. 5. Σελ παξνρή ππεξεζηψλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα
ζην Π.Γ. 159/1984 ΄΄Πξνυπνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηα Παλεπηζηεκηαθά Δξγαζηήξηα
ζε ηδηψηεο θαη θάζε λνκηθήο κνξθήο νξγαληζκνχο (Α΄53).
Σν Δ.Δ.Γ. ιεηηνπξγεί ζην ρψξν ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ.
(Παλεπηζηεκηνχπνιε Γνπξνχηεο, θηίξην Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο θαη ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ.,
1νο φξνθνο, ρψξνο πξψελ Δληαίαο Βηβιηνζήθεο) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Γηαζέηεη Ζ/Τ θαη ζχλδεζε κε ην
δηαδίθηπν θαζψο θαη κηα ζεηξά νξγάλσλ θαη ινηπφ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα
3

Με απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο (αξ. 280/10.06.2010) θαη έγθξηζε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο
Φ.Π.Φ. (αξ. 322/16.06.2010) ε θ. Παιαηνιφγνπ νξίζηεθε Γ/ληξηα ηνπ ελ ιφγσ εξγαζηεξίνπ.
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ηε δηελέξγεηα δηδαζθαιίαο, εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ θαη πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ κε ην νηθείν γλσζηηθφ αληηθείκελν.
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«ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ (Δ.Γ.Φ.Μ.Δ.)»
Γηεπζπληήο: Μπνδαηδήο Νίθνο4, Δπίθ. Καζεγεηήο
Ίδξπζε – Αληηθείκελν
Σν εξγαζηήξην κε ηελ επσλπκία «Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ Φπρνινγηθψλ Μειεηψλ θαη
Δθαξκνγψλ» εμππεξεηεί δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο θαη αλάγθεο θαηάξηηζεο κε
αληηθείκελν ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ςπρνινγηθέο κειέηεο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ
επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο αιιά θαη ηεο ράξαμεο πνιηηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εηξεληθή
ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ζηελ εκεδαπή θαη ζηηο ρψξεο φπνπ
δνπλ Έιιελεο.
Απνζηνιή
Σν εξγαζηήξην έρεη σο απνζηνιή ηε κειέηε, έξεπλα θαη θαηάξηηζε ζε δηαπνιηηηζκηθά
ζέκαηα

θαη

ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ επξεκάησλ ζηηο

νκαδηθέο ζρέζεηο. Σν εξγαζηήξην απεπζχλεηαη ζε
θνηηεηέο (κε πξννπηηθή

πξνζέιθπζεο

δη-νκαδηθέο θαη ελδν-

πξνπηπρηαθνχο - κεηαπηπρηαθνχο

ππνςεθίσλ γηα εθπφλεζε

δηδαθηνξηθήο

δηαηξηβήο).
πλεξγάδεηαη κε αθαδεκατθά ηδξχκαηα εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, εξεπλεηηθά θέληξα θαη
ηλζηηηνχηα πνπ

έρνπλ ζπλαθείο ζηφρνπο θαζψο θαη κε

εξγαζηήξηα

ηνπ

νηθείνπ

Σκήκαηνο (Γηαηνκεαθή ζπλεξγαζία).

4

Με απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο (αξ. 284/02.03.2011) θαη έγθξηζε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο
Φ.Π.Φ. (αξ. 325/13.10.2010) ν θ. Ν. Μπνδαηδήο νξίζηεθε Γ/ληήο ηνπ ελ ιφγσ εξγαζηεξίνπ.
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«ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΛΔΣΖ
ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΣΖΣΧΝ»
Γηεπζπληήο: Γξόζνο Γηνλύζηνο5, Καζεγεηήο
θνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη ε έξεπλα θαη κειέηε ησλ φξσλ αληαπφθξηζεο
ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ζέηνπλ κε θαιπάδνληα
ξπζκφ νη λέεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο,
αμηνπνηψληαο ηηο θαηαθηήζεηο ηεο επηζηήκεο ζηνπο ηνκείο θπξίσο ηεο βηνινγίαο, ηεο
γελεηηθήο, ηεο λεπξνθπζηνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, εθηείλνληαη ζε έλα θάζκα, ην νπνίν
δελ εμαηξεί θαλέλα ηνκέα ηεο θνηλσληθήο, αιιά θαη ηεο θπζηθήο δσήο. Οη ζρέζεο αλζξψπνπθχζεο, αιιά θαη ν ίδηνο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ „θπζηθνχ‟ ζε ζρέζε κε ην „ηερλεηφ‟, αθφκα θαη
απηή ε ππφζηαζε ηνπ „αλζξψπηλνπ‟, αιιά θαη απηήο ηαχηεο ηεο έλλνηαο ηεο ΄δσήο‟ θαη ηνπ
„δψληνο‟ ηίζεληαη ππφ ξηδηθφ ελαπαπξνζδηνξηζκφ.
θνπφο ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα forum αληαιιαγήο γλψζεσλ,
πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ κεηαμχ

