Επιμέλεια-παρουσίαση
Βασίλης Φούκας, επίκουρος καθηγητής

Φιλοσοφίας (10 μέλη ΔΕΠ) Παιδαγωγικής (10 μέλη ΔΕΠ)

Φιλοσοφίας

2 Διοικητικοί υπάλληλοι
1 Βιβλιοθήκη
3 Εργαστήρια

Παιδαγωγικής

2 Διοικητικοί υπάλληλοι
1 Βιβλιοθήκη
2 Εργαστήρια
3 Ερευνητικές μονάδες

 4 μέλη ΕΔΙΠ
 4 Διοικητικοί υπάλληλοι Γραμματεία του Τμήματος (3ος όροφος κτιρίου
Διοίκησης )
 Νησίδα Η/Υ

Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής
με ειδίκευση στη
Φιλοσοφία

Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής
με ειδίκευση στην
Παιδαγωγική

240 ECTS =
45 μαθήματα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ελάχιστη διάρκεια: 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα
μέγιστη διάρκεια: 12 ακαδημαϊκά εξάμηνα
Νόμος 4009/2011, άρθρο 33

Μαθήματα:

3ωρα

Δηλώσεις μαθημάτων:
Αξιολόγηση:

αρχή κάθε εξαμήνου/ ηλεκτρονική δήλωση

δύο εξεταστικές περίοδοι ανά εξάμηνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το σύνολο των εξαμηνιαίων μαθημάτων που
μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές και οι
φοιτήτριες είναι επτά (7), ανεξαρτήτως του
συνολικού αριθμού των πιστωτικών
μονάδων ECTS, ενώ οι φοιτητές του 7ου και
8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν έως
και εννέα (9) μαθήματα.

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2. Μαθήματα Παιδαγωγικής –Κορμού (6 μαθήματα = 31 ECTS)
Τα έξι μαθήματα κορμού καλύπτουν βασικές θεματικές της Παιδαγωγικής
Επιστήμης.
1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική [6ECTS]
2. Σχολική Παιδαγωγική Ι
3. Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ
4. Ιστορική Παιδαγωγική
5. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
6. Εκπαιδευτική Ψυχολογία

1ο έως και 4ο εξάμηνο

1. Μαθήματα Φιλοσοφίας – Κορμού (6 μαθήματα x 5 ECTS = 30 ECTS)
Σκοπός των έξι μαθημάτων κορμού είναι η εισαγωγή των φοιτητών και
φοιτητριών στην προβληματική των διαφόρων κλάδων της Φιλοσοφίας.
1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
2. Γνωσιολογία
3. Πολιτική Φιλοσοφία
4. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
5. Νεότερη Φιλοσοφία
6. Σύγχρονη Φιλοσοφία

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

3. Φιλοσοφικά κείμενα (3 μαθήματα x 6 ECTS = 18 ECTS)
Επιλέγονται τρία (3) από τα προσφερόμενα μαθήματα (με κωδικό
ΦΚ), τα οποία σκοπό έχουν την εξοικείωση των φοιτητών και
φοιτητριών με τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από το
πρωτότυπο.

4. Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας (3 μαθήματα x 6 ECTS =
18 ECTS)
Τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας
δηλώνονται στο 5ο, 6ο και 7ο εξάμηνο σπουδών και προτείνεται να
προηγείται η παρακολούθηση των μαθημάτων φιλολογικής
κατάρτισης.

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
5. Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (9 μαθήματα = 42 ECTS)
α. Τρία (3) μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας [x 5 ECTS =
15 ECTS].
β. Τρία (3) μαθήματα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας [x 5 ECTS =
15 ECTS]
από τα προσφερόμενα από το Τμήμα μας ή από το Τμήμα
Φιλολογίας
γ. Τρία (3) μαθήματα Αρχαίας, Βυζαντινής, Νεότερης ή Σύγχρονης Ιστορίας,
Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Τέχνης [x 4 ECTS = 12 ECTS].
6. Πληροφορική (1 μάθημα x 5 ECTS = 5 ECTS)
Το μάθημα Πληροφορικής προσφέρεται από το Τμήμα ΦιλοσοφίαςΠαιδαγωγικής και στα δύο εξάμηνα (χειμερινό + εαρινό).
7. Ξένη Γλώσσα (1 μάθημα x 4 ECTS = 4 ECTS)
Οι φοιτητές και φοιτήτριες επιλέγουν ένα (1) μάθημα από τις ξένες γλώσσες
που διδάσκονται στο Α.Π.Θ. (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά)

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
8. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2 μαθήματα x 4 ECTS = 8 ECTS)
Τα μαθήματα αυτά μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε Τμήμα του
Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής.
Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι
τέσσερις (4).

