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1.1 ΙΔΡΥΣΗ  
 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) επανιδρύθηκε με το ΦΕΚ 
2916/19.07.2018/τ. Β’ και ισχύει, όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 133/30.3.2018) και τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 10/31.1.2018). Η λειτουργία του διέπεται από τις 
διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017 με τις τροποποιήσεις αυτού, από τον Εσωτερικό 
Κανονισμό του προγράμματος (ΦΕΚ 3800/4.9.2018) και από τον Εσωτερικό Κανονισμού 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές. 
 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών της εκπαίδευσης, τα οποία: 

 Θα διαθέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση, 
αξιολόγηση και ερμηνεία των γνωστικών λειτουργιών, της κοινωνικής και 
συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών με μαθησιακές ικανότητες και 
μαθησιακές δυσκολίες αλλά και για τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων 
εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης σε αυτούς τους μαθητές. 

 Θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, διαχείρισης της 
πληροφορίας, κατέχουν τον τεχνολογικό και επιστημονικό γραμματισμό και είναι 
εξειδικευμένα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
εκπαίδευσης μειονοτήτων και διαπολιτισμικής συμβουλευτικής, σχεδιασμού και 
υλοποίησης διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Θα έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
κρίσης, επίλυσης προβλημάτων και λήψης απόφασης για πλήρωση θέσεων 
αυξημένης ευθύνης με συμβουλευτικό και διοικητικό χαρακτήρα στο σύγχρονο 
εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Θα έχουν αναπτύξει τον επιστημονικό τρόπο σκέψης στη θεωρία της επιστήμης και 
της έρευνας, που είναι προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. παρέχονται στην 
ιστοσελίδα: http://post.elemedu.upatras.gr 
 

1.3 ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ 
 
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της 
Εκπαίδευσης (Master in Education), στις ακόλουθες ειδικεύσεις: 
1) Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και 
Μαθησιακές Δυσκολίες.  
2) Κοινωνική ανισότητα, ετερότητα και η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.  
3) Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Γλωσσικοί και επιστημονικοί γραμματισμοί. 
 
Το παρεχόμενο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα συνοδεύεται από Παράρτημα 
Διπλώματος (εφόσον κάτι τέτοιο είναι αντικειμενικά και τεχνικά εφικτό), στο οποίο θα 
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αναφέρονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τις σπουδές και τη Δ.Ε., κατ’ εφαρμογή 
των αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και τις ισχύουσες 
διατάξεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 

1.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ 
 
Η πρώτη ειδίκευση («Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές 
Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες») αναφέρεται στη θεωρία και εφαρμογή της 
ψυχολογίας ως βάση για την εκπαίδευση μαθητών με μαθησιακές ικανότητες και 
μαθησιακές δυσκολίες. 
Η δεύτερη ειδίκευση «Κοινωνική ανισότητα, ετερότητα και η ελληνική ως δεύτερη ή 
ξένη γλώσσα», εστιάζει στις απαιτήσεις των καιρών και απηχεί τη σύγχρονη 
εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπου ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με 
ιδιαίτερες δεξιότητες και γνώσεις για να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στο 
έργο του, δηλαδή, με αυτό που συνδέεται με την πολυπολιτισμική τάξη. 
Η τρίτη ειδίκευση («Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Γλωσσικοί και επιστημονικοί 
γραμματισμοί») ανοίγει νέες προοπτικές στην εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Εστιάζει στις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στους 
χώρους εργασίας σε συνδυασμό με την ευρεία υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων και 
τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό πολυπολιτισμικών τάξεων.  
Η εμβάθυνση σε αυτούς τους κλάδους των Επιστημών της Εκπαίδευσης, όχι απλά σε 
θεωρητικό αλλά και σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό προσανατολισμό του Προγράμματος. Με τα μαθήματα που προσφέρονται 
διευρύνεται και προωθείται η θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση και οι απόφοιτοι 
είναι εξειδικευμένοι ερευνητές, ικανοί να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε 
συναφείς επιστημονικές περιοχές. 
 

1.5 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Η (ελάχιστη) χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης 
της Διπλωματικής Εργασίας. 
Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της 
κανονικής διάρκειας φοίτησης, δηλαδή τα έξι (6) εξάμηνα. 
Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους Μ.Φ. και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες (στο εξής 
Μ.Φ.) ή Μ.Φ. με σοβαρά προβλήματα υγείας, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει το 
διπλάσιο της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης, δηλαδή δεν υπερβαίνει τα έξι (6) εξάμηνα. 
 

1.6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Σχολών Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών, Τμημάτων Σχολών Επιστημών Αγωγής, Τμημάτων Φιλοσοφικών 
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Σχολών, Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας, 
Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Σχολών Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, Τμημάτων Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Τμημάτων Σχολών Επιστημών 
της Διοίκησης, Τμημάτων Σχολών Καλών Τεχνών ή Εικαστικών, Τμημάτων Θεολογικών 
Σχολών, Τμημάτων Νομικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι, οι οποίοι 
εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση.  
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των Τμημάτων αυτών, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το 
αργότερο μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και πάντως πριν την 
ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος (στο εξής Σ.Τ.) για επικύρωση του 
πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του πτυχίου ή του 
διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. 
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του 
Ν.4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο 
ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του 
Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου 
σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα. 
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών. 
 

1.7 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους δέκα (10) ανά ειδίκευση, 
δηλαδή συνολικά σε τριάντα (30) Μ.Φ. στο Π.Μ.Σ.  
Ο μέγιστος αριθμός Μ.Φ. ανά διδάσκοντα ορίζεται σε τρεις (3) (βλέπε άρθρο 45, 
παράγραφος 1β του Ν. 4485/2017). 
Οι προϋποθέσεις εισαγωγής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο τρόπος υποβολής 
αναφέρονται στον Κανονισμό Σπουδών. 
 

1.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. - ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση 
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα 
του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική 
γλώσσα.  
Σημειώνεται ότι μία (1) Π.Μ. ισοδυναμεί ή αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 25 ώρες 
εργασίας εκ μέρους του Μ.Φ. 
Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε κάθε ειδίκευση ανά εξάμηνο: 
1. Στο 1ο εξάμηνο: σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά (4 x 6 = 24 Π.Μ.) και σε ένα (1) μάθημα 
εκ των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής (1 x 6 =  6 Π.Μ.). Σύνολο 30 Π.Μ. 
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2. Στο 2ο εξάμηνο σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα (5 x 6 = 30 Π.Μ.). Σύνολο 30 
Π.Μ. 
3. Στο 3ο εξάμηνο σε ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα (1 x 6 = 6 Π.Μ.) και επιπλέον να 
εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία (24 Π.Μ.). Σύνολο 30 Π.Μ. 
Το πρόγραμμα των μαθημάτων με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες ανά μάθημα, 
έχει ανά ειδίκευση και εξάμηνο ως εξής: 
 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1 - Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (4 ΑΠΟ 4) 

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος μαθήματος 

ΕΚΠ-111 6 Θεωρίες Εκπαίδευσης 

ΕΚΠ-112 6 
Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και 
Μεθοδολογία Έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής) στις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

ΕΚΠ-113 6 Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου 

ΕΚΠ-114 6 Γνωστική Νευροψυχολογία 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΑΠΟ 4) 

ΕΚΠ-101 6 Ειδικά Θέματα των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

ΕΚΠ-102 6 Φιλοσοφία της Παιδείας 

ΕΚΠ-103 6 Ιστορία της Εκπαίδευσης 

ΕΚΠ-104 6 
Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες - Εκπαίδευση κωφών 
μαθητών 

ΣΥΝΟΛΟ 30  

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2 - Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (4 ΑΠΟ 4) 

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος μαθήματος 

ΕΚΠ-111 6 Θεωρίες Εκπαίδευσης 

ΕΚΠ-112 6 
Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και 
Μεθοδολογία Έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής) στις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

ΕΚΠ-115 6 
Διδακτικές στρατηγικές για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης 
ή ξένης γλώσσας: Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις 

ΕΚΠ-116 6 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ανθρώπινα δικαιώματα 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΑΠΟ 4) 

ΕΚΠ-101 6 Ειδικά Θέματα των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

ΕΚΠ-105 6 Πολυπολιτισμικά Μαθηματικά 

ΕΚΠ-106 6 
Ειδικά Θέματα Διδασκαλίας της Λογοτεχνίας: Συγκριτική 
Φιλολογία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

ΕΚΠ-104 6 
Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες - Εκπαίδευση κωφών 
μαθητών 

ΣΥΝΟΛΟ 30  
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ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3 - Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (4 ΑΠΟ 4) 

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος μαθήματος 

ΕΚΠ-111 6 Θεωρίες Εκπαίδευσης 

ΕΚΠ-112 6 
Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και 
Μεθοδολογία Έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής) στις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

ΕΚΠ-115 6 
Διδακτικές στρατηγικές για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης 
ή ξένης γλώσσας: Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις 

ΕΚΠ-117 6 Ειδικά Θέματα των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΑΠΟ 4) 

ΕΚΠ-105 6 Πολυπολιτισμικά Μαθηματικά 

ΕΚΠ-102 6 Φιλοσοφία της Παιδείας 

ΕΚΠ-103 6 Ιστορία της Εκπαίδευσης 

ΕΚΠ-104 6 
Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες - Εκπαίδευση κωφών 
μαθητών 

ΣΥΝΟΛΟ 30  

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1 – Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (5 ΑΠΟ 5) 

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος μαθήματος 

ΕΚΠ-211 6 Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

ΕΚΠ-212 6 Ψυχογλωσσολογία 

ΕΚΠ-213 6 Κοινωνικογνωστικές Διαδικασίες της Μάθησης 

ΕΚΠ-214 6 
Μαθησιακές Ικανότητες & Δυσκολίες: Εννοιολογικά, θεωρητικά 
και διαγνωστικά ζητήματα 

ΕΚΠ-215 6 Σχολική ψυχολογία 

ΣΥΝΟΛΟ 30  

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2 – Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (5 ΑΠΟ 5) 

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος μαθήματος 

ΕΚΠ-211 6 Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

ΕΚΠ-216 6 Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διαπολιτισμική Πρακτική 

ΕΚΠ-217 6 Ψυχολογικές Διαστάσεις της Ανισότητας και Ετερότητας 

ΕΚΠ-218 6 
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική για 
την ένταξη 

ΕΚΠ-219 6 Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα 

ΣΥΝΟΛΟ 30  

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3 – Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (5 ΑΠΟ 5) 

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος μαθήματος 

ΕΚΠ-211 6 Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

ΕΚΠ-220 6 Επαγγελματική ανάπτυξη Εκπαιδευτικών – Διά βίου Εκπαίδευση 

ΕΚΠ-221 6 Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και στην Αξιολόγηση 

ΕΚΠ-222 6 
Εναλλακτικά επαγγελματικά περιβάλλοντα για Εκπαιδευτικούς 
της τυπικής Εκπαίδευσης  

ΕΚΠ-223 6 Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση 

ΣΥΝΟΛΟ 30  

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1, 2, 3 – Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2 ΑΠΟ 2) 

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος μαθήματος 

ΕΚΠ-321 6 Πρακτική άσκηση και καθοδηγούμενη μελέτη 

ΕΚΠ-331 24 Διπλωματική Εργασία 

ΣΥΝΟΛΟ 30  

 
Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου 
καταρτίζεται και ανακοινώνεται από τη Σ.Ε. τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την 
έναρξη του εξαμήνου. 
 

1.9 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Το αρμόδιο όργανο για τη Διοίκηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 
η πενταμελής Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.),  η οποία μέσω του Διευθυντή και Προέδρου 
του οργάνου εισηγείται στη Σ.Τ. Η Σ.Ε. εκλέγεται από τη Σ.Τ. με διετή θητεία. 
 

1.10 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
 
Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συγκροτείται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). Στις 
υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται: 
• Η τήρηση χωρίς παρεκκλίσεις του προγράμματος και του ωραρίου των παραδόσεων 
των μαθημάτων που είναι υπεύθυνοι ή διδάσκουν σε τμήματα αυτών. 
• Ο έλεγχος των παρουσιολογίων των μαθημάτων.  
• Ο καθορισμός του περιεχομένου του μεταπτυχιακού μαθήματος με τρόπο ανάλογο 
του επιπέδου και σε συμφωνία με τα διεθνώς επικρατούντα. 
• Ο ορισμός και η τήρηση τουλάχιστον δύο ωρών συνεργασίας την εβδομάδα με τους 
Μ.Φ. για θέματα των σπουδών τους. 
• Η διανομή στους Μ.Φ. κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου του αναλυτικού 
προγράμματος (syllabus) που θα καλύπτει την ύλη του μαθήματος σε εβδομαδιαία 
βάση, την απαιτούμενη και Προτεινόμενη βιβλιογραφία και ο καθορισμός του τρόπου 
και των υποχρεώσεων για την αξιολόγησή τους. 
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• Η κατάθεση του περιγράμματος του μαθήματος που διδάσκουν στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
κάθε εξάμηνο. 
• Η έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων το πολύ εντός διαστήματος 15 
ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης. Αν ένα μάθημα διδάσκεται από δύο ή 
περισσότερους διδάσκοντες, ο υπεύθυνος του μαθήματος και της βαθμολογίας 
καθορίζεται από την Σ.Ε. 
• Η γενικότερη ανταπόκριση στα αιτήματα της Σ.Ε., σε σχέση με θέματα των σπουδών. 
Ειδικά για το μάθημα «Πρακτική άσκηση και Καθοδηγούμενη Μελέτη» ο διδάσκων θα 
πρέπει να υποβάλει στη Σ.Ε. στο τέλος του εξαμήνου που προσφέρεται το 
συγκεκριμένο μάθημα, σύντομη έκθεση πεπραγμένων για κάθε Μ.Φ. που επέβλεπε. Σ’ 
αυτήν, θα φαίνονται οι εργασίες που ανατέθηκαν και το ποσοστό επιτυχούς 
ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τον βαθμό που έλαβε ο Μ.Φ. στο συγκεκριμένο μάθημα. 
 

1.11 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Η εγγραφή των εισακτέων Μ.Φ. κάθε έτους καθορίζεται σε προθεσμίες που ορίζονται 
από τη από τη Σ.Ε. και εγκρίνονται από τη Σ.Τ. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι 
εφικτή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της Σ.Τ., μετά 
από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου. 
Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους ανά εξάμηνο. Η εγγραφή 
γίνεται ηλεκτρονικά και η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους 
ενδιαφερόμενους πριν από την έναρξη της διαδικασίας με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
 

1.12 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Σε κάθε εισακτέο Μ.Φ. αντιστοιχεί ένας διδάσκων, ως Σύμβουλος Σπουδών. Ο 
Σύμβουλος Σπουδών πρέπει να ενημερώνει τη Σ.Ε. για ενδεχόμενα προβλήματα στην 
πορεία των σπουδών κάθε Μ.Φ. που έχει υπό την ευθύνη του και αναλαμβάνει το 
συμβουλευτικό του έργο προς τον Μ.Φ. από την αρχή των σπουδών του. 
Ο Σύμβουλος Σπουδών ενός Μ.Φ. δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με τον Επιβλέποντα 
Καθηγητή της Διπλωματικής Εργασίας του. 
 

1.13 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Αποκλειστικά και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή εφόσον συντρέχουν 
αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι (ενδεικτικά: σοβαρή ασθένεια, στράτευση, λόγοι 
ανωτέρας βίας), ένας Μ.Φ. δύναται να ζητήσει και να λάβει αναστολή (διακοπή)  
φοίτησης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Σ.Τ. 
μετά από εισήγηση της Σ.Ε. Κατά το διάστημα της αναστολής φοίτησης κατοχυρώνονται 
τα αποτελέσματα των μέχρι τότε επιτυχών εξετάσεων του Μ.Φ. Η αναστολή φοίτησης 
δεν μπορεί να διαρκέσει για χρόνο μεγαλύτερο των δύο συνεχόμενων ακαδημαϊκών 
εξαμήνων. Ενδεχόμενα προβλήματα στη συνέχιση των σπουδών ενός Μ.Φ. μετά τη 
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λήξη της αναστολής φοίτησης επιλύονται από τη Σ.Ε. 
 
Ένας Μ.Φ., ο οποίος δεν ανανέωσε την εγγραφή του και δεν παρακολούθησε 
μαθήματα ή δεν διεξήγαγε έρευνα για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα διαγράφεται από 
το μητρώο του Π.Μ.Σ. 
 

1.14 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μ.Φ. 
 
H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ασκήσεων 
(εργαστηριακών, κ.λπ.) είναι υποχρεωτική. 
Το πρόγραμμα μαθημάτων μπορεί να καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Κάθε 
Μ.Φ., εκτός από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων του, καθώς 
και την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας του, συμμετέχει σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, σε εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις και πραγματοποιεί 
υποχρεωτικά ερευνητική πρακτική άσκηση, όπως προβλέπεται στο Π.Μ.Σ. λαμβάνοντας 
τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες. 
Ένας Μ.Φ. θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει ένα μάθημα μόνο εάν έχει 
συμπληρώσει αποδεδειγμένα τουλάχιστον το 80% των διδακτικών ωρών του. Το 
μάθημα «Πρακτική άσκηση και καθοδηγούμενη μελέτη» μπορεί να πραγματοποιείται 
σε Πανεπιστήμια, σε ιδρύματα ή οργανισμούς, καθώς και σε επαγγελματικούς χώρους, 
μετά από ανάθεση και συνεννόηση με τον Ε.Κ. 
Τόσο οι Μ.Φ. πλήρους φοίτησης -υπότροφοι και μη- όσο και οι Μ.Φ. μερικής φοίτησης, 
υποχρεούνται να προσφέρουν επικουρικό έργο στο Τμήμα. Το περιεχόμενο του 
επικουρικού έργου θα καθορίζεται από τη Σ.Τ. (π.χ. επίβλεψη πρακτικών ασκήσεων των 
προπτυχιακών φοιτητών, εργασία στα εργαστήρια του Τμήματος, στα μαθήματα 
προπτυχιακών φοιτητών κ.λπ.), μετά από πρόταση της Σ.Ε. 
Οι Μ.Φ. οφείλουν να εφοδιάζονται, με δική τους ευθύνη, με τα απαραίτητα 
συγγράμματα και επιστημονικά άρθρα που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.  
Τα απαραίτητα έξοδα για τη διεξαγωγή της έρευνας που ενδεχομένως θα διεξάγουν, 
τόσο για τα μαθήματά τους όσο και για την ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας 
τους, επιβαρύνουν τους ιδίους. 
 
Οι Μ.Φ. έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών 
συγγραμμάτων. 
Θέματα που αφορούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τέλη φοίτησης και υποτροφίες 
αναφέρονται στον Κανονισμό Σπουδών.  
 

1.15 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τους διδάσκοντες και βαθμολογείται με 
την ισχύουσα, για τους προπτυχιακούς φοιτητές, κλίμακα βαθμολογίας. Συγκεκριμένα, 
οι βαθμοί που δίδονται, κυμαίνονται από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις 
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της ακέραιης ή μισής μονάδας. Προακτέοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του. 
 
Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα μαθήματα ή υπέρβασης του ορίου 
απουσιών, ο Μ.Φ. είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθηση του 
μαθήματος ή των μαθημάτων αυτών στο εξάμηνο που προσφέρονται για μία ακόμα 
φορά, με εκ νέου καταβολή του αναλογούντος τέλους φοίτησης και υπό την 
προϋπόθεση ότι ο διαμορφούμενος με τον τρόπο αυτό συνολικός χρόνος φοίτησης του 
Μ.Φ. στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει το μέγιστο χρόνο φοίτησης των έξι (6) εξαμήνων. 
Σε διαφορετική περίπτωση ο Μ.Φ. διαγράφεται από το πρόγραμμα. Εάν το μάθημα στο 
οποίο έχει αποτύχει ο Μ.Φ. δεν προσφέρεται στο εξάμηνο που θα κληθεί να το 
παρακολουθήσει, η Σ.Ε. θα πρέπει να διευθετήσει το πρόβλημα, ορίζοντας ένα από τα 
προσφερόμενα μαθήματα.  
Εάν ο Μ.Φ. αποτύχει ή υπερβεί εκ νέου το όριο των απουσιών ή απορριφθεί, τότε 
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. 
 
Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο οφειλόμενο μάθημα, με το οποίο ο 
Μ.Φ. ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στο Π.Μ.Σ., μετά από αίτηση του Μ.Φ., δίνεται 
η δυνατότητα επανεξέτασής του από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται 
με απόφαση της Σ.Τ. κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. Από την επιτροπή εξαιρείται ο 
υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. 
 
Κάθε διδάσκων μπορεί να αναλάβει ως Επιβλέπων Καθηγητής (Ε.Κ.) έως το πολύ τρεις 
(3) Διπλωματικές Εργασίες, μετά από πρόταση της Σ.Ε. και έγκριση της Σ.Τ. Αλλαγή 
θέματος, τίτλου της Διπλωματικής Εργασίας αλλά και του Ε.Κ. της Διπλωματικής 
Εργασίας μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγγραφο αίτημα του Μ.Φ. και συγκατάθεση 
του Ε.Κ., το οποίο εγκρίνεται από τη Σ.Ε. και ακολούθως από τη Σ.Τ.  
 
