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Εαρινό εξάμηνο 2017-18 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλα τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πάρουν τη 

συναίνεση του διδάσκοντα με υπογραφή και να καταθέσουν στη Γραμματεία το έντυπο δήλωσης 

ως τις 23/02/2018. 

 

Μαθήματα που προσμετρώνται στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και 

Διδακτικής Επάρκειας 

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 

Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως: Θεσμοί εκπαίδευσης, ιδρύματα αγωγής / εκπαίδευσης, η 

σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή κ.ο.κ. 

ΙΠ 700*, Ιστορική Παιδαγωγική: σταθμοί στην Ιστορία της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, 6 

ECTS, 3Ω, Δημήτριος Μαυροσκούφης και Βασίλειος Φούκας Μπονίδης (Δεκτοί έως 250 

φοιτητές εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. . Γι’ αυτό το λόγο είναι 

απαραίτητο να συνεννοηθούν με τους διδάσκοντες είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο 

τους είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά τους, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του 

Τμήματός τους). 

* Παρά το ότι στον οδηγό σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το μάθημα 

πιστώνεται με 5 ECTS, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για τους φοιτητές του 

Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας πιστώνεται με 6 ECTS. 

ΚΕ 800*, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (Κοινωνικοποίηση – διαπολιτισμικότητα), 6 ECTS, 

3Ω,  Ειδικός επιστήμων (Δεκτοί έως 250 φοιτητές εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής. . Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τους διδάσκοντες είτε 

κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο τους είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά τους, 

πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους).. 

*Παρά το ότι στον οδηγό σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το μάθημα 

πιστώνεται με 5 ECTS, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για τους φοιτητές του 

Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας πιστώνεται με 6 ECTS. 

Π 1509, Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (19
ος

 αι. – Μεσοπόλεμος), 

6 ECTS, 3 Ω, Βασίλειος Φούκας (Δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών (30) από Τμήματα 



εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να 

συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα προσερχόμενοι στο εναρκτήριο μάθημά του, πριν το 

δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους). 

Π 1708, Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης, 6 ECTS, 3Ω, 

Αναστασία Κεσίδου (Δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών (10) από Τμήματα εκτός του 

Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να προσέλθουν και 

να συνεννοηθούν με τη διδάσκουσα στο εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη 

γραμματεία του Τμήματός τους.)  

Π 3003, Ψυχολογία του Εφήβου, 6 ECTS, 3Ω, Μάρω Δόϊκου, (Δεκτός περιορισμένος αριθμός 

φοιτητών από Τμήματα εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτό το λόγο 

είναι απαραίτητο προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι  και να συνεννοηθούν με την διδάσκουσα στο 

εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους). 

 

 

Το πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής μπορείτε να 

το βρείτε εδώ. 

http://www.edlit.auth.gr/sites/default/files/announcements/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%95%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A5%20%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_2017-2018_0.pdf