θνηλσληθψλ θαη θπζηθψλ επηζηεκφλσλ, εξεπλεηψλ θαη

θηινζφθσλ, κε αληηθείκελν ην θάζκα ησλ δεηεκάησλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ σο άλσ ζπλζήθε
θαη αθνξνχλ ηε ζρέζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηαπηνηήησλ ησλ
θνηλσληθψλ θαη αηνκηθψλ ππνθεηκέλσλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, έξγν ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη
αθελφο κελ ε ζπγθέληξσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εξγνγξαθίαο, αθεηέξνπ δε ε
δσληαλή επηθνηλσλία θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή δηεπηζηεκνληθή ζπδήηεζε, ηφζν
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή ηεο ηειεδηάζθεςεο, φζν θαη κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο ηαθηηθψλ
εξγαζηεξηαθψλ ζπλεπξέζεσλ [workshops] κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Σν Δξγαζηήξην έρεη ζπλάθεηα κε ζέκαηα πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην
Σκήκα (φπσο πx Κπβεξλνςπρνινγία, Δηζαγσγή ζηελ Κξηηηθή Κνηλσληθή Φπρνινγία,
Φηινζνθία ηεο Σερλνινγίαο, Εεηήκαηα Δθαξκνζκέλεο Πξαθηηθήο Φηινζνθίαο, Φηινζνθηθή
Αλζξσπνινγία), θαζψο θαη κε ηνλ εξεπλεηηθφ θαη κεηαπηπρηαθφ θχθιν ηεο Ζζηθήο
Φηινζνθίαο, φπσο ηνλ θαιιηεξγεί ν Σνκέαο Φηινζνθίαο. Καζφζνλ κάιηζηα έρεη εμ νξηζκνχ
διεπιζηημονικό ραξαθηήξα, ην Δξγαζηήξην ζηνρεχεη λα αλαπηχμεη επηκέξνπο ηνκείο έξεπλαοζπλεξγαζίαο κε άιια ηκήκαηα θαη ζρνιέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Παλεπηζηήκηφ καο ή ζε άιια
ΑΔΗ ήηνη Σκήκαηα Ηαηξηθήο, Βηνινγίαο, Φπζηθήο, Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη
5

Με απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο (αξ. 281/12.10.2010) θαη έγθξηζε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο
Φ.Π.Φ. (αξ. 327/13.10.2010) ν θ. Γ. Γξφζνο νξίζηεθε Γ/ληήο ηνπ ελ ιφγσ εξγαζηεξίνπ.
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Πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη Ηδξχκαηα, Δξγαζηήξηα ή Ηλζηηηνχηα, ηα νπνία έρνπλ αλάινγν
αληηθείκελν θαη ζηφρν.
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7. ΠPOΧΠIKO TOY TOMEA ΦYXOΛOΓIA
Γηδαθηηθό – Δπηζηεκνληθό – Πξνζσπηθό
(Γ.E.Π.)
(Ολνκαηεπώλπκν / Βαζκίδα)
Εηψξε ΄Διελα, Δπίθ. Καζεγήηξηα