Για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας, ορίζεται από τη Σ.Τ., μετά από πρόταση 
της Σ.Ε. Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, προερχομένη από την Τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο Ε.Κ. και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και ανήκουν 
στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτή, στην οποία εκπονήθηκε η εργασία. 
 
Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να ληφθεί και με τη σύμφωνη γνώμη 
μόνο των δύο μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπή, τα οποία και βαθμολογούν, 
εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ο Ε.Κ.  
 
Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας, ο Μ.Φ. μπορεί να 
επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αργότερα από 
έξι, από την πρώτη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο Μ.Φ. διαγράφεται 
από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της Σ.Τ. 
 
Για την απονομή του Δ.Μ.Σ., απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά 
μαθήματα και στη Διπλωματική Εργασία. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί 
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μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο Μ.Φ. δικαιούται απλού πιστοποιητικού 
επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και 
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. 
 

1.16 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Μετά το τέλος της 6ης εβδομάδας του 2ου εξαμήνου φοίτησης, οι Μ.Φ. οφείλουν να 
υποβάλουν δήλωση προς τη Σ.Ε. με ενδεικτικό θέμα Διπλωματικής Εργασίας και με τη 
συγκατάθεσή μέλους Δ.Ε.Π. ως Επιβλέπων Καθηγητής (Ε.Κ.), ο οποίος θα επιβλέψει την  
εκπόνησή της. Το θέμα μπορεί να αλλάξει κατά το 3ο εξάμηνο φοίτησης όταν θα 
δηλωθεί οριστικά η Διπλωματική Εργασία.  
Κατά την οριστική δήλωση του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας από το οικείο ή 
άλλα Τμήματα ορίζονται και τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, η οποία θα αποτελέσει και την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή της 
Διπλωματικής Εργασίας, με πρόταση του Ε.Κ., έγκριση της πρότασης από τη Σ.Ε. και 
ακολούθως από την Σ.Τ. 
Η Διπλωματική Εργασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση του 3ου 
εξαμήνου πλήρους φοίτησης. Η ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να 
παραταθεί, κατ’ ανώτατο όριο, κατά ένα εξάμηνο μετά από αίτηση του υποψηφίου 
Μ.Φ. στη Σ.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Κ. και κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. στη Σ.Τ. Σε 
περίπτωση άκαρπης παρέλευσης του χρόνου της παράτασης, ο Μ.Φ. διαγράφεται 
υποχρεωτικά από το μητρώο του Π.Μ.Σ. 
 
Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται με ευθύνη του Μ.Φ., ο οποίος καθοδηγείται από 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωσή της, και με σύμφωνη γνώμη 
του Ε.Κ. η Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται ολοκληρωμένη στην Τριμελή Εξεταστική 
Επιτροπή και στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως τις 31 Δεκεμβρίου ή 31 Μαΐου του 3ου ή 
του 4ου ακαδημαϊκού εξαμήνου αντίστοιχα (σε περίπτωση παράτασης φοίτησης), 
προκειμένου να οριστεί ημερομηνία δημόσιας παρουσίασης. Για τη δημόσια 
παρουσίαση και την εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών, οι οποίες έχουν 
ολοκληρωθεί μετά τη λήξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 3ου εξαμήνου 
ορίζεται μία ημερομηνία από τις 1 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου ή 1 Ιουνίου έως 1 
Ιουλίου με ευθύνη του Ε.Κ. Οι ανωτέρω ημερομηνίες δύνανται να τροποποιηθούν με 
πρόταση της Σ.Ε. και έγκριση της Σ.Τ. 
 
Θέματα που αφορούν στη συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας, όπως π.χ. στη 
γλώσσα, στη γραμματοσειρά, στην περίληψη, στο περιεχόμενο, στη διάρθρωση, στον 
τρόπο παρουσίασης της εργασίας, στη μορφοποίηση της βιβλιογραφίας, κ.λπ., 
παρατίθενται στο Παράρτημα 2 και 3 του Κανονισμού του Π.Μ.Σ. 
 
Κατά τη συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας ο Μ.Φ. υποχρεούται να αναφέρει με 
τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή 
θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή 
εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης – 
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δημοσιευμένης ή μη – χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού 
τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς 
σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Σ.Τ. για διαγραφή του/της. 
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Σ.Τ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της. 
 
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται για 
αντιμετώπιση του προβλήματος στη Σ.Τ. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα 
παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των 
διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από Μ.Φ. κατά τη συγγραφή εργασιών στο 
πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (απόφαση 
Συγκλήτου συνεδρίαση 115/25.4.2017, έγγραφο με αριθμό 318/11394/27.4.2017, με 
θέμα ‘’Επί του θέματος της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρμογής Ephorus’’). 
 
Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται δημόσια ενώπιον της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής. η οποία ορίζεται από τη Σ.Τ. Με ευθύνη του Ε.Κ. για την 
ημερομηνία και την ώρα ενημερώνεται ηλεκτρονικά η ακαδημαϊκή κοινότητα, 
τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την παρουσίαση. Το εκτυπωμένο έγγραφο 
της ανακοίνωσης κατατίθεται μαζί με το πρακτικό της βαθμολογίας της Διπλωματικής 
Εργασίας από τον Ε.Κ. στη Γραμματεία του Τμήματος μετά την εξέτασή της. 
Η βαθμολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας στηρίζεται στην αξιολόγηση της ποιότητας 
των ακολούθων σημείων: 
• Δομή και μορφοποίηση εργασίας  
• Θεωρητική τεκμηρίωση 
• Βιβλιογραφική έρευνα 
• Σαφήνεια ερευνητικών ερωτημάτων ή/και υποθέσεων εργασίας 
• Μεθοδολογία 
• Εμπειρικό μέρος 
• Συμπεράσματα 
• Παρουσίαση 
Αμέσως μετά την παρουσίαση, καταρτίζεται Πρακτικό Αξιολόγησης (φαίνεται στο 
Παράρτημα 4 του Κανονισμού), το οποίο υπογράφεται από την Τριμελή Εξεταστική 
Επιτροπή και φέρει το βαθμό που αποδόθηκε στην εργασία από την επιτροπή, εντός 
της κλίμακας 0 έως 10 (με διαβαθμίσεις ακέραιης ή μισής μονάδας). 
 
Κατά τη διαδικασία της παρουσίασης προβλέπονται τα ακόλουθα: παρέχεται στον 
Μ.Φ. ένας εύλογος χρόνος για την παρουσίαση της εργασίας μετά την ολοκλήρωση της 
οποίας γίνονται ερωτήσεις και τοποθετήσεις από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και 
τέλος, ακολουθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις από το κοινό. Στη συνέχεια, αποχωρούν 
όλοι οι παριστάμενοι και συνεδριάζει η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, η οποία εξάγει 
μετά από διαβούλευση το βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας. Τέλος, συντάσσεται και 
υπογράφεται σχετικό Πρακτικό από τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και 
ενημερώνεται γι’ αυτό ο Μ.Φ.  
Το Πρακτικό Αξιολόγησης, υποβάλλεται από τον Ε.Κ. εντός τριών (3) ημερών από την 
ημερομηνία της εξέτασης στη Γραμματεία του Τμήματος και το αργότερο εντός 7 
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ημερών καταχωρίζεται ο βαθμός στο σύστημα του «Ψηφιακού Άλματος» από τον ίδιο ή 
αν αυτό δεν είναι εφικτό, από τη Γραμματεία. 
 
Η Διπλωματική Εργασία, εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, κατατίθεται 
υποχρεωτικά από τον Μ.Φ. στο αποθετήριο «Nemertes» στη «Βιβλιοθήκη & Κέντρο 
Πληροφόρησης» του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και στη Βιβλιοθήκη του Π.Τ.Δ.Ε. 
 
Η μορφή του Πρακτικού Αξιολόγησης της Διπλωματικής Εργασίας υπάρχει στον 
Κανονισμό  Σπουδών του Π.Μ.Σ. 
 

1.17 ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Ο Μ.Φ. ολοκληρώνει τις σπουδές του και λαμβάνει το Δ.Μ.Σ., όταν εκπληρώσει όλες τις 
προβλεπόμενες υποχρεώσεις εντός των καθορισμένων προθεσμιών, οι οποίες 
αναφέρονται στον Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Ειδικότερα, λαμβάνει το Δ.Μ.Σ 
εφόσον: 
• Έχει παρακολουθήσει και έχει εξεταστεί επιτυχώς (με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 

5,0) σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα από το ΦΕΚ Ίδρυσης του Π.Μ.Σ., τον 
Κανονισμό και τον Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

• Έχει παρουσιάσει τη Διπλωματική Εργασία του, η οποία έχει αξιολογηθεί με βαθμό 
ίσο ή μεγαλύτερο του 5,0 από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.  

• Έχει ολοκληρώσει όλες τις τυπικές υποχρεώσεις του, προς το Π.Τ.Δ.Ε. ή/και το 
Πανεπιστήμιο Πατρών. 

 
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει από τον σταθμικό μέσο 
όρο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται 
από τις Πιστωτικές Μονάδες των μαθημάτων και της Διπλωματικής Εργασίας) και 
υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: 
 
Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της Διπλωματικής Εργασίας (όπου προβλέπεται), 
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο βαθμό Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και το 
άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό Πιστωτικών Μονάδων που 
απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. Δηλαδή: 
Τελικός Βαθμός = (Σ(βαθμός μαθήματος * 6 Πιστωτικές Μονάδες) + βαθμός 
Διπλωματικής Εργασίας * 24 Πιστωτικές Μονάδες) / 90. 
 
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πιστοποιεί την επιτυχή 
ολοκλήρωση των σπουδών του Μ.Φ. Στα απονεμόμενα Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα που αντιστοιχεί σε: 
• «Άριστα» από 8,50 έως 10 
• «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49 
• «Καλώς» από 5 έως 6,49  
Η απονομή των τίτλων Δ.Μ.Σ. εγκρίνεται από τη Σ.Τ. 
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Οι ημερομηνίες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το τελετουργικό απονομής του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αναφέρονται στον Κανονισμό Σπουδών. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

ΜΕΡΟΣ 2ο 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
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ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο 
 

ΕΚΠ-111: Θεωρίες Εκπαίδευσης (Υ1) 
 
Τύπος μαθήματος 
Υποβάθρου, Γνώσης Επιστημονικής Περιοχής 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική – Αγγλική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Ναι 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση 
να:  
1. Γνωρίζουν τα θεωρητικά μοντέλα της εκπαίδευσης και τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές 
πρακτικές, καθώς και τον τρόπο που οι διάφορες θεωρίες της εκπαίδευσης 
υποστηρίζουν διαχρονικά την εκπαιδευτική διαδικασία σε διεθνές επίπεδο. 
2. Κατανοούν τις αρχές και τις μεθόδους έρευνας τόσο ως προς την εφαρμογή της 
υφιστάμενης γνώσης, όσο και ως προς την παραγωγή νέας γνώσης στον τομέα της 
εκπαίδευσης. 
3. Αναλύουν και να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα ερευνητικά πορίσματα και 
αντίστοιχες εκπαιδευτικές πρακτικές, με σκοπό την ορθή αξιολόγηση των αναγκών 
εκπαιδευτικών-εκπαιδευόμενων, αλλά και τον σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων 
εντός των μεταβαλλόμενων εκπαιδευτικών πλαισίων. 
4. Αναλύουν και να συνθέτουν την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, με σκοπό την 
εμβάθυνση, την κατανόηση και την αξιολόγηση των παιδαγωγικών εξελίξεων σε 
τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 
5. Αξιοποιούν και θα συνθέτουν τις διάφορες εκπαιδευτικές θεωρίες, τη  σχετική 
επιστημονική βιβλιογραφία, τις επαγγελματικές γνώσεις και τις ερευνητικές δεξιότητες 
με σκοπό τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό πάνω σε 
ένα ερευνητικό project που θα αφορά μια εκπαιδευτική πρακτική ή πολιτική.  
6. Αξιοποιούν με κατάλληλο τρόπο τα υφιστάμενα τεχνολογικά μέσα με σκοπό τη 
διάχυση των ερευνητικών τους ευρημάτων στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. 
 
Γενικές ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  

                                                           
1 Υ = Υποχρεωτικό, Ε = Επιλογής 
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 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 
σε θέματα φύλου  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Το μάθημα «Θεωρίες Εκπαίδευσης» σχετίζεται με τις προτεινόμενες εκπαιδευτικές 
θεωρίες και μοντέλα, τα οποία με την σειρά τους αναφέρονται στην περιγραφή, 
κατανόηση, αξιολόγηση και επαναπροσέγγιση της εκπαιδευτικής πράξης. Ο όρος 
«Θεωρίες Εκπαίδευσης» - ένας όρος ομπρέλα - αντιλαμβάνεται τη διαδικασία 
μετάδοσης και πρόσκτησης της γνώσης ως μια διαδικασία κατά την οποία αλληλεπιδρά 
ένα πλήθος παραγόντων, γεγονός που καθιστά απαγορευτική κάθε μονόπλευρη και 
μονοσήμαντη προσέγγισή της.  
Σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη αναφορικά με τη μονοδιάστατη σύνδεση 
εκπαιδευτικής θεωρίας και σχολικής πρακτικής, στην πραγματικότητα η συσχέτιση των 
δύο εννοιών είναι πολυπρισματική, καθώς δεν υπάρχει μία, καθολική και απόλυτη 
προσέγγιση του τρόπου που πρέπει να διδασκόμαστε και, ως εκ τούτου, της μεθόδου ή 
των μεθόδων με τις οποίες μεταδίδουμε τη γνώση. Αντίθετα, η εκπαιδευτική πράξη 
προσεγγίζεται από ένα σύνολο θεωριών, καθεμία από τις οποίες διαθέτει ένα ιδιαίτερο 
ψυχολογικό, φιλοσοφικό, ιστορικό, κοινωνιολογικό και επιστημολογικό υπόβαθρο. 
Προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο που κατακτάται η γνώση, είναι απαραίτητο 
να κατανοήσουμε τις θεωρίες και τη λογική διαμόρφωσης και εξέλιξης αυτών. Οι 
θεωρίες της εκπαίδευσης δύνανται να αξιοποιηθούν με σκοπό τον σχεδιασμό 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, την αξιολόγηση και επίλυση περίπλοκων σχολικών 
ζητημάτων, καθώς και την πρόβλεψη εμφάνισής τους εντός του σχολικού 
περιβάλλοντος. 
Ο σκοπός της μελέτης των εκπαιδευτικών θεωριών έγκειται στην κριτική ανάπτυξη 
κανονιστικών ερμηνειών για την κατανόηση και ανάλυση των διαφόρων εκπαιδευτικών 
μοντέλων και μαθησιακών στυλ, εντός κι εκτός των σχολικών τάξεων. Στόχος του 
μαθήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους φοιτητές και να τους καταστήσει ικανούς 
ώστε να εξετάζουν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές που 
υιοθετούνται εντός των σχολικών τάξεων, καθώς και να αναπτύσσουν μια καλά 
οργανωμένη διδασκαλία βασιζόμενη στην ανάλυση των αναγκών που επιβάλλει το 
σχολικό περιβάλλον και των συνθηκών που επικρατούν εντός αυτού. Αυτού του είδους 
η προσέγγιση μελετά την εκπαιδευτική διαδικασία ως ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων 
του υποκειμένου και του συγκείμενου περιβάλλοντός του. 
Μεταξύ των θεμάτων που θα αναπτυχθούν από διάφορα μέλη της ελληνικής και 
διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας, περιλαμβάνονται τα εξής: 
• Η συνιστά θεωρία εκπαίδευσης και πώς αυτή σχετίζεται με την εκπαιδευτική 
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πρακτική. 
• Τα ιστορικά, κοινωνιολογικά, ψυχολογικά και φιλοσοφικά θεμέλια των θεωριών της 
εκπαίδευσης. 
• Οι φιλοσοφίες στις οποίες στηρίζονται οι θεωρίες της εκπαίδευσης. 
• Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση και αλλαγή των θεωριών της 
εκπαίδευσης. 
• Οι θεωρίες της μάθησης. 
• Ο αναστοχασμός του 21ου αιώνα πάνω στην παιδαγωγική σκέψη του 20ού αιώνα.  
• Φύλο, στερεότυπα και οι εκπαιδευτικές πρακτικές – από την θεωρία στην πράξη. 
• Θεωρίες μάθησης και πρακτικές εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή. 
• Οι θεωρίες εκπαίδευσης και η διδασκαλία της πρώτης/μητρικής γλώσσας.  
• Η θεωρίες εκπαίδευσης και η σχέση τους με την διδασκαλία της δεύτερης/ή ξένης 
γλώσσας. 
• Το θέατρο, η κίνηση, η έκφραση και οι θεωρίες εκπαίδευσης. 
 
Τρόπος παράδοσης 
Διαδραστική διδασκαλία, διαλέξεις, διαλογική συζήτηση με ενεργό συμμετοχή των 
φοιτητών και των φοιτητριών σε θεματικές παρουσιάσεις (σε ομαδικό ή ατομικό 
επίπεδο), εργαστηριακές ασκήσεις. Κριτική επεξεργασία και ανάλυση επιστημονικών 
άρθρων. 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
A) Ενεργός συμμετοχή στο μάθημα (30%) 
B) Παρουσίαση και κριτική ανάλυση τριών επιστημονικών άρθρων: Κάθε μία από τις 
παρουσιάσεις υπολογίζεται με 3,3% (ή 3 x 3,3 = 10%) 
Γ) Τελική εργασία (40%) 
Δ) Η προφορική παρουσίαση της τελικής εργασίας με χρήση  PowerPoint (20%). 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Bai, H., Pan, W., Hirumi, A., & Kebritchi, M. (2012). Assessing the effectiveness of a 3‐D 

instructional game on improving mathematics achievement and motivation of 
middle school students. British Journal of Educational Technology, 43(6), 993-103. 

Edwards, N. (2012). An Examination of the Historical and Philosophical Foundations of 
Educational Theory in A Post-Modern World: Implications for Curriculum Design 
and Critical Thinking Skills. The Asian Conference on Education 2012 Official 
Conference Proceedings. Osaka, Japan: Yamaguichi National University. Retrieved 
from: https://papers.iafor.org/proceedings/conference-proceedings-the-fourth-
asian-conference-on-education-2012/.  

Gee, P. (1994). First Language Acquisition as a Guide for Theories of Learning and 
Pedagogy. Linguistics and Education, 6, 331-354.   

Honey, P., & Mumford, A. (1992). The manual of learning styles. London: Peter Honey 
Publications. 

Illeris, K. (2009). Contemporary Theories of Learning. Abingdon, UK: Routledge. 
Kohl, W. (2000). Educational Theory in the Eighties: Diversity and Divergence. 
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Educational Theory, 50(3), 339-356. Retrieved from: 
https://education.illinois.edu/educational-theory/5%20Kohli.pdf  

Leś, T. (2017). The research potential of educational theory: On the specific 
characteristics of the issues of education. Educational Philosophy and Theory, 
49(14), 1428-1440. 

MacLeod, F., & Golby, M. (2003). Theories of Learning and Pedagogy: issues for teacher 
development. Teacher Development, 7(3), 345-361. Retrieved from: 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13664530300200204?needAccess
=true  

Peters, M.A. (2014). The Shapes of Theory in Education. Educational Philosophy and 
Theory, 46(12), 1315-1319. 

Pietig, J. (1998). How educational foundations can empower tomorrow’s teachers: 
Dewey Revisited. Teacher Education Quarterly, 25(4), 102-106. 

Perkinson, H.J. (1984) Learning From our Mistakes: A reinterpretation of Twentieth-
Century Educational Theory. Westport, CT: Greenwood Press. 

Petersen, K.B. (2014). Learning Theories and skills in online second language teaching 
and learning: Dilemmas and challenges. JISTE, 18(2), 41- 51. 

Polito, T. (2005). Educational Theory as Theory of Culture: A Vichian perspective on the 
educational theories of John Dewey and Kieran Egan. Educational Philosophy and 
Theory, 37, 4, 475-494. 

Prensky, M. (2003). Digital game-based learning. Computers in Entertainment (CIE), 1(1), 
21-21. 

Prensky, M. (2002). What kids learn that's POSITIVE from playing video games (pp. 1-
15). Retrieved from: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20What%20Kids%20Learn%20Thats%20POSITIVE%20From%20Playing%20Video
%20Games.pdf   

Runco, M.A. (Ed.) (1994). Problem finding, problem solving, and creativity (pp. 223–235). 
Norwood, NJ: Ablex. 

Schunk, D.H. (2012). Learning Theories – An Educational Perspective (Sixth Edition). 
Boston, MA: Pearson Education, Inc.  

Simpson, (1982). The Identity of Educational Theories. Educational Philosophy & Theory, 
14(2), 51-59. 