Πτυχιακή εργασία: Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα στην
ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων του 7ου εξαμήνου και άνω, μετά από
συνεννόηση με τον/ την επιβλέποντα/ επιβλέπουσα καθηγητή/ καθηγήτρια,
να εκπονήσουν προαιρετικά πτυχιακή εργασία, για την οποία -εφόσον
θεωρηθεί επαρκής: α) αν ακολουθούν την κατεύθυνση Φιλοσοφίας
πιστώνονται με 12 ECTS που αντιστοιχούν σε δύο μαθήματα κατεύθυνσης,
β) αν ακολουθούν την κατεύθυνση Παιδαγωγικής
πιστώνονται με 8 ECTS που αντιστοιχούν στα δύο μαθήματα ελεύθερης
επιλογής.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
(14 μαθήματα x 6 ECTS = 84 ECTS)
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να
επιτύχουν σε 14 μαθήματα Κατεύθυνσης
από τα προσφερόμενα, τα οποία
επιλέγουν ελεύθερα. Τα μαθήματα αυτά
προσφέρουν αναλυτικότερη ενασχόληση
με συγκεκριμένες μορφές, περιόδους και
προβλήματα της φιλοσοφικής σκέψης.
(α) Σεμινάρια: δυνατότητα εμβάθυνσης
σε φιλοσοφικά ζητήματα ή κείμενα και
ερευνητικής προσέγγισής τους.
(β) Φιλοσοφικά κείμενα

Η επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών
γίνεται στην ηλεκτρονική δήλωση
μαθημάτων το νωρίτερο στην αρχή του
3ου εξαμήνου και το αργότερο στην αρχή
του 5ου εξαμήνου

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Η επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών
γίνεται στην ηλεκτρονική δήλωση
μαθημάτων το νωρίτερο στην αρχή του
3ου εξαμήνου και το αργότερο στην αρχή
του 5ου εξαμήνου

(14 μαθήματα x 6 ECTS = 84 ECTS)
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να επιτύχουν σε 14 μαθήματα
Κατεύθυνσης από τα προσφερόμενα, τα οποία επιλέγουν ελεύθερα:
(α) ένα μάθημα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, το Π 1000, και,
(β) δέκα τρία μαθήματα ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση

Διδακτική
Μεθοδολογία

Ειδική Αγωγή

Εκπαίδευση και
ΤΠΕ

Εκπαιδευτική
Ψυχολογία

Ιστορία της
εκπαίδευσης

Λογοτεχνική
Εκπαίδευση

Μεθοδολογία
Εκπαιδευτικής
Έρευνας

Παιδαγωγική
της Ειρήνης

Συγκριτική
Παιδαγωγική

Συνεχιζόμενη
Εκπαίδευση

Σχολική
Παιδαγωγική

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μέρος της παιδαγωγικής κατάρτισης, την οποία
προσφέρει το Τμήμα στους φοιτητές και στις φοιτήτριές του.

 Που γίνεται η Πρακτική Άσκηση;
Σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τύπων) ή σε δομές
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.

 Τι περιλαμβάνει η Πρακτική Άσκηση;
Διοικητικό και παιδαγωγικό έργο σε μία σχολική μονάδα ή σε μία δομή
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, και, διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων
(Αρχαίων Ελληνικών, Νεοελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας).

 Πότε αρχίζει η Πρακτική Άσκηση; Είναι υποχρεωτική;
Αρχίζει στο 4ο εξάμηνο σπουδών και διεξάγεται σε τρεις κύκλους. Ο
πρώτος και δεύτερος κύκλος είναι υποχρεωτικός, ενώ ο τρίτος κύκλος είναι
προαιρετικός.

 Πού μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες;
Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.edlit.auth.gr/practice

Μετά το πτυχίο, τι;
Μεταπτυχιακές σπουδές
στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Ιστορία της Φιλοσοφίας

Φιλοσοφία
Συστηματική Φιλοσοφία

Ειδική Αγωγή

Παιδαγωγική
Επιστήμη

Παιδαγωγική του
σχολείου
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Μετά το Μεταπτυχιακό..

Διδακτορικό
στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Φιλοσοφία
Διεπιστημονικό
πεδίο
Παιδαγωγική
Επιστήμη

•Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία με ειδίκευση στα ανθρωπιστικά μαθήματα.

•Εκπαιδευτικό ή/και διοικητικό προσωπικό σε δομές
εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως Σ.Δ.Ε. & Κ.Δ.Β.Μ., ή σε δομές αρχικής ή
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, όπως Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Ε.Κ. &
Κ.Ε.Κ.

•Ερευνητικό δυναμικό σε εκπαιδευτικές δομές και φορείς.
•Με την κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα: απασχόληση σε
επιχειρήσεις: π.χ. σε θέσεις προώθησης προϊόντων, διοίκησης,
δημοσίων σχέσεων, ανάπτυξης προσωπικού κ.λπ.
• Aπασχόληση σε Κέντρα και Οργανισμούς που προωθούν ζητήματα
ισότητας.

Περισσότερα στοιχεία για το Τμήμα
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής:
http://www.edlit.auth.gr

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας!