Σειέθσλα
γξαθείσλ

e-mail

26510-05761

eziori@cc.uoi.gr

Καξαγηαλλνπνχινπ Δπαγγειία,
Δπίθ. Καζεγήηξηα

26510-05747

ekaragia@cc.uoi.gr

Μπνδαηδήο Νίθνο, Δπίθ. Καζεγεηήο

26510-05755

nikobo@cc.uoi.gr

Παιαηνιφγνπ Άληδπ, Eπίθ. Καζεγήηξηα

26510-05748

angel@ioa.forthnet.gr

Παπαζηαζφπνπινο Δπζηάζηνο, Λέθηνξαο

26510-05752

spapasta@cc.uoi.gr

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΓΔΗΔ
Μέινο ΓΔΠ

Γηεπζπληήο ηνπ Tνκέα Φπρνινγίαο

Γηάξθεηα

Σειέθσλν
γξαθείνπ
26510-05667

e-mail
ddrosos@uoi.gr

Γξφζνο Γηνλχζηνο. Καζεγεηήο

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
Σνκέα Φπρνινγίαο
Γξακκαηεία Σνκέα
Φπρνινγίαο

Σζηάιηνπ Βάηα
Γξακκαηέαο,
ΔΣΔΠ

Σαρ. Γηεύζπλζε
Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ
Φηινζνθηθή ρνιή
Σκήκα Φ.Π.Φ.
Σνκέαο Φπρνινγίαο
Παλεπηζηεκηνχπνιε
Γνπξνχηε
451 10 Ησάλληλα

Σειέθσλα
γξαθείσλ

e-mail / fax

26510- 05753

vtsialou@uoi.gr
Fax:
26510-05805

26510- 05753

vtsialou@uoi.gr
Fax:
26510-05805

236

237

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

238

239

Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες
του Σμήματος Φ.Π.Ψ.
Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ιάβνπλ ππνηξνθίεο θαη
ρξεκαηηθά βξαβεία/βνεζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθώλ θαη
κεηαπηπρηαθώλ ηνπο ζπνπδώλ, εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη λόκηκεο, ηππηθέο θαη
νπζηαζηηθέο, πξνϋπνζέζεηο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη/εο
νθείινπλ λα απεπζύλνληαη ζηηο δηεπζύλζεηο ησλ παξαθάησ Ιδξπκάησλ:
1.

Επγαηική Εζηία: ρξεκαηηθά βνεζήκαηα ζε θνηηεηέο/ηξηεο, ησλ νπνίσλ ν
παηέξαο ή ε κεηέξα είλαη αζθαιηζκέλνο/ε ζην ΙΚΑ.

2.

Εζηία Ναςηικών: ρξεκαηηθά βξαβεία ζηα παηδηά ησλ ελ ελεξγεία θαη
ζπληαμηνύρσλ λαπηηθώλ, Φίισλνο 97-99, 18535 – Πεηξαηάο, ηει. 2104113029.

3.

Ίδπςμα Ιωζήθ και Εζθήπ Γκανή (Ισάλληλα): ρνξεγεί ηξεηο (3) ππνηξνθίεο
γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε αξηζηνύρνπο πηπρηνύρνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, θαηαγόκελνπο από ην Ννκό Ισαλλίλσλ.

4.

Ίδπςμα Κπαηικών Υποηποθιών : Λπζηθξάηνπο 14, 10558 – Αζήλα, ηει.
210-3254385.
Γξακκαηεία Τκήκαηνο Φ.Π.Χ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ.

5.

Κοινωθελέρ Ίδπςμα Αλέξανδπορ Σ. Ωνάζηρ: Αηζρίλνπ 4, 105 58 Αζήλα,
ηει. 210-3713000 θαη 210-3252274.

6.

Μηηπόπολη Ιωαννίνων: θιεξνδόηεκα Χριζηόδοσλοσ Εσθσμίοσ. Φνξεγνύληαη
ηξεηο (3) ππνηξνθίεο ζε πξσηνεηείο θνηηεηέο πνπ θαηάγνληαη από ηελ πόιε ή
ην Ννκό Ισαλλίλσλ, Παηξηάξρνπ Ισαθείκ Γ 10, 45510 – Ισάλληλα, ηει.
26510-26397.
Γξακκαηεία Τκήκαηνο Φ.Π.Χ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ.