Tan, C. (2006). Philosophical perspectives on education. In Tan, C., Wong, B., Chua, 
J.S.M. & Kang, T. (Eds.), Critical Perspectives on Education: An Introduction (pp. 21-
40). Singapore: Prentice Hall. 

https://www.academia.edu/27292186/Philosophical_perspectives_on_education 
Tiedt P.L., & Tiedt I. M., (2006). Πολυπολιτισμική διδασκαλία (Μετάφραση Πλύτα, Α.) 

Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ. 
Treffinger, D. J., Isaksen, S. G., & Dorval, D. K. (1996). Creative problem solving: An 

overview. In M. A. Tuzun, H., Meryem, Y. S., Karakus, T., Inal, Y., & Kızılkaya, G. 
(2009), The effects of computer games on primary school students’ achievement 
and motivation in geography learning. Computers & Education, 52(1), 68–77. 

Trohler, (2007). Philosophical Arguments, Historical Contexts and Theory of Education. 
Philosophical Arguments, Historical Contexts, and Theory of Education, Educational 
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Philosophy and Theory, 39(1), 10-19 
Wotherspoon, T. (2009, 2012, 2018). Chapter 2: Sociological theories of education. The 

Sociology of Education in Canada. Fourth Edition. Don Mills, Ontario: Oxford 
University Press.  

Wrenn, J & Wrenn B. (2009). Enhancing Learning by Integrating Theory and Practice. 
International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 21(2), 258-
265.  Retrieved from: https://eric.ed.gov/?id=EJ899313  

 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

Educational Theory, Theory and Research in Education, Educational Philosophy and 
Theory, Educational Practice and Theory, Teaching and Teacher Education, Cambridge 
Journal of Education, British Journal of Educational Sciences, Journal of Education and 
Learning, Intercultural Education, International Journal of Multicultural Education, 
Academia. 
 
 

ΕΚΠ-112: Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και 
Μεθοδολογία Έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής) στις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Απόκτησης γνώσεων & ανάπτυξης δεξιοτήτων 
 
Προαπαιτούμενα 
Γενικές γνώσεις χρήσης Η/Υ 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Ναι (στην αγγλική γλώσσα) 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με θέματα που αφορούν την 
προετοιμασία, την οργάνωση, το σχεδιασμό και τη συγγραφή μιας επιστημονικής 
εργασίας. 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
• Αναζητούν βιβλιογραφία από βάσεις δεδομένων για να τεκμηριώσουν την εργασία 
τους με τη βοήθεια των μηχανών αναζήτησης. 
• Ελέγχουν την αξιοπιστία και καθορίζουν την ιεραρχία και την προτεραιότητα των 
πηγών. 
• Διατυπώνουν τα ερευνητικά ερωτήματα ή τις υποθέσεις της έρευνάς τους. 
• Καθορίζουν τα διακριτά τμήματα από τα οποία αποτελείται μία επιστημονική 
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εργασία και αναλύουν το περιεχόμενο καθενός τμήματος. 
• Εφαρμόζουν το σύστημα ΑΡΑ στη συγγραφή της εργασίας, στις παραπομπές και στις 
βιβλιογραφικές αναφορές. 
• Αναφέρονται σε θέματα λογοκλοπής και σε τρόπους εντοπισμού των. 
• Διακρίνουν και τεκμηριώνουν τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν σε μια 
επιστημονική εργασία. 
• Αναφέρονται στα μέσα και στις τεχνικές συλλογής δεδομένων και σε μεθόδους 
δειγματοληψίας. 
• Περιγράφουν τον τρόπο χειρισμού των ποιοτικής μορφής δεδομένων για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων. 
• Περιγράφουν τον τρόπο χειρισμού των ποσοτικής μορφής δεδομένων και τον τρόπο 
επιλογής των κατάλληλων στατιστικών κριτηρίων που θα εφαρμόσουν, για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων. 
 
Γενικές ικανότητες 
• Αυτόνομη Εργασία - Ομαδική εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 
• Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως ακολούθως: 
• Η επιστημονική εργασία, εννοιολογικοί και λειτουργικοί ορισμοί. 
• Τα διακριτά μέρη της επιστημονικής εργασίας, το περιεχόμενο και ο τρόπος 
συγγραφής καθενός τμήματος. 
• Τα ερευνητικά ερωτήματα, ο τρόπος επιλογής των και ο τρόπος διατύπωσης. 
• Αναζήτηση βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, επιλογή πηγών, κριτική θεώρηση της 
βιβλιογραφίας, έλεγχος της αξιοπιστίας και καθορισμός της ιεραρχίας και της 
προτεραιότητας των πηγών. 
• Διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων ή των υποθέσεων της έρευνας. 
• Καθορισμός των διακριτών τμημάτων από τα οποία συνίσταται μία επιστημονική 
εργασία και ανάλυση του περιεχομένου και του τρόπου συγγραφής καθενός τμήματος. 
• Το σύστημα ΑΡΑ στη συγγραφή της εργασίας, στις παραπομπές και στις 
βιβλιογραφικές αναφορές. 
• Η λογοκλοπή και ο έλεγχος της εργασίας. 
• Η μεθοδολογία έρευνας, επιλογές και αιτιολόγηση. 
• Οι τεχνικές συλλογής δεδομένων, τα μέσα συλλογής δεδομένων και οι μέθοδοι 
δειγματοληψίας. 
• Ο χειρισμός των ποιοτικής μορφής δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
• Ο χειρισμός των ποσοτικής μορφής δεδομένων και ο τρόπος επιλογής των 
κατάλληλων στατιστικών κριτηρίων που θα εφαρμοστούν, για την εξαγωγή 
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συμπερασμάτων. 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις, εργαστηριακή άσκηση, συζήτηση, επίδειξη). 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
1. Ανάθεση εργασιών σε εβδομαδιαία βάση, μελέτη και παρουσίαση σε ομάδες ή/και 
ατομικά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (65% του συνολικού τελικού βαθμού).  
2. Ανάθεση τελικής εργασίας σε ατομική βάση (35% του συνολικού τελικού βαθμού). 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Παναγιωτακόπουλος, Χ. Σαρρής, Μ. (2015). Η Εκπόνηση μιας Επιστημονικής Εργασίας 

με τη Χρήση των ΤΠΕ. Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΩΝ. 
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Robson, C. (2010). Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου. Αθήνα: Gutenberg. 
American Psychological Association (2010). Publication Manual of American 

Psychological Association. Washington: APA. 
Johnson, B., & Christensen, L. (2008). Educational research: Quantitative, qualitative, 

and mixed approaches. CA: Sage Publications. 
Ezzy, D. (2002). Qualitative Analysis: Practice and Innovation. London: Routledge. 
Bluman, A. G. (2011). Elementary Statistics - A Step by Step Approach (8th Edition). 

Boston: McGraw-Hill. 
 
 

ΕΚΠ-113: Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Υποβάθρου 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Όχι 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 
• Διακρίνουν τις βασικές θεωρίες και μεθόδους μελέτης τής δια βίου ανθρώπινης 
ανάπτυξης, 
• Αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών τεχνικών 
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μελέτης τής ανθρώπινης ανάπτυξης,  
• Κατανοούν και να εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας 
στα πεδία της γνωστικής, γλωσσικής και κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης, 
• Αναγνωρίζουν, να συσχετίζουν και, ίσως, να ερμηνεύουν όχι μόνον τις διαφορές των 
δύο φύλων σύμφωνα με την εξελικτική θεώρηση αλλά και τη συμπεριφορά του ατόμου 
σε σχέση τον τύπο δεσμού που έχει διαμορφώσει με βάση την πρώτη διαπροσωπική 
σχέση που αναπτύσσει στη ζωή του, 
• Κατανοούν το ρόλο των βασικών γνωστικών διεργασιών (προσοχή, αντίληψη, 
κατανόηση και μνήμη) στη μάθηση, 
• Αντιλαμβάνονται τη διαφοροποίηση τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης στο σχολικό 
πλαίσιο  
• Είναι εξοικειωμένοι τις βασικές θεωρίες κινήτρων στην εκπαίδευση,  
• Κατανοούν την ανάπτυξη του παιδιού μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας και του 
σχολείου, 
• Γνωρίζουν τις ουσιαστικές αλλαγές που συντελούνται στο αναπτυσσόμενο άτομο 
κατά τη διάρκεια της εφηβείας, 
• Αναλύουν, με κριτικό τρόπο, δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού που 
έχουν αντλήσει από την ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας,  
• Παρουσιάζουν μια γραπτή σύνοψη των παραπάνω. 
 
Γενικές ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

 Αυτόνομη εργασία 

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Οι βασικές ενότητες που θα παρουσιαστούν στους φοιτητές και στις οποίες θα 
εμβαθύνουν είναι η μεθοδολογία και έρευνα στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία, θα 
μελετήσουν σε βάθος τις θεωρητικές προσεγγίσεις που άσκησαν τη μεγαλύτερη 
επίδραση στην ιστορία του κλάδου αυτού μεταξύ των οποίων οι θεωρίες της γνωστικής 
ψυχολογίας. Θα αναλυθεί η θεωρητική και μεθοδολογική σύνδεση του κλάδου με 
άλλους κλάδους της Ψυχολογίας καθώς η ανάπτυξη του ατόμου είναι πολυδιάστατη 
και πολυεπίπεδη. Θέματα τα οποία επιδιώκεται να κατακτηθούν σε βάθος από τους 
φοιτητές είναι η εξελικτική θεώρηση στις διαφυλικές διαφορές της συμπεριφοράς, στα 
φαινόμενα της συνεργασίας και του ανταγωνισμού, καθώς και το φαινόμενο του 
δεσμού με την επίδραση στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου. 
Επίσης, άλλα θέματα που θα εξεταστούν είναι η ανάπτυξη των βασικών γνωστικών 
διεργασιών όπως της προσοχής, αντίληψης και μνήμης, η κοινωνικο-συναισθηματική 
ανάπτυξη, η γλωσσική ανάπτυξη, η ανάπτυξη του εαυτού και της ταυτότητας καθώς και 
η ανάπτυξη των σχέσεων του παιδιού με την οικογένεια και τους συνομηλίκους. 
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Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο και εργαστηριακές δραστηριότητες 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Ο βαθμός εξάγεται αθροιστικά από την αξιολόγηση σύντομων εργασιών (μία για κάθε 
διδάσκοντα που θα δίνονται μέσω e-class στο τέλος κάθε ενότητας που έχει ο κάθε 
διδάσκων) και θα παραδίδεται η καθεμία εντός 7 ημερών από την τελευταία 
συνάντηση με το κάθε εισηγητή και σε κάθε περίπτωση πριν την επόμενη συνάντηση 
με τον επόμενο εισηγητή (μέσω e-class). Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το σύνολο 
των εργασιών. 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Berk, L. (2006). Child development  (7th Edn.). Boston: Allyn & Bacon. 
Buss, D. M., & Kenrick, D. T. (1998). Evolutionary social psychology. In D. T. Gilbert, S. T. 

Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology (pp. 982-1026). New 
York: McGraw-Hill. 

Crain, William (2011). Theories of Development: Concepts and Applications (6th ed.). 
Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc. 

Dallos, R. (2013). Δημιουργία σχέσεων: Πρότυπα ενεργειών και πεποιθήσεων. Στο 
Dorothy Miell, & Rudi Dallos (Eκδ.), Διαπροσωπικές σχέσεις: Μια συνεχής 
κοινωνική αλληλεπίδραση. Αθήνα (2007): Πεδίο. 

Delamater, J. (2003). Handbook of Social Psychology (pp.103-122). Springer. 
Durkin, K. (1995). Developmental social psychology: From infancy to old age. Malden: 

Blackwell Publishing. 
Goswami, U. (Ed.) (2002). Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development. 

Blackwell Publishing.  
Feldman, R. (2011). Εξελικτική Ψυχολογία. Επιμέλεια: Ηλίας Μπεζεβέγκης. Αθήνα:  

Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός. 
 
 

ΕΚΠ-114: Γνωστική Νευροψυχολογία (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Όχι 
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Μαθησιακά αποτελέσματα 
Το μάθημα στοχεύει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν και να 
εμπεδώσουν τη φύση των γνωστικών διαδικασιών που εμπλέκονται στη διαδικασία της 
μάθησης, σε τυπικούς μαθητές αλλά και σε μαθητές με μαθησιακές ικανότητες και 
μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεκριμένα: 
• Θα κατανοήσουν σε βάθος το περιεχόμενο, τη λειτουργία και τη λειτουργικότητα 
των γνωστικών διαδικασιών οι οποίες εμπλέκονται στη μάθηση, 
• Θα εμβαθύνουν στη βιολογική και νευροφυσιολογική βάση των γνωστικών 
διαδικασιών, δηλαδή της προσοχής, της αντίληψης, της κωδικοποίησης και 
απομνημόνευσης των ερεθισμάτων, 
• Θα κατανοήσουν τη διαδικασία της ανάγνωσης μέσα από τη θεώρηση της Γνωστικής 
Ψυχολογίας, τη διαδικασία της ανάγνωσης και τις γνωστικές ψυχολογικές διεργασίες 
που επιτελούνται από τους μαθητές, 
• Θα εξοικειωθούν με την ειδική μαθησιακή δυσκολία της Δυσλεξίας όπως αναλύεται 
και παρουσιάζεται υπό το πρίσμα της Γνωστικής Ψυχολογίας, 
• Θα ενημερωθούν σε βάθος για τη σχέση της δυσλεξίας με την ημισφαιρική 
κυριαρχία του εγκεφάλου και με την λειτουργική βλάβη σε περιοχές του εγκεφαλικού 
φλοιού, αλλά και για τη δυνατότητα επανόρθωσης τού λειτουργικού αυτού 
ελλείμματος 
• Θα ενημερωθούν σε βάθος για τη χαρισματικότητα και τη σχέση της με την 
κληρονομικότητα, νευροφυσιολογία και το περιβάλλον. 
 
Γενικές ικανότητες 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Αυτόνομη εργασία 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ενότητες οι οποίες αφορούν στη φύση και 
λειτουργικότητα των γνωστικών διαδικασιών υπό το πρίσμα της Γνωστικής Ψυχολογίας 
και Νευροφυσιολογίας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται ενότητες που σχετίζονται με 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία αλλά ειδικές μαθησιακές ικανότητες 
υπό το πρίσμα της Νευροφυσιολογίας. Ειδικότερα, τα θέματα που θα αναλυθούν 
διεξοδικά αφορούν στα εξής: 
1. Εισαγωγή στην Γνωστική Νευροψυχολογία 
Αντικείμενο της Γνωστικής Νευροψυχολογίας, Σχέση με τους άλλους κλάδους της 
Ψυχολογίας, Χρησιμότητα για το άτομο και το δάσκαλο 
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2. Μεθοδολογία της Γνωστικής Νευροψυχολογίας 
3. Γνωστικές διαδικασίες: Προσοχή, αντίληψη, αναγνώριση, μνήμη 
4. Κεντρικό νευρικό σύστημα: Εγκέφαλος 
5. Εισαγωγή στα αισθητικά συστήματα 
6. Η νευρολογία της γλώσσας 
7. Η νευρολογία της μάθησης 
8. Γνωστική ψυχολογία και ανάγνωση 
9. Γνωστική ψυχολογία και δυσλεξία 
10. Εγκεφαλικές Λειτουργίες και Ειδικές Ικανότητες 
11. Εγκέφαλος και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο. 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση των φοιτητών αποτελεί το σύνολο από:  
1. γραπτή πρόοδο στο μέσον του εξαμήνου στην οποία οι φοιτητές καλούνται να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αλλά και σε μία ερώτηση ανάπτυξης 
επάνω στη θεματολογία των εισηγήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως τη 
διεξαγωγή της προόδου (50%) 
2. γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου σχετικά με τις εισηγήσεις μετά τη 
διεξαγωγή της προόδου (50%). 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Baillieux, H., Vandervliet, E.J., Manto, M., Parizel, P.M., De Deyn, P.P., & Mariën P. 

(2009). Developmental dyslexia and widespread activation across the cerebellar 
hemispheres. Brain, 108: (2), 122-32.  

Βλάχος, Φ. (2010). Δυσλεξία: Μία συνθετική προσέγγιση αιτιολογικών θεωριών. 
Hellenic Journal of Psychology, 7, 205-240.  

De Smet, H.J., Paquier, P., Verhoeven, J, & Marien, P. (2013). The cerebellum: Its role in 
language and related cognitive and affective functions. Brain & Language, 127, 
334-342.  

Eysenck, M.W. (2006). Βασικές αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. Επ. έκδ. Ελένη Βασιλάκη. 
Gutenberg. 

Fingelkurts, A. and Fingelkurts, A. (2003). Gifted Brain and Twinning: Integrative Review 
of the Recent Literature, Advances in Psychology Research, 20, pp 1-32.  

Kasselimis, D.S., Margarity, M., & Vlachos, F. (2007). Cerebellar Function, Dyslexia and 
Articulation Speed. Child Neuropsychology, 14:(4), 303-313.  

Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2009). Εγκέφαλος και Συμπεριφορά (Α. Καστελλάκης & Γ. 
Παναγής, Επιμ., Τόμος 1). Αθήνα: Π. Χ. Πασχαλίδης. 

Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2009). Εγκέφαλος και Συμπεριφορά (Α. Καστελλάκης & Γ. 
Παναγής, Επιμ., Τόμος 2). Αθήνα: Π. Χ. Πασχαλίδης. 

Mouzaki, A. & Sideridis, G. (2007). Poor readers’ profiles among Greek students of 
elementary school. Hellenic Journal of Psychology, 4. 205-232. 
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Mrazik, M. and Dombrowski, S. (2010). The Neurubiological Foundations of Giftedness, 
Roeper Review: A Journal on Gifted Education, 32(4), pp 224-234.  

Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2009). Sensory 
Processes. In Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology. HE Publisher: Pat 
Bond (ISBN: 978-1-84480-728-4). 

Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2009). 
Perception. In Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology. HE Publisher: Pat 
Bond (ISBN: 978-1-84480-728-4). 

Passer, M.W. & Smith, R.E. (2009). Sensation and perception. In Psychology: The science 
of mind and behavior. McGraw Hill. 

Πόρποδας, Κ. (Επιμ.) (2003). Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των 
μαθησιακών δυσκολιών στο δημοτικό σχολείο (Ανάγνωση, Ορθογραφία, 
Δυσλεξία, Μαθηματικά). Πάτρα. 

Πόρποδας, Κ.Δ. (2002). Η ανάγνωση. Πάτρα. 
Σίμος, Π., Μουζάκη, Α. & Παπανικολάου, Α. (2004). Η λειτουργία της ανάγνωσης και οι 

διαταραχές της: Η συμβολή μεθόδων λειτουργικής απεικόνισης του εγκεφάλου. 
Hellenic Journal of Psychology, 1, (1), 56-78. 

Thompson, L. and Oehlert, J. (2010). The etiology of Giftedness, Learning and Individual 
Differences, 20(4), pp 298-307.  

Titaki, G. (2016). Providing a chance to gifted children. 10.13140/RG.2.1.1732.2480. 
Vlachos, F., Avramidis, E., Dedousis, G., Chalmpe, M. Ntalla, I., & Giannakopoulou, M. 

(2013). Prevalence and gender ratio of dyslexia in Greek adolescents and its 
association with parental history and brain injury. American Journal of Educational 
Research, 1, 22-25. 

Φουστάνα, Α. & Παπαδάτος, Γ. (2012). Ο ρόλος της ευφυΐας στον ανθρώπινο πολιτισμό, 
Η ευφυΐα ως πολιτισμικό, ψυχοφυσιολογικό και εκπαιδευτικό φαινόμενο. Αθήνα, 
εκδ. Πεδίο. 

 
 

ΕΚΠ-115: Διδακτικές στρατηγικές για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης 
ή ξένης γλώσσας: Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Όχι  
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Μαθησιακά αποτελέσματα 
Οι φοιτητές, ολοκληρώνοντας το μάθημα, αναμένεται να έχουν: 
• εξοικειωθεί με τις εφαρμογές των σύγχρονων προσεγγίσεων της διδακτικής στη 
διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης 
•  ενημερωθεί για την πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο.  
• αναπτύξει στρατηγικές και δεξιότητες διδασκαλίας πολυτροπικών κειμένων σε 
πολυμορφικά και πολυπολιτισμικά κοινωνικά περιβάλλοντα.  
• συνειδητοποιήσει την ανάγκη για υιοθέτηση νέων τρόπων διδασκαλίας και 
προσανατολίσει τους στόχους τους και τα ενδιαφέροντά τους σε διδακτικούς 
πειραματισμούς. 
 
Γενικές ικανότητες 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
• Λήψη αποφάσεων  
• Αυτόνομη εργασία  
• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη 
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
• Συστηματική μελέτη της δομής-υπερδομής των κειμένων. Kειμενικές θεωρήσεις του 
λόγου και της επικοινωνίας. 
• Πρακτικές της Παιδαγωγικής του γραμματισμού με βάση τη διδασκαλία των 
κειμενικών ειδών σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.  
• Πρακτικές των Πολυγραμματισμών. Διδασκαλία πολυτροπικών κειμένων. 
• Ανάλυση διδακτικών εφαρμογών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας. Διδακτικά σενάρια για τα κειμενικά είδη και σχέδια εργασίας 
(project). 
• Η πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο. 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο: 
• Διαλέξεις, εργασίες ατομικές ή σε ομάδες των δύο και δραστηριότητες ομάδων 
(workshops). 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
• Ατομική ή ομαδική ανά δύο εργασία με χρήση τεχνολογιών.  
• Παρουσίαση της εργασίας και διόρθωσή της με βάση τις παρατηρήσεις των 
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συμφοιτητών και των διδασκόντων. 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Ελληνόγλωσση 
Αρχάκης, Α. (2005). Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων. Αθήνα: Πατάκη 
Baynham, M. (2002). Πρακτικές γραμματισμού, μτφρ. Μ. Αραποπούλου, επιμ. Ε. 

Καραντζόλα. Αθήνα: Μεταίχμιο (Literacy Pract¬ices: Investigating Literacy in Social 
Contexts. London: Longman, 1995).  

Γλωσσικός υπολογιστής τ. 1 και 2. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.  (Βλ. και 
Κέντρο ελληνικής γλώσσας: www.komvos.edu.gr) 

Ιορδανίδου, Α. και Φτερνιάτη, Α. (2000).  Επικοινωνιακές διδακτικές προτάσεις για το 
γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: Πατάκη. 

Kalantzis, M. & Cope, B. (1999). Πολυγραμματισμοί: επανεξέταση του τι εννοούμε ως 
γραμματισμό και τι διδάσκουμε ως γραμματισμό στα πλαίσια της παγκόσμιας 
πολιτισμικής πολυμορφίας και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Στο 
Χρηστίδης, Α-Φ. (επιμ.) «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, τ. 2, σσ. 680-695. Θεσσαλονίκη: 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.  

Κέντρο ελληνικής γλώσσας: www.komvos.edu.gr 
Kress, G. (2000a). Σχεδιασμός του γλωσσικού προγράμματος σπουδών με βάση το 

μέλλον (μτφρ. Κ. Κανάκη). Γλωσσικός Υπολογιστής, 2(1–2) , σσ. 111–124. 
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.  

Mατσαγγούρας, H.  (2007). Σχολικός εγγραμματισμός. Αθήνα: Γρηγόρη 
Πολίτης, Π. (2001). «Γένη και είδη λόγου». Στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ,), Λόγος και 

κείμενο. Δράση 1 του Ηλεκτρονικού Κόμβου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 
(ΥΠΕΠΘ), www.komvos.edu.gr. Θεσσαλονίκη. 

Χατζησαββίδης, Σ. (2003). Πολυγραμματισμοί και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 
Στο Η γλώσσα και η διδασκαλία της (αφιερωματικός τόμος-Παιδαγωγική Σχολή 
Φλώρινας). Φλώρινα: Βιβλιολογείον. 

Χοντολίδου, Ε. (1999). Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας. Γλωσσικός 
Υπολογιστής, 1, σσ. 115-118 

http://neamathisi.com/learning-by-design  
http://neamathisi.com/learning-by-design/references  
 
Ξενόγλωσση 
Collins, J. και R.K. Blot (2003). Literacy and Literacies: Texts, power, and Identity. 

Cambridge: Cambridge University Press. 
Cope, B. and Kalantzis, M. (1993). The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching 

Writing. London: The Falmer Press. 
Cope, B., and Kalantzis, M. (2000). Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of 

Social Futures. London: Rοutledge. 
Fairclough, N. (1992) (ed.). Critical language awareness. London: Longman. 
Kalantzis, Μ. & Cope, Β. (eds.) (2001). Transformations in Language and Learning. 

Australia:  Common Ground. 



Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Πατρών - Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών   |   Σελ. 34 

Οδηγός Σπουδών Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» (Master in Education) – 2018-19 
http://post.elemedu.upatras.gr/ 

Kalantzis, M., Cope, B. & the Learning by Design Project Group. (2005). Learning by 
design. Melbourne: Common Ground. 

Kostouli, T. (ed.) (2005). Writing in Context(s). Textual Practices and Learning Processes 
in  Sociocaltural Settings. New York: Springer-Studies in writing, v. 15 

Kress, G. (1994). Learning to write. London: Routledge.  
Kress, G. (2003). Literacy in the new media age. London: Routledge. 
Kress, G., Jewitt, C., Ogborn, J. & Tsatsarelis, C. (2001). Multimodal Teaching and 

Learning: The rhetorics of the science classroom. London: Continuum.  
Kress, G. & van Leeuwen, T. (1996). Reading Images. The grammar of visual design. 

London: Routledge.  
Kress, G., & van Leeuwen, T. (2001). Multimodal discourse. The modes and media of 

contemporary communication. London: Edward Arnold. 
New London Group (1996). A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures. 

Harvard Educational Review 66 (1), p. 60-92 
http://newlearningonline.com/learning-by-design/  
http://newlearningonline.com/learning-by-design/references 
 
 

ΕΚΠ-116: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ανθρώπινα δικαιώματα (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Υποβάθρου 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Όχι 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Μέσα από την παρακολούθηση των παραδόσεων και τη συμμετοχή στις 
δραστηριότητες του μαθήματος, αναμένουμε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές:  
• να αποκτήσουν την απαραίτητη θεωρητική γνώση αναφορικά με τα χαρακτηριστικά 
των πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Να κατανοήσουν τις διαστάσεις της ετερότητας και 
της ταυτότητας και να συνειδητοποιήσουν τη διαδικασία δημιουργίας των 
στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και του ρατσισμού στην κοινωνία και το σχολείο, 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 
• να αποδέχονται και να σέβονται τις πολιτισμικές διαφορές, την ετερότητα στις αξίες, 
και να είναι ανοικτοί και ανεκτικοί σε ό,τι είναι ξένο και άγνωστο σ’ αυτούς, 
ξεπερνώντας έτσι τον εθνοκεντρισμό. 
• να μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και αποτροπή ξενοφοβικών και 
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ρατσιστικών αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών στο σχολικό, αλλά και τον 
ευρύτερο κοινωνικό χώρο. 
• να αποκτήσουν τη δεξιότητα της χρήσης της ελληνικής και διεθνούς αρθρογραφίας 
και βιβλιογραφίας πάνω σε θέματα ετερότητας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
καθώς και τη γνώση της λειτουργίας των Διεθνών Οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται σε ζητήματα πρόληψης του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας, καθώς 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
 
Γενικές ικανότητες 
• Αυτόνομη εργασία  
• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
• Θεωρίες της ετερότητας.  Η έννοια της «ταυτότητας» και της «διαφοράς».   
• Θεωρίες κοινωνικής ένταξης και κοινωνικοποίησης, αφομοίωση, ένταξη, 
ενσωμάτωση, πλουραλισμός, πολυπολιτισμικότητα και πολιτισμικός σχετικισμός, 
διαπολιτισμικότητα – διαπολιτισμική, αντιρατσιστική, πολυπολιτισμική εκπαίδευση. 
• Το σχολείο ως χώρος συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών: σεβασμός, νομιμότητα, 
στιγματισμός – Το σχολείο ως θεσμικός χώρος δόμησης και αποδόμησης στερεοτύπων 
δυνατότητες, όρια και προοπτικές. Διαπολιτισμική επικοινωνία. 
• Διαστάσεις κοινωνικής ανομοιογένειας: εισαγωγή στις έννοιες της φυλετικής, 
πολιτισμικής και εθνοτικής διαφοράς.  Νέα τάξη πραγμάτων (διακίνηση πληθυσμών, 
μέσα επι-/ συγ- κοινωνίας κτλ). 
• Ο ρατσισμός ως φαινόμενο των παραδοσιακών και των σύγχρονων κοινωνιών. Ο 
ευρωπαϊκός ρατσισμός στις διάφορες εκφάνσεις του: φυλετικός, κοινωνικός, σεξισμός 
κλπ.  
• Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ιστορία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. 
• Η διδασκαλία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
• Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ως 
εκπαιδευτική πολιτική και παιδαγωγική πράξη, στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον 
κόσμο. Διεθνείς Οργανισμοί. 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. Συζήτηση. Προβολές ταινιών – Ανάλυση 
κινηματογραφικής ταινίας. Επίλυση προβλημάτων. 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στις 
διαλέξεις, η ικανότητά τους για αναλυτική και συνθετική επεξεργασία των 
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προσπελαζόμενων εννοιών, η δυνατότητά τους για διεξαγωγή απλής έρευνας στα 
διδασκόμενα γνωστικά πεδία και η ικανότητά τους να αξιοποιήσουν τη διδακτέα ύλη 
σε εικονικές περιστάσεις επίλυσης συγκρούσεων ή αντιμετώπισης κρίσεων.  
Περιλήψεις για συνέδρια: 40 % 
Εργασίες:   50 % 
Συμμετοχή στο μάθημα: 10 % 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Νικολάου, Γ. (2005). Διαπολιτισμική Διδακτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
ΑΠΘ (2000). Η Εικόνα Του «Άλλου» / Γείτονα Στα Σχολικά Βιβλία Των Βαλκανικών 

Χωρών. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. 
Banks, J. (2000). Cultural Diversity and Education. Boston: Allyn and Bacon. 
Δαμανάκης, Μ. (1997). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών 

στην Ελλάδα (επιμ.). Αθήνα: Gutenberg.  
Νικολάου, Γ., (2000). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό 

Σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Παπαδημητρίου, Ζ. (2000), Ο ευρωπαϊκός Ρατσισμός. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Φραγγουδάκη, Α., Δραγώνα, Θ. (1997). Τι είν’ η πατρίδα μας; - Εθνοκεντρισμός στην 

Εκπαίδευση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  
Baker, C. (2003). Foundations of Bilingual Education And Bilingualism. Multilingual 

matters Ltd. 
Cummins, J. (2002). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Αθήνα: Gutenberg. 
Modgil, Sohan (κ.α.) (1997). Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση. Προβληματισμοί – 

Προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Shaw, S. (2001). Intercultural Education In European Classrooms. Trenthan. 
Thomas, V. P., and Collier V. P. (2002). A National Study of School Effectiveness for 

Language Minority Students Long-Term Academic Achievement. Crede. 
Unesco (2002). H Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα – Ο Θησαυρός που Κρύβει Μέσα της, 

Έκθεση Delors (Μετάφραση Κασωτάκη). Αθήνα. 
 
Ανθρώπινα Δικαιώματα 
Μπάλιας, Σ. (2011). Τα δικαιώματα του παιδιού. Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ. 
Πανταζής, Β., Παπαγεωργίου, Ε. (2012). Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: 

Θεωρία – Έρευνα. Αθήνα: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.  
Lenhart, V., (2006). Παιδαγωγική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αθήνα: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - 

Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 
Νικολάου, Γ. (2010). Εκπαίδευση & Ταυτότητα στη Διασπορά. Αθήνα: Πεδίο. 
Καρακατσάνη, Δ. (2004). Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Intercultural Education 
Multicultural Education Review 
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ΕΚΠ-117: Ειδικά Θέματα των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση  (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Απόκτησης γνώσεων & ανάπτυξης δεξιοτήτων 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Ναι (στην αγγλική γλώσσα) 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με διάφορα σύγχρονα θέματα 
εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με έμφαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
• Αναλύουν τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου και των βασικών εξυπηρετήσεων 
που παρέχει. 
• Περιγράφουν τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις επιδράσεις του 
διαδικτύου στην κοινωνία και στην εκπαίδευση από τη χρήση του με έμφαση στη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
• Αναλύουν θέματα σχετικά με την ηθική χρήση του διαδικτύου, την ιδιωτικότητα στο 
διαδίκτυο και την προστασία της. 
• Περιγράφουν τύπους και τρόπους παραβίασης της ηθικής χρήσης του διαδικτύου 
(ηλεκτρονικό έγκλημα). 
• Αναλύουν τρόπους εκπαιδευτικής αξιοποίησης του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. 
ψηφιακών αποθετηρίων και λεξικών) και του διαδικτύου των πραγμάτων με έμφαση 
στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.  
• Αναλύουν τον τρόπο λειτουργίας των έξυπνων συστημάτων, των συστημάτων 
διάχυτων υπολογισμών, των φορητών και των ασύρματων συσκευών, του έξυπνου 
σπιτιού και της έξυπνης τάξης. 
• Αναφέρονται σε θέματα εκπαιδευτικού λογισμικού και σε θέματα λογισμικού για 
ειδικές κατηγορίες μαθητών και σε μαθητές διαπολιτισμικές τάξεων. 
• Αναλύουν θέματα αξιοποίησης της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη σχολική τάξη και 
εφαρμόζουν ρομποτικές κατασκευές για την επίτευξη μαθησιακών στόχων.  
• Αναλύουν θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης 
επικοινωνίας, παραμέτρων που επιδρούν σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης με έμφαση 
στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
• Αναφέρονται στον τρόπο λειτουργίας των περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης και 
συστημάτων διαχείρισης μάθησης με έμφαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
• Αναλύουν τρόπους εξόρυξης γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων και 
εκπαιδευτικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της. 



Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Πατρών - Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών   |   Σελ. 38 

Οδηγός Σπουδών Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» (Master in Education) – 2018-19 
http://post.elemedu.upatras.gr/ 

• Αναφέρονται και περιγράφουν αντικείμενα, πρότυπα & δραστηριότητες μάθησης. 
• Εργάζονται σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης με σεβασμό στη 
διαπολιτισμικότητα. 
• Αναλύουν τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της χρήσης των συστημάτων 
εξατομικευμένης μάθησης. 
• Αναφέρονται στη μάθηση μέσω κινητών συσκευών και στις παραμέτρους που 
επενεργούν. 
• Περιγράφουν τη δομή, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των MOOCs. 
 
Γενικές ικανότητες 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 
• Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως ακολούθως: 
• Το διαδίκτυο, εξυπηρετήσεις, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και επιδράσεις στην 
κοινωνία και στην εκπαίδευση, ψηφιακός γραμματισμός με έμφαση στη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση. 
• Ο Παγκόσμιος Ιστός, η προστασία της ιδιωτικότητας, η ηθική χρήση του διαδικτύου 
και το ηλεκτρονικό έγκλημα. 
• Οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, οι συλλογές, τα ψηφιακά αποθετήρια, το 
διαδίκτυο των πραγμάτων. 
• Τα έξυπνα συστήματα και οι διάχυτοι υπολογισμοί, οι φορητές και οι ασύρματες 
συσκευές, το έξυπνο σπίτι και η έξυπνη τάξη. 
• Το εκπαιδευτικό λογισμικό, τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα μικρά 
εννοιολογικά παιχνίδια και το εκπαιδευτικό λογισμικό για την Ειδική Αγωγή και τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
• Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, οι προσεγγίσεις αξιοποίησης, οι μαθησιακοί στόχοι και 
τα πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής.  
• Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η σύγχρονη και η ασύγχρονη επικοινωνία σε 
διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.  
• Περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης, συστήματα τηλεδιάσκεψης, συστήματα 
διαχείρισης μάθησης, εξόρυξη γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων. 
• Αντικείμενα, πρότυπα & δραστηριότητες μάθησης, συνεργατικά περιβάλλοντα 
μάθησης, η εξατομικευμένη μάθηση. 
• Η μάθηση μέσω κινητών συσκευών σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις, εργαστηριακή άσκηση, συζήτηση, επίδειξη). 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 



Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Πατρών - Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών   |   Σελ. 39 

Οδηγός Σπουδών Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» (Master in Education) – 2018-19 
http://post.elemedu.upatras.gr/ 

1. Ανάθεση εργασιών, μελέτη και παρουσίαση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και 
υλοποίηση με βάση προκαθορισμένα πρότυπα (30% επί του συνολικού τελικού 
βαθμού).  
2. Κατασκευή διδακτικού σεναρίου διδασκαλίας μιας έννοιας ή μαθήματος MOOC για 
τη διδασκαλία μιας έννοιας, με έμφαση στη διαπολιτισμικότητα (30% επί του τελικού 
βαθμού). 
3. Συγγραφή τελικής εργασίας με θέμα και έμφαση στην εφαρμογή των ΤΠΕ στη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση (40% επί του συνολικού τελικού βαθμού). 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D., Russell, J. D. (2009). Εκπαιδευτική τεχνολογία 

για διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Επίκεντρο. 
Roblyer, M. D., Doering, A. H. (2015). Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδασκαλία. Αθήνα: 

Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ. 
Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2018). Η Ηθική στο Διαδίκτυο και το Ηλεκτρονικό Έγκλημα. 

Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 
Τζιμογιάννης, Α. (2017). Ηλεκτρονική Μάθηση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και 

εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 
Βοσνιάδου, Σ. (2006). Σχεδιάζοντας περιβάλλοντα μάθησης υποστηριζόμενα από τις 

Σύγχρονες Τεχνολογίες. Αθήνα: Gutenberg. 
Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές. Αθήνα: Gutenberg. 
Μικρόπουλος, Α., Μπέλλου, Ι. (2010). Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή. Αθήνα: 

Κλειδάριθμος. 
Παναγιωτακόπουλος, Χρ., Πιερρακέας, Χρ. & Πιντέλας, Π. (2005). Σχεδίαση 

Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Πάτρα: Εκδόσεις ΕΑΠ. 
 
 

ΕΚΠ-101: Ειδικά Θέματα των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Ε) 
 
Τύπος μαθήματος 
Απόκτησης γνώσεων & ανάπτυξης δεξιοτήτων 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Ναι (στην αγγλική γλώσσα) 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
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Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με διάφορα σύγχρονα θέματα 
εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωσή του οι φοιτητές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να: 

 Αναλύουν τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου και των βασικών εξυπηρετήσεων 
που αυτό παρέχει. 

 Περιγράφουν τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις επιδράσεις του 
διαδικτύου στην κοινωνία και στην εκπαίδευση. 

 Αναλύουν θέματα σχετικά με την ηθική χρήση του διαδικτύου, την ιδιωτικότητα στο 
διαδίκτυο και την προστασία της σε αυτό. 

 Περιγράφουν τύπους και τρόπους παραβίασης της ηθικής χρήσης του διαδικτύου 
(ηλεκτρονικό έγκλημα). 

 Αναλύουν τρόπους εκπαιδευτικής αξιοποίησης του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. 
ψηφιακών αποθετηρίων και λεξικών) και του διαδικτύου των πραγμάτων.  

 Αναλύουν τον τρόπο λειτουργίας των έξυπνων συστημάτων, των συστημάτων 
διάχυτων υπολογισμών, των φορητών και των ασύρματων συσκευών, του έξυπνου 
σπιτιού και της έξυπνης τάξης. 

 Αναφέρονται σε θέματα εκπαιδευτικού λογισμικού και σε θέματα λογισμικού για 
ειδικές κατηγορίες μαθητών. 

 Αναλύουν θέματα αξιοποίησης της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη σχολική τάξη και 
να εφαρμόζουν ρομποτικές κατασκευές για την επίτευξη μαθησιακών στόχων.  

 Αναλύουν θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης 
επικοινωνίας, παραμέτρων που επιδρούν σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης. 

 Αναφέρονται στον τρόπο λειτουργίας των περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης και 
συστημάτων διαχείρισης μάθησης. 

 Αναλύουν τρόπους εξόρυξης γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων και 
εκπαιδευτικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της. 

 Αναφέρονται και να περιγράφουν αντικείμενα, πρότυπα & δραστηριότητες 
μάθησης. 

 Εργάζονται σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. 

 Αναλύουν τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της χρήσης των συστημάτων 
εξατομικευμένης μάθησης. 

 Αναφέρονται στη μάθηση μέσω κινητών συσκευών και στις παραμέτρους που 
επενεργούν. 

 Περιγράφουν τη δομή, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των MOOCs. 
 
Γενικές ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

 Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
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Περιεχόμενο μαθήματος 
Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως ακολούθως: 
• Το διαδίκτυο, εξυπηρετήσεις, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και επιδράσεις στην 
κοινωνία και στην εκπαίδευση, ο ψηφιακός γραμματισμός. 
• Ο Παγκόσμιος Ιστός, η προστασία της ιδιωτικότητας, η ηθική χρήση του διαδικτύου 
και το ηλεκτρονικό έγκλημα. 
• Οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, οι συλλογές, τα ψηφιακά αποθετήρια,  το 
διαδίκτυο των πραγμάτων. 
• Τα έξυπνα συστήματα και οι διάχυτοι υπολογισμοί, οι φορητές και οι ασύρματες 
συσκευές, το έξυπνο σπίτι και η έξυπνη τάξη. 
• Το εκπαιδευτικό λογισμικό, τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα μικρά 
εννοιολογικά παιχνίδια και το εκπαιδευτικό λογισμικό για την Ειδική Αγωγή. 
• Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, οι προσεγγίσεις αξιοποίησης, οι μαθησιακοί στόχοι και 
τα πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής.  
• Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η σύγχρονη και η ασύγχρονη επικοινωνία. 
• Περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης, συστήματα τηλεδιάσκεψης, συστήματα 
διαχείρισης μάθησης, εξόρυξη γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων. 
• Αντικείμενα, πρότυπα & δραστηριότητες μάθησης, συνεργατικά περιβάλλοντα 
μάθησης, η εξατομικευμένη μάθηση. 
• Η μάθηση μέσω κινητών συσκευών. 
• Τα MOOCS, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης τους. 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις, εργαστηριακή άσκηση, συζήτηση, επίδειξη). 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
1. Ανάθεση εργασιών, μελέτη και παρουσίαση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και 
υλοποίηση με βάση προκαθορισμένα πρότυπα (30% επί του συνολικού τελικού 
βαθμού).  
2. Κατασκευή διδακτικού σεναρίου ή μαθήματος MOOC για τη διδασκαλία μιας έννοιας 
(30% επί του τελικού βαθμού). 
3. Συγγραφή τελικής εργασίας με θέμα την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (40% 
επί του συνολικού τελικού βαθμού). 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D., Russell, J. D. (2009). Εκπαιδευτική τεχνολογία 

για διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Επίκεντρο. 
Roblyer, M. D., Doering, A. H. (2015). Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδασκαλία. Αθήνα: 

Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ. 
Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2018). Η Ηθική στο Διαδίκτυο και το Ηλεκτρονικό Έγκλημα. 

Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 
Τζιμογιάννης, Α. (2017). Ηλεκτρονική Μάθηση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και 

εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 
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Βοσνιάδου, Σ. (2006). Σχεδιάζοντας περιβάλλοντα μάθησης υποστηριζόμενα από τις 
Σύγχρονες Τεχνολογίες. Αθήνα: Gutenberg. 

Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές. Αθήνα: Gutenberg. 
Μικρόπουλος, Α., Μπέλλου, Ι. (2010). Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή. Αθήνα: 

Κλειδάριθμος. 
Παναγιωτακόπουλος, Χρ., Πιερρακέας, Χρ. & Πιντέλας, Π. (2005). Σχεδίαση 

Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Πάτρα: Εκδόσεις ΕΑΠ. 
 
 

ΕΚΠ-102: Φιλοσοφία της Παιδείας (Ε) 
 
Τύπος μαθήματος 
Γενικών γνώσεων 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνικά – Αγγλικά 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Όχι  
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: (1) να 
αναγνωρίζουν τη λογική συνοχή των φιλοσοφιών της παιδείας του 20ού αιώνα· (2) να 
αναγνωρίζουν τη φιλοσοφική προέλευση των τρεχουσών μη φιλοσοφικά εκφερόμενων 
παιδαγωγικών ιδεών· (3) να συνάγουν συμπεράσματα για τις πρακτικές συνεπαγωγές 
των  φιλοσοφιών της παιδείας του 20ού αιώνα και (4) να συλλαμβάνουν τρόπους 
αξιοποίησης αυτών των συνεπαγωγών στη διαμόρφωση του curriculum και στη 
διδακτική πράξη. 
 
Γενικές ικανότητες 
1) αυτόνομη εργασία 
2) παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
3) άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
4) προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
(Α) Ιστορία της Φιλοσοφίας της Παιδείας (i) Μείζονες φιλόσοφοι της παιδείας κατά την 
Αρχαιότητα και τους Μέσους Χρόνους. (ii) Μείζονες φιλόσοφοι της παιδείας από τους 
Νέους Χρόνους έως και τον 19ο αι. (Β) Σύγχρονη Φιλοσοφία της Παιδείας (20ός-21ος 
αι.). Πραγματισμός. Φαινομενολογικές φιλοσοφίες της παιδείας. Λογικός θετικισμός, 
ιστορικός σχετικισμός, κριτικισμός. Μαρξισμός. Σχολή της Φρανκφούρτης: 



Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Πατρών - Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών   |   Σελ. 43 

Οδηγός Σπουδών Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» (Master in Education) – 2018-19 
http://post.elemedu.upatras.gr/ 

δογματισμός, διαποτισμός, κριτική σκέψη. Αυθεντία και ελευθερία. Πολιτιστικός 
ιμπεριαλισμός και ανθρώπινα δικαιώματα. Γνώση και βία. Wittgenstein. Αποδομισμός. 
Μεταδομισμός. Μεταμοντέρνες φιλοσοφίες της παιδείας. 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο. 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Με γραπτή εργασία. Κριτήρια αξιολόγησης: τεχνική επάρκεια, ορθή κατανόηση των 
παρουσιαζόμενων φιλοσοφικών θεωρήσεων της παιδείας, κατανόηση  του ιστορικού 
τους πλαισίου, κριτική αποτίμηση του περιεχομένου τους. 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Palmer Cooper, J. A., Cooper, D. E. (ed.) (2016). The Routledge Encyclopedia of 

Educational Thinkers. New York: Routledge. 
Peters M.A. (2017.). Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory, vol. 1-3, 

Σιγκαπούρη: Springer. 
 
Journal of Philosophy of Education (1967-…). 
 
 

ΕΚΠ-103: Ιστορία της Εκπαίδευσης (Ε) 
 
Τύπος μαθήματος 
Απόκτησης γνώσεων - Ανάπτυξης Δεξιοτήτων - Επιστημονικής Περιοχής 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Ναι (στην αγγλική γλώσσα) 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τη μεθοδολογία της ιστορίας 
της εκπαίδευσης και της ανάλυσης των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Μετά την 
ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
•  να έχουν γνώση των θεωριών και μεθοδολογικών πρακτικών στην ιστορία της 
εκπαίδευσης.   
• να έχουν γνώση των θεωρητικών και μεθοδολογικών διαστάσεων στην ιστορία της 
εκπαίδευσης. 
• να μπορούν να διατυπώνουν ερωτήματα σχετικά με τις εκπαιδευτικές 
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μεταρρυθμίσεις και να επιλέγουν θεωρητικές-μεθοδολογικές προτάσεις για την 
απάντησή τους.  
• να είναι ικανοί να δώσουν μια ολοκληρωμένη ιστορική ερμηνεία για ένα θέμα 
(χρησιμοποιώντας διαφορετικές ιστορικές σχολές), έχοντας ερευνήσει τόσο τα 
αρχειακά τεκμήρια, όσο και τις ιστοριογραφικές πηγές και τη βιβλιογραφία. 
 
Γενικές ικανότητες 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων  
• Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
• Προαγωγή επαγωγικής και συνθετικής σκέψης 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως ακολούθως: 
•  Είναι μια εισαγωγή στη μελέτη των θεωρητικών ζητημάτων της Ιστορίας της 
Εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για μεταπτυχιακούς φοιτητές.  
•  Δίνεται έμφαση στη συγκρότηση της ιστορίας ως επιστημονικό πεδίο, και στις 
σχέσεις της με το πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, και ιδιαίτερα 
με της κοινωνιολογίας.  
•  Αναλύονται οι βασικές θέσεις των κυριότερων ιστορικών σχολών, και εξετάζονται οι 
τελευταίες εξελίξεις στη θεωρία της ιστορίας και της ιστορικής ανάλυσης και ερμηνείας 
(μετανεωτερική προσέγγιση). 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις). 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Εργασία (3.000 – 4.000 λέξεις), με ερευνητική διάσταση , από συναφή προς το 
αντικείμενο του μαθήματος θεματογραφία. 
Κριτήρια αξιολόγησης: 50% μεθοδολογία και βιβλιογραφία, 30% ανάλυση και ανάπτυξη 
θέματος, 20% δομή και οργάνωση κειμένου). 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Anderson, P. (1994). Θεωρίες για το τέλος της ιστορίας. Αθήνα: Στάχυ.  
Bloch, M. (1994). Απολογία για την ιστορία. Αθήνα: Εναλλακτικές εκδόσεις.  
Βεϊκος Θ. (1987). Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας. Αθήνα: Θεμέλιο.  
Carr, Ε. (1999). Τι είναι ιστορία; (μτφρ. Παππάς Α.). Γνώση: Αθήνα.  
Collingwood, R.G. (1973). The idea of history. London: Oxford University Press  
Dosse, Fr. (1993). H ιστορία σε ψίχουλα. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
Foteinos, D. (2018). "Not in the 1968". The Greek university students rebellion in 1973 

and its aftermath in the 2015 Greek multi-crisis. In Payà Rico, A., et al (Eds.) 
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(2018). Globalizing the student rebellion in the long ’68. Salamanca: FahrenHouse, 
pp. 159-167.  

Löwith, K. (1985). Το νόημα της ιστορίας. Αθήνα: Γνώση. 
McCullagh, C.B (2004). The logic of History –Putting postmodernism in perspective. 

London: Routledge.  
Μουζέλης, Ν. (1992). Μεταμαρξιστικές προοπτικές. Αθήνα: Θεμέλιο.  
Nisbet, R. (1995). Κοινωνική αλλαγή και ιστορία. Αθήνα: Γνώση.  
Oakeshott, M. (1999). On history. Indianapolis: Liberty Fund. 
Skocpol, Th. (επιμ.) (1999). Ιστορική κοινωνιολογία – Όραμα και μέθοδος, (μτφρ. 

Μαρκέτος Σπ.). Κατάρτι: Αθήνα.  
Walsh, W.H. (1985). Εισαγωγή στη φιλοσοφία της Ιστορίας (μτφρ. Βώρος Φ. Κ.). Αθήνα: 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας.  
Williams, R. (1994). Κουλτούρα και ιστορία. (μτφρ. Αποστολίδου Β.). Αθήνα: Γνώση.  
Φωτεινός, Δ., Παπαδάκης, Ν., Σιμένη, Π. (επιμ.) (2017). Εκπαίδευση και εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση: ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg.  
Φωτεινός, Δ. (2013). Ιστορία των αναλυτικών προγραμμάτων 1950-1980. Μεταξύ 

(ιδεολογικοπολιτικής) ρύθμισης και (παιδαγωγικής) μεταρρύθμισης. Αθήνα: 
Gutenberg  

Φωτεινός, Δ. (2014). Ερωτήματα σχετικά με μεθοδολογικές και θεωρητικές προτάσεις 
(μια απάντηση). Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τ. 11-12, σελ. 157-202. 

Φωτεινός, Δ. (2011). Η ιστορία, η θεωρία, και το μεθοδολογικό πρόσχημα (μια μετα-
μεταμοντέρνα ανάγνωση της ιστορίας). Στο Μπουζάκης, Σ. (επιμ.) Πανόραμα 
Ιστορίας της Εκπαίδευσης: Όψεις και απόψεις, τ. Α': Ιστοριογραφικά ρεύματα, 
Μακρές Περίοδοι, Εκπαίδευση εκτός συνόρων, Τοπική Ιστορία. Αθήνα: 
Gutenberg, σελ. 81-96. 

Φωτεινός, Δ. (2009). Αναλυτικά προγράμματα: ερμηνείες και ερωτήματα –Μια 
προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των μεθοδολογικών παραδοχών μέσα από την 
εξέταση της ιστορίας των αναλυτικών προγραμμάτων της μέσης γενικής και 
τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (κατά το διάστημα 1950-1977). Θέματα 
Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τ. 8, σελ. 174-219.  

Ψυχοπαίδης, Κ. (1994). Ιστορία και μέθοδος. Αθήνα: Σμίλη. 
 
 

ΕΚΠ-104: Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες - Εκπαίδευση κωφών 
μαθητών (Ε) 
 
Τύπος μαθήματος 
Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
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Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Όχι  
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στα κυριότερα 
φιλοσοφικά, ερευνητικά, θεωρητικά και πρακτικά θέματα που απασχολούν σήμερα την 
Ειδική Αγωγή γενικότερα  και  ειδικότερα την  εκπαίδευση των κωφών και βαρηκόων 
παιδιών.  Επίσης στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει την ευκαιρία στους 
φοιτητές να μελετήσουν τους κοινωνικοπολιτιστικούς, ιστορικούς και πολιτικούς 
παράγοντες που διαμορφώνουν τις κοινωνικές στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στους 
ανθρώπους με αναπηρία και  να κατανοήσουν πώς αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν 
την οικογενειακή ζωή, την εκπαίδευση, την επικοινωνία και την όλη εξέλιξη των κωφών 
παιδιών.  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν: 
• Να συνθέσουν τις προσωπικές τους αντιλήψεις για την εκπαίδευση των μαθητών με 
ειδικές ανάγκες.  
• Να συνθέσουν τις προσωπικές τους αντιλήψεις για την εκπαίδευση των μαθητών με 
προβλήματα ακοής. 
• Να παρουσιάσουν τις θεωρίες για την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες 
μέσα από τη μελέτη των ερευνητικών, φιλοσοφικών και θεωρητικών δεδομένων. 
• Να αντιπαραβάλουν τις αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις των ειδικών σχετικά με τα 
θεμελιώδη ερωτήματα του κλάδου.  
• Να εκτιμήσουν τις ανάγκες των παιδών με προβλήματα ακοής μέσα από την 
παρατήρηση κωφών/βαρήκοων παιδιών σε ειδικά σχολεία.  
• Να εκτιμούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με προβλήματα ακοής.  
• Να προσδιορίζουν τα προβλήματα επικοινωνίας των μαθητών με προβλήματα 
ακοής. 
 
Γενικές ικανότητες 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής: 
• Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ειδικής Αγωγής και τη Αγωγής Κωφών – Προσδιορισμοί 
διαφόρων όρων. Ο πληθυσμός των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αξιολόγηση, 
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Αιτιολογία, Έγκαιρη Παρέμβαση. Πληθυσμός κωφών και βαρήκοων παιδιών.  
• Θεωρητικά και Φιλοσοφικά μοντέλα της Ειδικής Αγωγής και της Εκπαίδευσης 
Κωφών Παιδιών. Ιατρικό και Κοινωνικό μοντέλο της Αναπηρίας και η επίδραση των 
κοινωνικών κατασκευών στην εκπαίδευση και αποκατάσταση των παιδιών με ειδικές 
ανάγκες και των κωφών-βαρηκόων.  
• Κοινωνία και αναπηρία. Οι κωφοί στην κοινωνία: Ιστορική αναδρομή. Στάσεις-
αντιλήψεις και αλλαγές στάσεων. 
•  Η επίδραση αντιλήψεων στην εκπαίδευση και τη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία 
και των κωφών.  
• Ειδική Αγωγή και Αγωγή Κωφών: Ιστορική αναδρομή – Ο πόλεμος των 200 χρόνων. 
Σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις .  
• Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των κωφών παιδιών. Επικοινωνία-γλώσσα, Γραμματισμός 
και σχολική πρόοδος. Μοντέλα Εκπαίδευσης και μέθοδοι επικοινωνίας.  
• Νομοθεσία και ειδική εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων παιδιών στην Ελλάδα. 
Ιστορικά δεδομένα και σύγχρονη πραγματικότητα.  
• Συναισθηματική, γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη κωφών και βαρήκοων παιδιών.  
• Ερευνητικές προσεγγίεσεις και πρακτικές εφαρμογές στη εκπαίδευση των κωφών 
και βαρήκοων παιδιών. Σύγχρονα θέματα και προσεγγίσεις. 
 
Τρόπος παράδοσης 
Διάλεξη, μελέτη άρθρων, παρουσιάσεις εργασιών, παρακολουθήσεις πρακτικών 
εφαρμογών. 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Κριτική ανάλυση επιστημονικών άρθρων. Τα άρθρα θα προτείνονται στους φοιτητές 
από το διδάσκοντα ή θα μπορούν οι να τα επιλέγουν οι φοιτητές σε συνεργασία με τον 
διδάσκοντα. Οι φοιτητές θα παρουσιάζουν δύο εργασίες τις οποίες και θα 
παρουσιάσουν δημόσια στα πλαίσια του μαθήματος.  
Ενεργός συμμετοχή στο μάθημα: 10% 
Παρουσίαση εργασιών: 20% 
Αξιολόγηση γραπτών εργασιών: 70%. 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Cargiulo, R.M. (2009). Special Education in Contemporary Society – An Introduction to 

Exceptionality. SAGE Publications, Inc..  
Heaward W. L., (2011). Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες (Επιστ. Επ. Δαβάζογλου, Α, Κόκκινος, 

Κ,). Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος. 
Kirk, S.A., Gallagher, J.J., & Anastasiow, N.J. (1997). Educating Exceptional Children. 

Houghton Mifflin Company. 
Knoors, H., and Marschark, M (2015). Διδασκαλία κωφών και βαρηκόων. Αναπτυξιακή 

και ψυχολογική προσέγγιση (επιστ. Επιμέλεια, Λαμπροπούλου, Β., Οκαλίδου, Α., 
και Χατζηκακού, Κ.). Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.  

Λαμπροπούλου, Β. (Επ.) (1999). Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί. 3ο Εκπαιδευτικό Πακέτο 
Επιμόρφωσης, Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ. Πάτρα: Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών. 
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Λαμπροπούλου, Β.,Χατζηκακού, Κ., και Βλάχου, Γ.,(2003). Η Ένταξη και η Συμμετοχή των 
Κωφών/Βαρηκόων Μαθητών σε Σχολεία με Ακούοντες Μαθητές. Μονάδα Αγωγής 
Κωφών, Πανεπιστημίου Πατρών: Πάτρα  

Lewis, R.B. & Doorlag D.H. (2006). Teaching Students with Special Needs in General 
Education Classrooms. Pearson Education Inc. 

Marschark, M,  and Spencer, P., E. (2003). Deaf Studies, Language, and Education. New 
York: Oxford University Press. 

Marschark, M., Lang, H, G, and Albertiny, J. A. (2002). Educating Deaf Students. From 
Research to Practice. New York: Oxford University Press. 

Moores, D and Miller, S. ( 2009). Deaf People around the World. Washington, D.C.: 
Gallaudet University Press. 

Oliver, M. ((2009). Αναπηρία και Πολιτική. Αθήνα: Επίκεντρο. 
Pierangelo, R. & Giuliani, G.A. (2009). Assessment in Special Education – A Practical 

Approach. Pearson Education Inc. 
Sheridan, M. (2001). Inner Lives of Deaf Children Interviews and Analysis. Washington, 

D.C.: Gallaudet University Press. 
Winzer, M, A, and Mazurek, K. (2000). Special Education in the 21st Century: Issues of 

Inclusion and Reform. Washington, D.C : Gallaudet University Press. 
Ζωνίου-Σιδέρη, Α. (Επ.). (2000). Ένταξη: Ουτοπία ή Πραγματικότητα; Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
The Journal of Special Education 
British journal of Special Education 
Journal of Research in Special Educational Needs 
European Journal of Special Needs Education 
Θέματα Ειδικής Αγωγής 
Journal of Deaf Studies and Deaf Education 
Deafness and Education International 
American Annals of the Deaf 
The Volta Review 
 
 

ΕΚΠ-105: Πολυπολιτισμικά Μαθηματικά (Ε) 
 
Τύπος μαθήματος 
Γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνικά. Απαιτείται η στοιχειώδης γνώση αγγλικών για την επεξεργασία/ανάλυση 
πηγών. 
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Προσφέρεται σε Erasmus 
Ναι 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Ανάπτυξη της πολιτιστικής συνείδησης.  Ενίσχυση της διαπολιτισμικής ικανότητας.  
Καταπολέμηση του ρατσισμού, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων. Ανάπτυξη της 
συνειδητοποίησης της κατάστασης του πλανήτη και της παγκόσμιας δυναμικής. 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής δράσης. 
Πιο συγκεκριμένα για την πολυπολιτισμική Μαθηματική Εκπαίδευση: 
Ανάπτυξη ικανοτήτων για: 
"Ενσωμάτωση περιεχομένου". Αναγνώριση των ποικίλων πολιτιστικών συνεισφορών 
στα μαθηματικά. Αυτή η ικανότητα είναι σημαντική επειδή πολλοί θεωρούν τα 
μαθηματικά ως ευρωκεντρικά. 
«Κατασκευή γνώσης". Στις μαθηματικές τάξεις, οι δάσκαλοι μπορούν να βοηθήσουν 
τους μαθητές να καταλάβουν ότι ακόμα κι αν υπάρχουν ορισμένα στοιχεία των 
μαθηματικών που είναι κοινά για όλους, υπάρχουν διαφορές στους τρόπους με τους 
οποίους οι διάφορες πολιτιστικές ομάδες βλέπουν μερικές από αυτές τις κύριες πτυχές 
των μαθηματικών. 
"Μείωση προκατάληψης". Η θετική στάση απέναντι σε διαφορετικές πολιτισμικές 
ομάδες μπορεί να ενθαρρυνθεί με τη χρήση μαθηματικών για τη μελέτη κοινωνικών ή 
πολιτιστικών θεμάτων. Τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να αποκαλύψουν και να 
διαλύσουν τα στερεότυπα και τους μύθους που επηρεάζουν τις πολιτιστικές ομάδες. Η 
κριτική κατανόηση των αριθμητικών δεδομένων ωθεί τους  μαθητευόμενους να 
αμφισβητήσουν τις  παγιωμένες αντιλήψεις σχετικά με τον τρόπο δομής της κοινωνίας 
και τους δίνει τη δυνατότητα να ενεργούν από μια πιο ενημερωμένη θέση σχετικά με 
τις κοινωνικές δομές και διαδικασίες 
"Ικανοποιητική παιδαγωγική." Οι εκπαιδευτικοί κατανοούν και αποδέχονται ότι ο 
τρόπος που μαθαίνει κάποιος αποτελεί βασικό στοιχείο για την παροχή ισότιμης 
εκπαίδευσης στην τάξη. 
«Ενδυνάμωση της σχολικής κουλτούρας και της κοινωνικής δομής». Ικανότητες 
εφαρμογής πρακτικών που συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας πολυπολιτισμικής τάξης 
όπως: πρακτικές ομαδοποίησης,  κοινωνικό κλίμα,  πρακτικές αξιολόγησης,  συμμετοχή 
σε εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λπ. 
 