7.

Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων: ζε πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο
θνηηεηέο/ηξηεο ρνξεγνύληαη ππνηξνθίεο από ηα παξαθάησ θιεξνδνηήκαηα:
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Πποπηςσιακέρ Σποςδέρ
Βιολέηηας Βίμπλη
Κωνζηανηίνοσ Απ. Γκωλέηζη
Εσαγγελίας Καραπάνοσ
Ανθούλας Μασριά
Ιωάννη Τζανάκα
Βίμπλειο Ίδρσμα
Μεηαπηςσιακέρ Σποςδέρ
Πέηροσ Κόκκοροσ
Ιωάννη Κ. Αγνάνηη
Νικολάοσ Γιαννή
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ
ζην Τκήκα Κιεξνδνηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ - ηει.: 2651007233.
8.

Τπάπεζερ: ρξεκαηηθά βνεζήκαηα ζε θνηηεηέο/ηξηεο, ησλ νπνίσλ ν παηέξαο ή
ε κεηέξα εξγάδνληαη ζε Τξάπεδα.

9.

Ίδπςμα Λάηζη: γηα πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο
θνηηεηέο/ηξηεο πνπ θαηάγνληαη από ηε Βόξεην Ήπεηξν.

10.

Σςνεηαιπιζηική Τπάπεζα Ιωαννίνων: ππνηξνθίεο γηα πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο.

11.

Αζθαλιζηική Εηαιπεία Interamerican: βξαβεία κε θξηηήξην ηελ πςειόηεξε
βαζκνινγία.

ζπνπδέο

ζε

Γηα εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα αλαηξέμνπλ
ζην: Οδηγός Υποηροθιών και Επιχορηγήζεων από Κοινωθελή Ιδρύμαηα και
Κληροδοηήμαηα, Έθδνζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, Αζήλα 2000.
[Γξαθείν Γηαζύλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, ηει. 26510- 08454-60].
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Φοιτητικοί ύλλογοι και Οργανώσεις
Οη θνηηεηηθέο νξγαλώζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ
ζήκεξα είλαη:
Σύιινγνη Φνηηεηώλ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ (είλαη ην
Σπλδηθαιηζηηθό όξγαλν ησλ θνηηεηώλ. Οη θνηηεηέο είλαη νξγαλσκέλνη
ζε ζπιιόγνπο ζηα Τκήκαηα πνπ θνηηνύλ).
Σύιινγνο Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ
Σύιινγνο Φνηηεηώλ Φνηηεηηθήο Δζηίαο
Υπεξεζία Υγηεηλήο Φνηηεηώλ
Σπκβνπιεπηηθή Υπεξεζία Φνηηεηώλ
Φνηηεηηθή Οκάδα Δζεινληηθήο Αηκνδνζίαο (Φ.Ο.Δ.Α.)
Θεαηξηθή Σπληξνθηά Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ (Θ.Δ.Σ.Π.Ι.)
Κηλεκαηνγξαθηθή Οκάδα Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ (Κ.Ο.Π.Ι.)
Φνξεπηηθή Οκάδα Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ
Φσηνγξαθηθόο Σύιινγνο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ
Φνηηεηηθή Οκάδα θαηά ησλ Ναξθσηηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ισαλλίλσλ (Φ.Ο.Κ.Ν.Π.Ι.)
Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Φνηηεηώλ Ιαηξηθήο Διιάδαο (Δ.Δ.Φ.Ι.Δ.)
Γηεζλήο Δπηηξνπή Διιήλσλ Φνηηεηώλ Ιαηξηθήο.

Φοιτητικοί ύλλογοι
Όινη νη θνηηεηέο δηθαηνύληαη λα εγγξάθνληαη σο κέιε ηνπ Φνηηεηηθνύ
Σπιιόγνπ ηνπ Τκήκαηόο ηνπο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ην λόκν θαη είλαη
αλαγλσξηζκέλνο από ην Πξσηνδηθείν Ισαλλίλσλ. Δθπξόζσπνη ησλ θνηηεηώλ
κεηέρνπλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ.