Γενικές ικανότητες 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  
• Αυτόνομη εργασία  
• Ομαδική εργασία  
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
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• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Στο μάθημα αναλύεται η διδασκαλία των μαθηματικών από μια πολυπολιτισμική 
οπτική. Τα μαθηματικά δεν φαίνεται να αποτελούν ένα γόνιμο πεδίο για την 
πολυπολιτισμική εκπαίδευση, επειδή οι μαθηματικές αλήθειες είναι παγκοσμίως 
έγκυρες. Ωστόσο, όλοι οι πολιτισμοί παράγουν μαθηματικές ιδέες, ακριβώς όπως 
παράγουν διαφορετικές γλώσσες και κοινωνικά συστήματα. Η αναγνώριση και η 
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των μειονοτικών μαθητών συμβάλλει στην 
οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και της αυτοεκτίμησης, όπως επίσης και στην 
υπερνίκηση της Ευρωκεντρικής προκατάληψης που σχετίζεται με την προέλευση και 
την πρακτική των μαθηματικών.  
Μια πολυπολιτισμική προσέγγιση στα μαθηματικά απαιτεί γνώση της ιστορίας των 
μαθηματικών και αναγνώριση των κοινωνικών και πολιτικών αξιών που διαμορφώνουν 
το πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών. Τα δύο πρώτα μαθήματα παρουσιάζουν τη 
λογική πίσω από μια πολυπολιτισμική προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθηματικών. 
Οι δάσκαλοι των Μαθηματικών ενθαρρύνονται να εξετάσουν τη χρήση εναλλακτικών 
αλγορίθμων που εμφανίστηκαν σε διάφορους πολιτισμούς. Πρέπει να αναγνωρίσουν 
ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες μέθοδοι για την επίλυση ενός 
προβλήματος, διαφορετικούς από τους τυπικούς υπολογισμούς χαρτιού και μολυβιού. 
Προτείνονται εναλλακτικοί αλγόριθμοι για προσθήκη, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και 
διαίρεση.  
Το τρίτο μάθημα στοχεύει να δείξει, μέσω σύντομων παραδειγμάτων, πώς μια τέτοια 
προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σχολικό πρόγραμμα σπουδών.  
Τα επόμενα τέσσερα μαθήματα θίγουν λεπτομερέστερα επιλεγμένα θέματα σε 
στοιχειώδη αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία και στατιστική. Στα επόμενα μαθήματα, 
παρουσιάζονται δραστηριότητες και παιχνίδια από διάφορους πολιτισμούς στην 
πορεία του χρόνου. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες και τα παιχνίδια έχουν τις ρίζες 
τους σε διάφορα μέρη του κόσμου. Μπορούν να φέρουν τη ζωτικότητα της εθνοτικής 
και πολιτιστικής ποικιλομορφίας στο πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών και να 
ενισχύσουν το υπόβαθρο του εθνοτικά «διαφορετικού» παιδιού και να εκθέσουν τα 
παιδιά στην εθνική κληρονομιά των άλλων. 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις, εργαστηριακή εξάσκηση/στην περίπτωση των 
παιχνιδιών, επίδειξη, συζήτηση). 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
• Γραπτή τελική εξέταση (50%).  
• Εργασία σχετική με το περιεχόμενο του μαθήματος(50%) 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Σταθοπούλου, Χ. (2005). Εθνομαθηματικά: διερευνώντας την πολιτισμική διάσταση των 
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μαθηματικών και της μαθηματικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Ατραπός. 
• Πηγές από το διαδίκτυο 
• Σημειώσεις 
 
 

ΕΚΠ-106: Ειδικά Θέματα Διδασκαλίας της Λογοτεχνίας: Συγκριτική 
Φιλολογία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Ε) 
 
Τύπος μαθήματος 
Επιστημονικής Περιοχής (Συγκριτική φιλολογία - Διαπολιτισμική εκπαίδευση) 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Ναι  
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:  
1. Έχουν αφομοιώσει έννοιες βάσης της επιστήμης της συγκριτικής φιλολογίας, σε 
συνάρτηση με αντίστοιχες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
2. Έχουν εποπτεία της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας για παιδιά και νέους. 
3. Γνωρίζουν το περιεχόμενο έργων αναφοράς της νεοελληνικής και της ευρωπαϊκής 
λογοτεχνικής παραγωγής τα οποία ενσωματώνουν την εικόνα του άλλου / ξένου.  
4. Έχουν εξοικειωθεί με την ειδική βιβλιογραφία, καθώς και με τα κύρια ζητούμενα της 
επιστημονικής ανάλυσης του λογοτεχνικού έργου (ενδεικτικά: την τοποθέτηση στο 
ιστορικό και γραμματολογικό του πλαίσιο, τον προσδιορισμό των θεματικών και 
μορφικών του οριζουσών, την κριτική του ερμηνεία). 
5. Συνθέτουν τα δεδομένα της επιστημονικής του ερμηνείας με αυτά της συστηματικής 
του διδασκαλίας. 
 
Γενικές ικανότητες 
1. Αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 
2. Αυτόνομης εργασίας 
3. Εργασίας σε διεθνές περιβάλλον 
4. Εργασίας σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
5. Παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών 
6. Σεβασμού στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα 
7. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 



Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Πατρών - Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών   |   Σελ. 52 

Οδηγός Σπουδών Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» (Master in Education) – 2018-19 
http://post.elemedu.upatras.gr/ 

θέματα φύλου 
8. Προαγωγής της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Στόχος του μαθήματος είναι να προτείνει μια δέσμη αρχών για τη συστηματική μελέτη 
και διδασκαλία έργων της νεοελληνικής και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας τα οποία 
ενσωματώνουν την εικόνα του άλλου / ξένου. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται ο 
ορισμός βάσης του εγγύτερου στη θεματική αυτή πεδίου των φιλολογικών σπουδών –
της συγκριτικής φιλολογίας και των κύριων εννοιολογικών της υποσυνόλων (ενδεικτικά: 
λογοτεχνία / φιλολογία, γραμματεία / γραμματολογία, εικονολογία, διακειμενικότητα)– 
του οποίου και εξετάζεται ο διάλογος με τον χώρο των πολιτισμικών σπουδών. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, στο σημείο αυτό, στην πολιτισμική εικονολογία, τη 
συστηματική δηλαδή εξέταση των τρόπων αποτύπωσης στο λογοτεχνικό έργο της 
εικόνας του άλλου / ξένου. Το περιεχόμενο του μαθήματος αρθρώνεται, ακριβέστερα, 
στις εξής θεματικές ενότητες:   

I. Γενική εισαγωγή: Προσδιορισμός του αντικειμένου μελέτης και των εννοιών 
βάσης, ζητήματα ορολογίας.  
II. Παρουσίαση των επιμέρους οριζουσών της ερμηνευτικής εργασίας και 
πρόταση μιας, εναρμονισμένης με την ειδική θεματική του μαθήματος και 
αξιοποιήσιμης στη διδακτική πράξη, μεθόδου ερμηνευτικής ανάλυσης 
λογοτεχνημάτων. 
III. Ερμηνευτική, τέλος, ανάλυση έργων παιδικής και νεανικής, inter alias, 
λογοτεχνίας τα οποία πραγματεύονται ζητήματα διαπολιτισμικότητας και 
αντλούνται από τη νεότερη και σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή. 

 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο (σειρά διαλέξεων στην αίθουσα, αναλυτική συζήτηση). 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Γραπτή εργασία, στόχος της οποίας είναι η συστηματική ερμηνευτική ανάλυση ενός, 
τουλάχιστον, ειδικά επιλεγμένου λογοτεχνικού έργου. Η εν λόγω ανάλυση 
επικεντρώνεται σε ζητήματα διαπολιτισμικότητας, αποσκοπώντας, παράλληλα, στη 
συνθετική θεώρηση του εκάστοτε υπό μελέτη λογοτεχνήματος. 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Αμπατζοπούλου, Φρ. (1998). Λογοτεχνία και πολιτισμική εικονολογία. Στο Ο Άλλος εν 

διωγμώ. Η εικόνα του Εβραίου στη λογοτεχνία. Ζητήματα ιστορίας και 
μυθοπλασίας (σ. 239-265). Αθήνα: εκδ. Θεμέλιο, 1998. 

Αναγνωστοπούλου, Δ. (2007). Λογοτεχνία και ετερότητα: Η έννοια και η εικόνα του 
ξένου και του διαφορετικού σε λογοτεχνικές αφηγήσεις για παιδιά. Στο 
Αναπαραστάσεις του γυναικείου στη λογοτεχνία (σ. 361-373). Αθήνα: εκδ. 
Πατάκη. 

Αποστολίδου, Β., Καπλάνη, Β., Χοντολίδου, Ε. (2002). Διαβάζοντας λογοτεχνία στο 
σχολείο…Μια νέα πρόταση διδασκαλίας. Αθήνα: εκδ. Τυπωθήτω. 
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Bassnett, S. (1993). Comparative Literature: Α Critical Introduction. Blackwell. 
Μετάφραση στα ελληνικά (2000): Συγκριτική γραμματολογία. Κριτική εισαγωγή, 

Πρόλογος, μεταφραστική επιμέλεια και επίμετρο Δ. Τζιόβας. Αθήνα: εκδ. Πατάκη. 
Καλογήρου, Τζ., Λαλαγιάννη, Κ. (2005). Η λογοτεχνία στο σχολείο. Θεωρητικές 

προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: 
Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός. 

Κανατσούλη, Μ. (2002). Αμφίσημα της παιδικής λογοτεχνίας. Ανάμεσα στην 
ελληνικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: εκδ. Σύγχρονοι Ορίζοντες. 

Lalagianni, V. (2009). From Exclusion to Familiarity: The Question of Otherness in 
Contemporary Greek Literature for Young Readers. Neohelicon XXXVI, σ. 55-64.  

Τζιόβας, Δ., (2000). Συγκριτική γραμματολογία και διαπολιτισμικότητα. Επίμετρο στο S. 
Bassnett, ό. π., σ. 256-270.  

Τσιλιμένη Τ. (2004). Το σύγχρονο ελληνικό παιδικό – νεανικό μυθιστόρημα. Αθήνα: εκδ. 
Σύγχρονοι Ορίζοντες. 

Κείμενα (Ηλεκτρονικό περιοδικό παιδικής λογοτεχνίας), τχ. 9, Ιούλιος 2009. Αφιέρωμα: 
«Μαύρο και λευκό: Ο φυλετικός ρατσισμός στο σύγχρονο βιβλίο για παιδιά» 
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ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο 
 

ΕΚΠ-211: Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Απόκτησης γνώσεων & ανάπτυξης δεξιοτήτων 
 
Προαπαιτούμενα 
Γενικές γνώσεις χρήσης Η/Υ 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Ναι (στην αγγλική) 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με θέματα που αφορούν την 
ανάλυση  ποιοτικής ή ποσοτικής μορφής δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 
• Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα υπολογιστικά προγράμματα για την κωδικοποίηση, 
εισαγωγή και έλεγχο δεδομένων. 
• Να τροποποιούν αρχεία δεδομένων και να κωδικοποιούν εκ νέου μεταβλητές για τη 
στατιστική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων. 
• Να χρησιμοποιούν τους κατάλληλους στατιστικούς ελέγχους για την περιγραφή της 
κατανομής μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών. 
• Να χρησιμοποιούν τους κατάλληλους στατιστικούς ελέγχους για την περιγραφή της 
σχέσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών. 
• Να χρησιμοποιούν τους κατάλληλους στατιστικούς ελέγχους για την επαγωγή από το 
δείγμα στον πληθυσμό. 
• Να αναλύουν πως εξετάζεται (στατιστικά) η επίδραση μιας ή περισσότερων 
ανεξάρτητων μεταβλητών σε μια εξαρτημένη μεταβλητή. 
• Να γνωρίζουν πως χρησιμοποιείται η Παραγοντική Ανάλυση (Διερευνητική και 
Επιβεβαιωτική) για την κατασκευή δεικτών (παραγόντων) από υπάρχουσες μεταβλητές 
(Βασικές γνώσεις και δεξιότητες). 
• Να περιγράφουν τον τρόπο ανάλυσης δεδομένων ποιοτικής μορφής, σύμφωνα με τις 
υπάρχουσες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. 
• Να χρησιμοποιούν το κατάλληλο λογισμικό για την ανάλυση ποσοτικής μορφής 
δεδομένων και να περιγράφουν κατάλληλα τα ευρήματα. 
• Να χρησιμοποιούν το κατάλληλο λογισμικό για την ανάλυση ποιοτικής μορφής 
δεδομένων και να περιγράφουν κατάλληλα τα ευρήματα. 
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Γενικές ικανότητες 
• Αυτόνομη Εργασία - Ομαδική εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
• Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως ακολούθως: 
• Περιγραφική Στατιστική - Κατανομές Συχνοτήτων & Μέτρα Κεντρικής Τάσης και 
Διασποράς  
• Περιγραφική Στατιστική – Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων και Παρουσίαση 
ερευνητικών δεδομένων (πίνακες - γραφήματα) 
• Επαγωγική Στατιστική – Επιλογή στατιστικού κριτηρίου 
• Επαγωγική Στατιστική – Παραμετρικά κριτήρια (t-test, Anova, Correlation, Regression) 
• Επαγωγική Στατιστική – Μη παραμετρικά κριτήρια (x2, McNemar, Mann-Whitney U 
Test, Wilcoxon tests, Kruskal-Wallis one-way ANOVA, Friedman, Correlation, …) 
• Ανάλυση ποιοτικής μορφής δεδομένων – Βασικές Αρχές Ανάλυσης ποιοτικών 
δεδομένων, Κωδικοποίηση ποιοτικών δεδομένων, Απόδοση κατηγοριών – ιδιοτήτων - 
τιμών, Σχεδιασμός διαδικασιών ανάλυσης, Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων 
• Χρήση υπολογιστή και λογισμικού για την εισαγωγή και επεξεργασία εμπειρικών 
δεδομένων ποσοτικής μορφής 
• Χρήση υπολογιστή και λογισμικού για την εισαγωγή και επεξεργασία εμπειρικών 
δεδομένων ποιοτικής μορφής 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις, εργαστηριακή άσκηση, συζήτηση, επίδειξη). 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
1. Ανάθεση εργασιών σε εβδομαδιαία βάση, μελέτη και παρουσίαση σε ομάδες ή/και 
ατομικά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (65% του συνολικού τελικού βαθμού).  
2. Ανάθεση τελικής εργασίας σε ατομική βάση (35% του συνολικού τελικού βαθμού). 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Andy, F. (2016). Η διερεύνηση της Στατιστικής με τη Χρήση του SPSS της IBM. Αθήνα: 

Προπομπός. 
Παναγιωτακόπουλος, Χ. Σαρρής, Μ. (2015). Η Εκπόνηση μιας Επιστημονικής Εργασίας 

με τη Χρήση των ΤΠΕ. Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΩΝ. 
Bluman, A.G. (2011). Elementary Statistics - A Step by Step Approach (8th Edition). 

Boston: McGraw-Hill. 
Mann, P.S. (2010). Introductory Statistics (7th Edition). NJ: Wiley & Sons. 
Johnson, B., Christensen, L. (2008). Educational research: Quantitative, qualitative, and 
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mixed approaches. CA: Sage Publications. 
Ezzy, D. (2002). Qualitative Analysis: Practice and Innovation. London: Routledge. 
Εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού ανάλυσης ποιοτικής μορφής 

δεδομένων NVivo. 
 
 

ΕΚΠ-212: Ψυχογλωσσολογία (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Επιστημονικής περιοχής 
 
Προαπαιτούμενα 
Ψυχολογία παιδιού και εφήβου 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Όχι 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
• Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: 
• Γνωρίζουν τα βασικά θεωρητικά ζητήματα και αποτελέσματα της 
ψυχογλωσσολογικής έρευνας, 
• Έχουν κατανοήσει πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν, καταλαβαίνουν και χρησιμοποιούν 
τη γλώσσα τους, 
• Σκέφτονται κριτικά σε σχέση με την έρευνα: να διαβάζουν άρθρα, να κάνουν 
επισκόπηση της βιβλιογραφίας και γραπτή σύνθεση, 
• Είναι εξοικειωμένοι με τις διάφορες μεθοδολογίες που είναι διαθέσιμες για την 
διερεύνηση ερευνητικών ερωτημάτων στην ψυχογλωσσολογία, 
• Διαθέτουν δεξιότητες να γράφουν επιστημονικά, 
• Είναι σε θέση να συντάσσουν μια πρωτότυπη ερευνητική πρόταση βασισμένη στη 
σχετική βιβλιογραφία, 
• Είναι σε θέση να διατυπώνουν συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα πάνω στο πώς 
οι άνθρωποι επεξεργάζονται τη γλώσσα και να προτείνουν πειραματικούς σχεδιασμούς 
για να διερευνήσουν αυτά τα ερωτήματα, 
• Είναι σε θέση να σχεδιάζουν μια έρευνα, να την υλοποιούν και να αναλύουν  τα 
δεδομένα που προκύπτουν από αυτήν. 
 
Γενικές ικανότητες 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία 
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• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Αυτό το μάθημα στην Ψυχογλωσσολογία προσφέρει στους φοιτητές μια λεπτομερή 
γνώση σε σχέση με τις θεωρίες και τα ερωτήματα στο πεδίο της ψυχογλωσσολογίας 
όπως επίσης και κάποια πρακτική εξάσκηση στις τεχνικές, μεθοδολογίες και μεθόδους 
ποσοτικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στο πεδίο αυτό. Επιπλέον, οι φοιτητές 
καλούνται να εφαρμόσουν τη γνώση και τις δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν 
από αυτό το μάθημα σε ψυχογλωσσολογικά δεδομένα καθώς και να διεξαγάγουν 
πρωτότυπη έρευνα σε κάποια πλευρά της γλωσσικής επεξεργασίας.  
Στο μάθημα συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω αντικείμενα:  
Η ανθρώπινη γλωσσική επεξεργασία (επεξεργασία γλωσσικών ήχων, λέξεων και 
προτάσεων). Η νοητική αναπαράσταση της γλώσσας και κατάκτηση της πρώτης και 
δεύτερης γλώσσας. Υψηλές γλωσσικές ικανότητες και γλωσσικές δυσκολίες. 
Διαφορετικοί τύποι γλωσσικών διαταραχών (προβλήματα στη φωνολογία, γραμματική, 
σημασιολογία και πραγματολογία). Η αξία των δεδομένων της γλωσσικής επεξεργασίας 
για την κατανόηση του πώς λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό. Η αξία των δεδομένων της 
γλωσσικής επεξεργασίας για την κατανόηση του πώς λειτουργεί η ανθρώπινη γλώσσα. 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο και εργαστηριακές δραστηριότητες 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα βασίζεται σε μια παρουσίαση άρθρου, τη συγγραφή 
μιας εργασίας και μια ερευνητική πρόταση.  
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής:  
30% Παρουσίαση άρθρου 
40% Τελική εργασία  
30% Τελική ερευνητική πρόταση 
Μια παρουσίαση με  PowerPoint ενός ερευνητικού άρθρου. Από κάθε φοιτητή 
απαιτείται να επιλέξει ένα σχετικό ερευνητικό άρθρο και να κάνει μια κριτική 
επισκόπηση αυτού. Η κριτική επισκόπηση πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη 
περίληψη της έρευνας που περιλαμβάνει τα εισαγωγικά ερευνητικά ερωτήματα, τη 
μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα καθώς και μια κριτική των 
μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην έρευνα και των συμπερασμάτων της.  
Τελική εργασία. Από τον κάθε φοιτητή αναμένεται να συντάξει μια τελική εργασία. 
Αυτή η εργασία πρέπει να αριθμεί 10-15 σελίδες και θα πρέπει να αποτελεί τη σύνθεση 
3 σχετικών ερευνητικών άρθρων που θα επιλεγούν από τον ίδιο τον φοιτητή.  Οι 
φοιτητές θα πρέπει να συζητήσουν κριτικά τα επιλεγμένα άρθρα και να ενσωματώσουν 
το υλικό των διαλέξεων και των άρθρων που χρησιμοποιήθηκαν μέσα στο μάθημα. 
Τελική ερευνητική πρόταση. Στο τέλος του μαθήματος αναμένεται ο κάθε φοιτητής να 
καταθέσει μια ερευνητική εργασία στην οποία θα διατυπώνει μια ερευνητική πρόταση 
που να περιλαμβάνει έναν ή δύο πειραματικούς σχεδιασμούς. Η πρότασή τους πρέπει 
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να σχετίζεται με ζητήματα που έχουν προσεγγιστεί στο μάθημα και πρέπει να 
προκύπτει από την σχετική βιβλιογραφία. Η βιβλιογραφική επισκόπηση θα τους 
οδηγήσει στην ανίχνευση ερευνητικού ερωτήματος που δεν έχει τεθεί ή δεν έχει 
διερευνηθεί πλήρως από τις υπάρχουσες έρευνες.  Η πρόταση θα συμπεριλαμβάνει μια 
σύντομη περιγραφή της μεθόδου και του πειραματικού σχεδιασμού που θα μπορούσε 
να χρησιμοποιήσει για να διερευνήσει το ερώτημα. Δεν απαιτείται από τους φοιτητές  
να συλλέξουν πραγματικά δεδομένα. 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Carroll. D. (2008). Psychology of Language. Thomson Wadsworth. 
Field, J. (2004). Psycholinguistics. The key concepts.  Routledge. 
Fletcher, P & MacWhinney, B. (2004). The handbook of Child Language. Blackwell 

publishing. 
MacWhinney, B. (2009). The emergence of language. Taylor & Francis. 
Tomasello, M. & Bates, E. (2001). Language Development: The Essential Readings. 

Blackwell Pub. 
Traxler, M. & Gernsbacher, M-A. (2006). Handbook of Psycholinguistics. 

Elsevier/Academic Press. 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Journal of Psycholinguistic Research 
• Applied Psycholinguistics 
• Journal of Memory and Language 
• Cognitive Development 
• Journal of Learning Disabilities 
• Reading and Writing: An interdisciplinary journal 
 
 

ΕΚΠ-213: Κοινωνικογνωστικές Διαδικασίες της Μάθησης (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Επιστημονικής περιοχής, ανάπτυξης δεξιοτήτων 
 
Προαπαιτούμενα 
Γνωστική Νευροψυχολογία 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Όχι 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Το μάθημα στοχεύει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν και να 
εμπεδώσουν τη φύση της διαδικασίας της μάθησης. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τη 
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δεξιότητα να οργανώνουν προγράμματα αυτορρυθμιζόμενης μάθησης ώστε να 
επιτυγχάνουν τους στόχους αλλά και να βοηθούν τους μαθητές με μαθησιακές 
ικανότητες και μαθησιακές δυσκολίες να επιτυγχάνουν τους δικούς τους στόχους. 
Συγκεκριμένα: 
• Θα εξοικειωθούν με τις αρχές και διαδικασίες που διέπουν τη μάθηση στα πλαίσια 
της συμπεριφορικής προσαρμογής, με τη χρήση θετικής και αρνητικής ενίσχυσης προς 
διαμόρφωση θετικών μορφών συμπεριφοράς και αποφυγή αρνητικών σε μαθητές με 
ειδικές ικανότητες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.  
• Θα εμβαθύνουν στο πώς οι γνωστικές διαδικασίες –οι οποίες έχουν βιολογική βάση - 
της προσοχής, αντίληψης, επεξεργασίας, κωδικοποίησης και απομνημόνευσης μαζί με 
τις προσδοκίες από την προηγούμενη αποθηκευμένη γνώση διευκολύνουν ή 
παρεμποδίζουν την ακόλουθη μάθηση αλλά και πώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά 
μαθητών με ειδικές ικανότητες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.  
• Θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα, ως διαμεσολαβητικό παράγοντα, στη 
διαμόρφωση της μάθησης και της συμπεριφοράς σε μαθητές με ειδικές ικανότητες και 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.   
• Θα είναι σε θέση να ανιχνεύουν το ρόλο των μεταγνωστικών εμπειριών, 
μεταγνωστικών γνώσεων και μεταγνωστικών διαδικασιών στην αυτορρυθμιζόμενη 
μάθηση και θα αποκτήσουν τη δεξιότητα συγκρότησης προγράμματος με μεγαλύτερη 
διασφάλιση επίτευξης του στόχου που έχει οριστεί σε μαθητές με ειδικές ικανότητες 
και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 
 
Γενικές ικανότητες 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη εργασία 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Παρουσιάζονται σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο οι παραδοσιακές και σύγχρονες 
θεωρίες της μάθησης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συμπεριφορικές, γνωστικές και 
κοινωνιο-γνωστικές προσεγγίσεις.  Έμφαση θα δοθεί σε σύγχρονα εμπειρικά δεδομένα 
που αφορούν στη φυσιολογική/βιολογική βάση της μάθησης, την αυτό-ρυθμιζόμενη 
μάθηση και το μεταγιγνώσκειν, το ρόλο των κινήτρων και των συναισθημάτων στη 
μάθηση τόσο όσο αφορά στους τυπικούς μαθητές αλλά και συγκεκριμένα όσο αφορά 
σε μαθητές με μαθησιακές ικανότητες και μαθησιακές δυσκολίες.  
Συγκεκριμένα τα ανωτέρω θέματα εξετάζονται σε τέσσερις ενότητες: 
Α. Γνωστική προσέγγιση 
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Βιολογική και νευροφυσιολογική βάση της νόησης και της μάθησης 
Μορφολογική ψυχολογία – Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών 
Οι προσοχή, αντίληψη, επεξεργασία, μνήμη και προηγούμενη γνώση ως παράγοντες 
απόκτησης νέας Κοινωνική νόηση – Εξαγωγή συμπερασμάτων  
Β. Γλώσσα και σκέψη  
Η ποιοτική μεταβολή σε γνωστική/γλωσσική ανάπτυξη και στους τρόπους μάθησης 
Η επίδρασή της στις προσεγγίσεις της μελέτης και της απόκτησης νέας γνώσης 
Γ. Συμπεριφορική Προσέγγιση 
Συμπεριφορικές θεωρίες για τη μάθηση: Σύγχρονη θεωρία, έρευνα και εφαρμογές  
Ο έλεγχος στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των ερεθισμάτων του ως 
σημαντικός παράγοντας για τη μάθηση και τη συμπεριφορά 
Συντελεστική μάθηση – Κοινωνική μάθηση 
Δ. Οι μεταγνωστικές διεργασίες στη μάθηση και στη διδασκαλία 
Προσανατολισμός στόχων και αυτεπάρκεια 
Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές για τα κίνητρα όσο αφορά στη μάθηση 
Μεταγνωστική γνώση, μεταγνωστικές εμπειρίες και μεταγνωστικές στρατηγικές 
Έρευνα για το συναίσθημα και την κοινωνική συμπεριφορά σε σχέση με τη μάθηση, τη 
νόηση και τη νευροψυχολογία 
Αυτορρύθμιση και αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση των φοιτητών αποτελεί το σύνολο από:  
1. γραπτές εβδομαδιαίες εργασίες-δραστηριότητες που βασίζονται στο κομμάτι της 
ύλης που πραγματεύεται η εβδομαδιαία συνάντηση (30%). 
2. γραπτή πρόοδο στο μέσον του εξαμήνου στην οποία οι φοιτητές καλούνται να 
εφαρμόσουν σε βιωματικές εκπαιδευτικές καταστάσεις τις έννοιες οι οποίες έχουν 
διερευνηθεί θεωρητικά και εμπειρικά. (30%). 
3. γραπτή εργασία με θέμα σχετικό με τις μεταγνωστικές διαδικασίες και την 
αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (40%). 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Anderman, E. M., & Anderman, L.H. (2010). Clasroom motivation. Pearson Education, 

Inc. 
Doll, B., Brehm, K. & Zucker, S., (2014).  Resilient classrooms: Creating healthy 

environments for learning. The Guilford Press.  
Entwistle, N. (2007). Conceptions of learning and the experience of understanding: 

Threshold, contextual influences, and knowledge objects. In S. Vosniadou, A. 
Baltas, and Xenia Vamvakoussi (Eds.), Reframing the conceptual change approach 
in learning and instruction pp. 123-143. Elsevier. Ltd. 

Eysenck, M. W. (2010). Cognitive psychology: A student’s handbook. Psychology Press. 
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Forgas, J. P. (2005). Research on affect and social behavior: Links to cognitive, learning, 
and neuropsychology. In Paul A. M. Van Lange (Ed.), Bridging social psychology. 
Benefits of transdisciplinary approaches. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Forgas, J.P., Baumeister, R.F., & Tice, D.M. (2009). Psychology of self-regulation: 
Cognitive, affective, and motivational processes. Psychology Press. 

Jonassen, D., & Land, S. (2012). Theoretical foundations of learning environments. NY: 
Taylor & Francis 

Klein, S. B. (2015). Learning. Principles and applications. SagePublications Inc. 
Olson, M.H., & Hergenhahn, B.R. (2013). An introduction to theories of learning. Taylor & 

Francis. 
Packer, M. J., & Goicoechea, J. (2000). Sociocultural and constructivist theories of 

learning: Ontology, not just epistemology. Educational Psychologist, Volume 35, 
(4), 227-241. 

Schunck, D. H., Meece, J. L. & Pintrich, P. (2012). Motivation in education: Theory, 
research, and applications. Pearson. 

Zimmerman, B.J., & Schunk, D.H. (2001). Self-regulated learning and academic 
achievement: Theoretical perspectives. Lawrence Erlbaum Associates. 

 
 

ΕΚΠ-214: Μαθησιακές Ικανότητες & Δυσκολίες: Εννοιολογικά, θεωρητικά 
και διαγνωστικά ζητήματα (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Επιστημονικής περιοχής, ανάπτυξης δεξιοτήτων 
 
Προαπαιτούμενα 
Μεθοδολογία  Έρευνας στη Ψυχολογία/Κοινωνικές Επιστήμες 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Όχι  
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Μετά το τέλος του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 
• να γνωρίζουν τα κυριότερα ζητήματα που διατρέχουν την αξιολόγηση των 
Μαθησιακών Ικανοτήτων (ΜΙ) και των Μαθησιακών Δυσκολιών (ΜΔ) των μαθητών.  
• να εμβαθύνουν στα κυριότερα ερμηνευτικά μοντέλα και θεωρίες μάθησης που 
διατρέχουν τις ΜΙ και τις ΜΔ των μαθητών. 
• να κατανοήσουν τη σχέση της νοημοσύνης με τις ΜΙ και τις ΜΔ. 
• να κατανοήσουν τη σχέση των ΜΙ και ΜΔ με τα διεθνή ορθογραφικά συστήματα. 
• να κατανοήσουν τη σχέση των ΜΙ και ΜΔ με τα κίνητρα μάθησης/ μαθησιακό στυλ. 
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• να εξοικειωθούν με διαγνωστικά ζητήματα που άπτονται των ΜΙ και ΜΔ των 
μαθητών. 
• να εξοικειωθούν με ζητήματα παρέμβασης για την διαχείριση/αντιμετώπιση των ΜΙ 
και ΜΔ των μαθητών. 
 
Γενικές ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών 
και έντυπων πηγών 

 Προαγωγή δημιουργικής και εφαρμοσμένης σκέψης 

 Αυτόνομη εργασία/ Ομαδική εργασία 

 Εργασία σε διεθνές/ διεπιστημονικό  περιβάλλον 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του μαθήματος είναι οι εξής: 

 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί των ΜΙ και ΜΔ.  

 Ερμηνευτικά μοντέλα ΜΙ και ΜΔ.  

 Θεωρίες μάθησης και η σχέση τους με τις ΜΙ και ΜΔ. 

 Η έννοια της νοημοσύνης και η σχέση τους με τις ΜΙ και ΜΔ. 

 ΜΔ και διεθνή ορθογραφικά συστήματα.  

 Κίνητρα μάθησης/μαθησιακό στυλ και ΜΙ και ΜΔ.  

 Διαγνωστικά ζητήματα αναφορικά με τις ΜΙ και ΜΔ.  

 Πρώιμoι ανιχνευτικοί δείκτες, Πρώιμη παρέμβαση.  

 Ψυχοδιαγνωστική και Διδακτική αξιολόγηση.  

 Θέματα ετικετοποίησης και διαχείρισης των ΜΙ και ΜΔ στο σχολικό περιβάλλον 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο΄. 
Διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές  μέσω τηλεδιάσκεψης.  
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Εκπόνηση βιβλιογραφικής ή ερευνητικής εργασίας 3.500 λέξεων (100%)  
ή  
Εκπόνηση βιβλιογραφικής ή ερευνητικής εργασίας (70%) και παρουσίαση ενός 
ερευνητικού επιστημονικού άρθρου στην αίθουσα (30%) 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Blachman, B. (1997). Foundations of reading acquisition and Dyslexia. Mahwah, New 

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 
Turner, N. & Rack, J. (2005). The study of Dyslexia. Boston, MA: Springer Science. 
Snowling, M. J. (2000). Dyslexia. Oxford, U.K.: Blackwell Publishers. 
Turner, M. (1997). Psychological assessment of dyslexia. London, U.K.: Whurr Publishers. 
Φάκελος με συλλογή ερευνητικών ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων άρθρων. 
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ΕΚΠ-215: Σχολική ψυχολογία (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Επιστημονικής περιοχής 
 
Προαπαιτούμενα 
Ψυχολογία Παιδιού & Εφήβου 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Ναι 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
• γνωρίζουν τις δραστηριότητες του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας 
• αναγνωρίζουν τις συμβουλευτικές και ψυχολογικές υπηρεσίες στη σχολική κοινότητα 
• κατανοούν το ρόλο των εμπλεκομένων (ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, ειδικότητες, 
κοινωνικοί λειτουργοί) στην παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο 
ελληνικό σχολικό σύστημα 
• γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Αγωγή και γενικά την παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
• κατανοούν τις διαθέσιμες υπηρεσίες αξιολόγησης και υποστήριξης για μαθητές με 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές μαθησιακές ικανότητες. 
 
Γενικές ικανότητες 

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Το μάθημα διαρθρώνεται στις εξής ενότητες: 
• Ιστορία της Ψυχολογίας και του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας 
• Θεσμικό Πλαίσιο Ειδικής Αγωγής και Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
• Παροχή Ψυχολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στα Σχολεία. 
• Αξιολόγηση και Παρέμβαση υπέρ μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και 
ειδικές μαθησιακές ικανότητες 
• Η συνεργασία και οι ρόλοι των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα και στη 
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διαδικασία υποστήριξης (μαθησιακή, συναισθηματική, ψυχολογική) σε μαθητές. 
 
Τρόπος παράδοσης 
Διαλέξεις, συζήτηση, εργαστηριακές ασκήσεις (μέσω eclass) 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα συνδυάζει τελικές εξετάσεις και παράδοση εργασιών 
και πρότζεκτ. 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. 

Δαρδανός. 
Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στο 

Σχολείο. Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός 
Dowling, J., & Osborne, E. (Επιμ.) (2000). Η οικογένεια και το σχολείο: Μια συστημική 

προσέγγιση από κοινού σε παιδιά με προβλήματα (μτφ. Ι. Μπίμπου-Νάκου). 
Αθήνα: Gutenberg. 

Μπίμπου-Νάκου, Ι. και Στογιαννίδου, Α. (2006). Πλαίσιο συνεργασίας ψυχολόγων και 
εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. 

Περιοδικά (journals) 
Journal of School Psychology 
School Psychology International 
Psychology in the Schools 
Journal of Educational Psychology 
British Journal of Educational Psychology 
 
 

ΕΚΠ-216: Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διαπολιτισμική Πρακτική (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Ειδίκευσης και απόκτησης δεξιοτήτων 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Όχι  
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται: 
1. Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης  



Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Πατρών - Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών   |   Σελ. 65 

Οδηγός Σπουδών Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» (Master in Education) – 2018-19 
http://post.elemedu.upatras.gr/ 

2. Να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να διαγιγνώσκουν τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 
και τις διδακτικές ανάγκες της σχολικής τάξης 
3. Να μπορούν να καταρτίσουν ένα σχέδιο μαθήματος λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ενσωματώνοντάς τες στη στοχοθεσία 
4. Να μπορούν να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν μέσα στην τάξη σχέδια εργασίας 
(projects) με διαπολιτισμικό προσανατολισμό 
5. Να είναι σε θέση να διαχειρίζονται την ετερότητα μέσα στη διδακτική διαδικασία 
6. Να μπορούν να παρέχουν ουσιαστική διδακτική βοήθεια σε δίγλωσσους μαθητές  
7. Να μπορούν να διεκπεραιώνουν με επιτυχία τη διδασκαλία διαφόρων ενοτήτων, 
αξιοποιώντας τις αρχές της διαπολιτισμικότητας 
8. Να μπορούν να αξιολογούν τη διδασκαλία τους 
 
Γενικές ικανότητες 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται να 
αποκτήσουν τις παρακάτω γενικές ικανότητες: 
1. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
2. Αυτόνομη εργασία 
3. Ομαδική εργασία 
4. Σεβασμό στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα 
5. Επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας στο επαγγελματικό περιβάλλον σε θέματα 
ετερότητας 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
1. Βασικές αρχές διαπολιτισμικής διδακτικής 
2. Διαπολιτισμικοί σκοποί και στόχοι στο σχεδιασμό της διδασκαλίας 
3. Σχεδιασμός και υλοποίηση  project 
4. Διδακτικές μέθοδοι στην πολυπολιτισμική τάξη 
5. Αξιολόγηση διδασκαλίας 
6. Εφαρμογή σχεδίων μαθημάτων και projects στη διδασκαλία σε πραγματικό σχολικό 
περιβάλλον 
 
Τρόπος παράδοσης 
Σεμιναριακή διδασκαλία, καταιγισμός ιδεών, δειγματικές διδασκαλίες και 
μικροδιδασκαλίες 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Οι φοιτητές αξιολογούνται με την παραγωγή και εφαρμογή σχεδίων διδασκαλίας και 
projects. 
Ο υπεύθυνος καθηγητής παρακολουθεί τις διδασκαλίες τους και υπάρχει κάθε φορά 
ανατροφοδότηση. 
Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές παραδίδουν τα παραδοτέα του project. 
Στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η επιστημονική επάρκεια των φοιτητών στο 
σχεδιασμό δραστηριοτήτων, η διδακτική τους επάρκεια, η αξιοποίηση των 
τεχνολογιών, η ικανότητα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης και η ικανότητα ομαδικής 
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εργασίας. 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Νικολάου, Γ. (2011). Διαπολιτισμική Διδακτική. Το νέο περιβάλλον – Βασικές αρχές. 

Αθήνα: Πεδίο.  
Tiedt Pamela L., Tiedt Iris M., (2006). Πολυπολιτισμική διδασκαλία: Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση.  
Προτεινόμενη επιπλέον βιβλιογραφία: 
Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό 

σχολείο. Από την ομοιογένεια στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα.  

Modgil, S. κ.ά. (1997): Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση. Προβληματισμοί – Προοπτικές. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη διγλωσσία και στη δίγλωσση εκπαίδευση. Αθήνα: 
Gutenberg,  

Cummins, J. (1999). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Αθήνα: Gutenberg [κεφάλαια 3-
5] 

Αρθρογραφία, κυρίως αγγλόφωνη. 
 
 

ΕΚΠ-217: Ψυχολογικές Διαστάσεις της Ανισότητας και Ετερότητας (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Επιστημονικής περιοχής, ανάπτυξης δεξιοτήτων 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Όχι  
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Το μάθημα στοχεύει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν και να 
εμπεδώσουν τη θέση ότι ο πολιτισμός είναι μια κοινωνική κατασκευή, ότι δεν αποτελεί 
ουδέτερη έννοια αλλά ένα πεδίο σύγκρουσης ιδεολογικών, πολιτικών, οικονομικών 
άλλων αντίρροπων δυνάμεων εντός του οποίου η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας 
αποτελεί διαρκή πρόκληση. Θα κατανοήσουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και 
συμπεριφορικές διαστάσεις της πολιτισμικής ετερότητας και ανισότητας. 
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να: 
• αυξήσουν την πολιτισμική τους επίγνωση, καθώς θα αντιληφθούν τους τρόπους με 
τους οποίους οι πολιτισμικοί παράγοντες διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις και τη 
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συμπεριφορά των ατόμων, σε κυρίαρχες πολιτισμικά και μειονοτικές ομάδες 
• αυξήσουν την πολιτισμική τους ενσυναίσθηση, καθώς θα κατανοήσουν την οπτική 
των ατόμων των μειονοτικών ομάδων που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό 
υπόβαθρο μέσα από την κατανόηση των ίδιων ως φορέων του δικού τους πολιτισμού 
• διακρίνουν την πολιτισμική ετερότητα και ανισότητα τόσο μεταξύ των εθνικών 
πολιτισμών όσο και εντός του εθνικού πολιτισμού τους 
• αναγνωρίζουν τα στάδια, τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες της πολιτισμικής 
προσαρμογής είτε σε περιπτώσεις εσωτερικής μετανάστευσης είτε σε περιπτώσεις 
ξένων μεταναστών/προσφύγων 
• μπορούν να εντοπίζουν πώς ο πολιτισμός διαμορφώνει τις στάσεις, τις αξίες, τις 
αιτιακές αποδόσεις της συμπεριφοράς των ατόμων με αποτέλεσμα να ελέγχουν τις 
διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις τους, αλλά και πώς διαμορφώνεται από αυτές 
• γνωρίζουν την οικουμενική ισχύ σχετικά με τις διαφορές των δύο φύλων, την 
προσωπικότητα και τη συναισθηματική έκφραση. 
 
Γενικές ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Το μάθημα επικεντρώνει στη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στο πολιτισμικό πλαίσιο και 
στην συμπεριφορά του ατόμου οποιασδήποτε πολιτισμικής μειονότητας, την 
εξωτερικευμένη και εμφανή (ενέργειες, ανταποκρίσεις) αλλά και την εσωτερικευμένη 
και μη ορατή (πεποιθήσεις, στάσεις, συναισθήματα). Η σημασία των διαπολιτισμικών 
προσεγγίσεων στην ψυχολογία έχει αυξηθεί σημαντικά καθώς προχωρεί στην 
κοινοποίηση των συμπερασμάτων της, με σεβασμό στις πολιτισμικές κληρονομιές του 
παγκόσμιου ακροατηρίου.  Με τον τρόπο αυτό γίνεται αντιληπτή σε βάθος η 
πολιτισμική ετερότητα και πολιτισμική ανισότητα, ως φαινόμενα άμεσα συνδεδεμένα 
με τον πολιτισμικό προέλευσης των ατόμων. 
Συγκεκριμένα, οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι: 
1. Διαπολιτισμική Ψυχολογία 
Κοινωνική ψυχολογία και μειονοτικοί πληθυσμοί, ετερότητα, ανισότητα, ανθρώπινα 
δικαιώματα 
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2. Αξίες και πολιτισμός  
Έννοια του πολιτισμού, διαπολιτισμική έρευνα, ψυχολογικές διαστάσεις στη σύγκριση 
των πολιτισμών 
3. Κοινωνικοποίηση και πολιτισμός 
Η ανθρώπινη ανάπτυξη, κίνητρα επίτευξης, φύλο: Διαπολιτισμικές ομοιότητες 
4. Κοινωνική νόηση και κοινωνική αλληλεπίδραση  
Λειτουργία της κοινωνικής νόησης, κοινωνικές αναπαραστάσεις, στερεότυπα, 
εφαρμογές στην αλληλεπίδραση με μειονότητες σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, 
θεωρία απόδοσης, χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης με μειονοτικούς πληθυσμούς 
5. Εαυτός και ταυτότητα  
Ατομική και κοινωνική ταυτότητα, εθνική και εθνοτική ταυτότητα, θεωρία της 
κοινωνικής σύγκρισης και κοινωνικής κατηγοριοποίησης, επιπολιτισμοποίηση 
6. Διαπολιτισμική προσαρμογή 
Συνέπειες της διαπολιτισμικής προσαρμογής, στρατηγικές προσαρμογής μεταναστών  
7. Πολυπολιτισμικές κοινωνίες 
Σχέσεις μεταξύ πολιτισμικών ομάδων υποδοχής και μειονοτικών ομάδων από άλλους 
πολιτισμούς προέλευσης, μείωση προκατάληψης, υπερεθνικές ομάδες 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση των φοιτητών αποτελεί το σύνολο από:  
1. γραπτές εβδομαδιαίες εργασίες-δραστηριότητες που βασίζονται στο κομμάτι της 
ύλης που πραγματεύεται η εβδομαδιαία συνάντηση (30%) 
2. γραπτή πρόοδο στο μέσον του εξαμήνου στην οποία οι φοιτητές καλούνται να 
εφαρμόσουν σε βιωματικές εκπαιδευτικές καταστάσεις τις έννοιες οι οποίες έχουν 
διερευνηθεί θεωρητικά και εμπειρικά. (30%) 
3. γραπτή εργασία με θέμα σχετικό με την πολιτισμική ετερότητα και ανισότητα (40%) 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Goldstein, S. (2008). Cross-cultural explorations: Activities in culture and psychology. 

Allyn & Bacon. 
Matsumoto, D., & Juang, L. (2008). Culture and psychology. Thomson Wadsworth. 
Shiraev, E. B. & Levy, D. A. (2010). Cross-cultural psychology: Critical thinking and 

contemporary applications. (επιμ.) Βασίλης Παυλόπουλος. Διαπολιτισμική 
Ψυχολογία: Κριτική σκέψη και Εφαρμογές. Πεδίο. 

Shiraev, E. B.  and Levy, D. A. (2007). Cross-cultural psychology: Critical thinking and 
contemporary applications. Allyn & Bacon. 

Smith, P.B., Bond, M.H., & Kagitcibasi, C. (2006). Understanding social psychology across 
cultures: Living and working in a changing world. Sage. 

Tajfel, H. (1982). Social identity and intergroup relations. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
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Trimble, J. E. (2000). Social psychological perspectives on changing self-identification 
among American Indians and Alaska Natives. In R. H. Dana (Ed.), Handbook of 
Cross-Cultural and Multicultural Personality Assessment, (pp. 197-222). Mahwah, 
NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Weinreich, P., & Saunderson, W. (Eds.). (2003). Analyzing identity: Cross-cultural, 
societal and clinical contexts. New York: Routledge. :  

Weinreich, P. (1986). The operationalisation of identity theory in racial and ethnic 
relations. In J. Rex and D. Mason (Eds.), Theories of race and ethnic relations (pp. 
299-320). Cambridge, England: Cambridge University Press. 

Smith, P. B., & Bond, M. H. (2005). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία. (Επιμ. Έκδ.) 
Αντωνία Παπαστυλιανού. Αθήνα: Gutenberg 

Παπαστυλιανού, Α. (2005). Διαπολιτισμικές διαδρομές: Παλιννόστηση και 
ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Αθήνα: Gutenberg 

Cheung, Y. W. (1993). Approaches to ethnicity: Clearing roadblocks in the study of 
ethnicity and substance abuse. International Journal of Addictions, 28(12), 1209-
1226. 

Phinney, J. S. (1990). Ethnic identity in adolescents and adults: Review of research. 
Psychological Bulletin, 108, 499-514. 

Phinney, J. (2000). Ethnic identity. In A. E. Kazdin (Ed.), Encyclopedia of psychology, 
volume 3. (pp. 254-259). New York: Oxford University Press. 

Phinney, J. (2003). Ethnic identity and acculturation. In K. Chun, P. B. Organista, & G. 
Marin (Eds.), Acculturation: Advances in theory, measurement, and applied 
research (pp.63- 81). Washington, DC: American Psychological Association. 

Simpson, J. A., & Weiner, E. S. (1989). The Oxford English dictionary (2nd ed., Vol. VII). 
Oxford: Clarendon Press. 

Sollars, W. (1996), Theories of ethnicity: A classical reader. New York: New York 
University Press. 

Strauss, A. L.  (1959). Mirrors and masks: The search for identity. Glencoe, IL: Free Press. 
 
 

ΕΚΠ-218: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική για 
την ένταξη (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Επιστημονικής περιοχής 
 
Προαπαιτούμενα 
Γνώσεις κοινωνιολογίας, κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής πολιτικής 
και έρευνας. 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
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Προσφέρεται σε Erasmus 
Ναι (Αγγλικά, Γαλλικά) 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Α. Προχωρημένες γνώσεις σε θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικής πολιτικής που σχετίζονται με την «ένταξη». 
Β. Ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με μια απαιτούμενη δεξιοτεχνία 
διαπραγμάτευσης σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων «ένταξης» 
χαρακτηριζόμενη από καινοτόμο και δημιουργικό πνεύμα. 
Γ. Η διαχείριση σύνθετων καταστάσεων ή σχεδίων παρέμβασης με ανάληψη ευθύνης 
και διαχείρισης ομάδων για την αντιμετώπιση προβλημάτων «ένταξης». 
 
Γενικές ικανότητες 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών,  
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις,  
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, 
• Λήψη αποφάσεων,  
• Αυτόνομη εργασία,  
• Εξοικείωση με διεπιστημονικές εργασίες. 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Το περιεχόμενο του μαθήματος δομείται σε δύο ενότητες:  
• Ζητήματα ένταξης από την πλευρά της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης (αναλύσεις, 
ερμηνείες, παραδείγματα).   
• Εκπαιδευτικές πολιτικές ένταξης (αναλύσεις, ερμηνείες, παραδείγματα). 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο  με πρόσωπο διαλέξεις, ομάδες μελέτης και έρευνας. 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
1. παρουσιάσεις εργασιών 50%  
2. εξετάσεις (προφορικές) 50% 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
1. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
Bauman, Z. (2004). Identity. London: Polity.  
Sadovnik, A. R. (2007). Sociology of Education: A critical reader. New York: Routledge.  
Θάνος, Θ. κ.ά. (2017). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg.  
2. Εκπαιδευτική Πολιτική 
Σταμέλος, Γ., Βασιλόπουλος, Α. & Καβασακάλης, Α. (2015). Εισαγωγή στις 

Εκπαιδευτικές Πολιτικές. Αθήνα: Κάλλιπος, https://repository.kallipos.gr/ 
bitstream/11419/226/1/00_master%20document_StamelosVasilopoulosKavasaka 
lis_Final.pdf.  
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Σταμέλος, Γ., & Βασιλόπουλος, Α. (2013). Πολιτικές διά βίου μάθησης στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Η ελληνική περίπτωση. Αθήνα: Διόνικος. 

 
 

ΕΚΠ-219: Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Επιστημονικής περιοχής και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Όχι  
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν εξοικειωθεί με τη 
γλωσσολογική διάσταση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, 
με εστίαση στη διδασκαλία της γραμματικής της ελληνικής  εντός κειμενικών και 
εξωκειμενικών συμφραζομένων στο πλαίσιο διδακτικών σεναρίων. Οι φοιτητές 
αναμένεται να έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση, η οποία διευρύνει την 
υπάρχουσα γνώση των προπτυχιακών τους σπουδών και υποστηρίζεται από 
επιστημονικές μελέτες και έρευνες προχωρημένου επιπέδου στην αιχμή του γνωστικού 
πεδίου. 
 
Γενικές ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία 

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Ανάπτυξη των θέσεων της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στον τομέα της Διδασκαλίας 
της γλώσσας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις θεωρίες της Κοινωνιογλωσσολογίας 
και της Κειμενοκεντρικής Προσέγγισης σε σύνδεση με την εντός συμφραζομένων 
διδασκαλία της γραμματικής. Αναλύονται συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.  
Το μάθημα περιλαμβάνει εισηγήσεις των διδασκόντων και προσκεκλημένων εισηγητών 
(με σημαντική εμπειρία σε έρευνες πεδίου και σε παραγωγή διδακτικού υλικού) και 
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συζητήσεις με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ως υλικό του μαθήματος παρέχονται 
βασικά κείμενα της σχετικής βιβλιογραφίας για ενημέρωση των μεταπτυχιακών 
φοιτητών και βιβλιογραφικοί τίτλοι για περαιτέρω μελέτη και υποβοήθηση της 
εκπόνησης εργασιών. Γίνεται εκτενής αναφορά σε προγράμματα διδασκαλίας της 
ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, όπως το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών, το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ρομά και το 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων. 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Στους φοιτητές παρέχονται βασικά κείμενα της βιβλιογραφίας κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τα επεξεργαστούν, ώστε να 
συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση των θεμάτων που πραγματεύονται. Επίσης, 
έρχονται σε επαφή (μέσω του μαθήματος, αλλά και με προσωπική αναζήτηση) με υλικό 
περιγραφής και διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Παρουσιάζουν 
την εργασία τους προφορικά στο μάθημα ή γραπτά και αναλαμβάνουν τη διόρθωσή 
της με βάση τις παρατηρήσεις των συμφοιτητών τους και του/της 
διδάσκοντος/διδάσκουσας. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν (ατομικά ή σε ομάδες των δύο 
ατόμων) την εκπόνηση εργασίας που εμπίπτει στη θεματική του μαθήματος. Το θέμα 
καθορίζεται σε συνεργασία με τον/τη διδάσκοντα/ουσα. 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Νέο Σχολείο – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, Γλώσσα – 

Λογοτεχνία, 1.4 Η νέα ελληνική γλώσσα ως δεύτερη, 
https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/10777/1840_ΟΔΗΓΟΣ_ 
ΓΛΩΣΣΑ_ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.pdf   

Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις, 
http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/education/proposals/index.html . 

 
Διδακτικό υλικό για την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα 
 
http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=0   
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?yliko   
http://www.keda.uoa.gr/epam/ed_material.html 
 
 

ΕΚΠ-220: Επαγγελματική ανάπτυξη Εκπαιδευτικών – Διά βίου 
Εκπαίδευση (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 

https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/10777/1840_ΟΔΗΓΟΣ_%20ΓΛΩΣΣΑ_ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.pdf
https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/10777/1840_ΟΔΗΓΟΣ_%20ΓΛΩΣΣΑ_ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.pdf
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/education/proposals/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/education/proposals/index.html
http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=0
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?yliko
http://www.keda.uoa.gr/epam/ed_material.html
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Υποβάθρου 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Όχι  
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές /τριες στο τέλος του μαθήματος αναμένεται να είναι ικανοί: 

 Να κατανοούν την έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ως ένα 
σύνολο δραστηριοτήτων που βελτιώνουν την κοινωνική και επαγγελματική τους θέση, 
αλλά και το εκπαιδευτικό τους έργο. 

 Να αντιλαμβάνονται ότι σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και μεταμοντέρνο κόσμο, η 
εκπαίδευση εμφανίζει τάσεις αυτονομίας και αυτοοργάνωσης, ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού καθίσταται δυσκολότερος από εκείνον του απλού μεταδότη της γνώσης 
και καλείται να μετατοπίσει το κέντρο βάρους της διδακτικής του συμπεριφοράς από 
πρακτικές μετάδοσης γνώσης σε πρακτικές οργάνωσης περιβαλλόντων μάθησης. 

 Να προσεγγίζουν  ιστορικο – κοινωνιολογικά την επαγγελματική κατάρτιση και 
εξέλιξη των εκπαιδευτικών και το βαθμιαίο εμπλουτισμό του πολιτισμικού, 
συμβολικού, κοινωνικού και οικονομικού τους κεφαλαίου. 

 Να εμβαθύνουν σε ποικίλες θεωρητικές ή/και ερευνητικές επιστημονικές εργασίες 
που αναλύουν το φαινόμενο της συνεχούς επαγγελματικής κοινωνικοποίησης και 
ανάπτυξης και να κατανοούν ότι όσο επαρκής και αν είναι η αρχική εκπαίδευσή τους 
δεν αρκεί για να καλύψει τις νέες απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, όπως αυτές 
διαμορφώνονται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτείται η συνεχής 
επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

  Να μελετούν κριτικά και να αξιοποιούν καλές πρακτικές προγραμμάτων 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και βελτίωσης του σχολείου. 

 Να σχεδιάζουν, υλοποιούν και να αξιολογούν δράσεις δια βίου εκπαίδευσης και 
μάθησης 
 
Γενικές ικανότητες 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών 
• Αυτόνομη εργασία  
• Ομαδική εργασία 
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων (εκπαιδευτικών σχεδίων δράσης) 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Ευρείες θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται στο μάθημα είναι: 
• Η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 
• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει στην άσκηση του 
έργου του στη μετανεωτερική εποχή. 
• Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: ζητήματα ορισμού και τυπολογίας. Η ελληνική 
εμπειρία και οι διεθνείς τάσεις. 
• Προσπάθεια σύνδεσης θεωρητικών κοινωνιολογικών εννοιών με την επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 
• Επαγγελματική ανάπτυξη και συγκρότηση των επαγγελματικών πρακτικών των 
εκπαιδευτικών. 
• Δια βίου εκπαίδευση: επιμόρφωση εκπαιδευτικών και σχολείο 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις, Συζήτηση θεμάτων, ανάλυση και κριτική προσέγγιση 
επιστημονικών κειμένων) Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας. 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
• Γραπτή Εργασία 
• Προφορική Εξέταση 
• Επίλυση Προβλημάτων 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Acker, S. (2000). Realities of  teaching: never a dull moment. London:Cassel. 
Arnot, M. (2002). Reproducing Gender: Essays on educational theory and feminist 

politics. London and N.Y.: Routledge/ Falmer. 
Bernstein, B. (1996). Pedagogy, Symbolic Control and Identity. New York: Rowman & 

Littlefield Publishers, INC. 
Bourdieu, P. (2002). Questions de sociologie. Paris: Les éditions de minuit. 
Bourdieu, P. (2008). Key Concepts. London: Acumen. 
Sakkoulis, D., Asimaki, A. & Vergidis, D. (2018). In-service Training as a Factor in the 

Formation of the Teacher’s Individual Theory of Education. International Education 
Studies, 11(3), p. 48 – 60 

Ανδρεαδάκης, Ν, Καλογιαννάκη, Π., Wolhuter, C.C., Kαρράς, K., & Aναστασιάδης Π. 
(Επιμ.). (2015). Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Σύγχρονες τάσεις και ζητήματα. 
Αθήνα: Ίων. 

Ασημάκη, Α., Σακκούλης, Δ. & Βεργίδης, Δ. (2016). Αναζητώντας παιδαγωγικές 
πρακτικές για τη σχολική επιτυχία «όλων» των μαθητών: μια κοινωνιολογική 
προσέγγιση. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, ΙΖ(67), σελ. 53 – 80 
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Βεργίδης, Δ. & Υφαντή, Α. (2011). Θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Θεωρητικές 
αφετηρίες και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση του σχολείου. Αθήνα: 
Ύψιλον/ βιβλία 

Hargreaves, A. &Fullan, M. (2008). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Πατάκης. 
Καρράς, Κ. &Wolhuter, C. (Eds.). (2012). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στον 21ο 

αιώνα. Αθήνα: Ίων. 
Καρράς, κ. (2011). Ο εκπαιδευτικός σ’ έναν κόσμο που αλλάζει. Αθήνα: Gutenberg. 
Καρράς, Κ.Γ. & Wolhuter, C.C.(Eπιμ.). (2015). Συστήματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης 

και μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στον σύγχρονο κόσμο. Αθήνα: Gutenberg. 
Λυοτάρ, Ζ.Φ., (1984). Η μεταμοντέρνα κατάσταση. Αθήνα: Γνώση. 
Ξωχέλλης, Π. (2005). Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο κόσμο. Ο ρόλος και το 

επαγγελματικό του προφίλ σήμερα, η εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του. 
Αθήνα: Tυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.  

Παπαναούμ, ζ. (2003). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος 
Δαρδανός. 

Σακκούλης, Δ., Ασημάκη, Α., & Βεργίδης, Δ. (2017). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: 
ζητήματα ορισμού και τυπολογίας. Η ελληνική εμπειρία και οι διεθνείς τάσεις. 
Εκπαιδευτικός Κύκλος, 5(1), σελ. 104 – 126. 

Υφαντή, Α. (2014). Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 
Πολιτικές και πρακτικές στην Ελλάδα. Αθήνα: Διάδραση. 

Φρυδάκη, Ε. (2015). Η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού και το μέλλον της 
διδασκαλίας. Αθήνα: Κριτική. 

 
 

ΕΚΠ-221: Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και στην Αξιολόγηση (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων και αλλαγής στάσεων 
 
Προαπαιτούμενα 
Γνώσεις κοινωνικών επιστημών και επιστημών αγωγής και εκπαίδευσης 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με την 
ανάλυση και εφαρμογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, καθώς και με τις θεωρίες 
και μεθόδους της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (διδασκαλίας). Απαραίτητη είναι η κατανόηση των 
διεπιστημονικών διασυνδέσεων ανάμεσα στα ευρήματα των διαφόρων μορφών, τύπων 
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και τεχνικών αξιολόγησης σε σχέση με την εκπαίδευση και διδασκαλία. Βασική αρχή 
αποτελεί η δημιουργία θετικών στάσεων και συμπεριφορών στα θέματα, ζητήματα και 
προβλήματα της αποτελεσματικής διδασκαλίας και αξιολόγησης. 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 Περιγράφουν τα γενικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής 
αξιολόγησης στην εκπαίδευση.  

 Εξειδικεύουν την περιγραφή των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών της αξιολόγησης 
ανάλογα με το τι ή ποιος αξιολογείται. 

 Αναγνωρίζουν και εξηγούν τον τρόπο εφαρμογής της αξιολόγησης σε σχέση με τη 
διδασκαλία και τα αποτελέσματά της, διασυνδέοντάς τα με την οικονομία, την 
κοινωνία και την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη.  

 Κατανοούν και σχολιάζουν τον τρόπο που εφαρμόζεται η αξιολόγηση σε σχέση με τη 
διδασκαλία και μάθηση στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και της σχολικής τάξης.  

 Αναπτύσσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες και αναλύουν θέματα μεθοδολογίας 
και τεχνικών συστηματικής μελέτης και έρευνας στο πλαίσιο θεωρήσεων για την 
αξιολόγηση στην εκπαίδευση. 

 Αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και επιχειρηματολογούν για τη 
σημασία και το ρόλο της αξιολόγησης στη διαμόρφωση των Δεικτών Ποιότητας (ΔΠ) 
στην Εκπαίδευση (λ.χ. 16 ΔΠ της Ε.Ε.) 

 Μελετούν, περιγράφουν και σχολιάζουν τον τρόπο εφαρμογής της αξιολόγησης στην 
εκπαίδευση σε άλλες χώρες της Ε.Ε. κάνουν αναφορές στο ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 
 
Γενικές ικανότητες 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Αυτόνομη Εργασία 

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των 
απαραίτητων πηγών 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Το μάθημα αναπτύσσεται σε θεωρητικό και σε εργαστηριακό/πρακτικό επίπεδο, με 
θέματα που έχουν ως ακολούθως: 
Ενότητα 1. Η έννοια της αξιολόγησης στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία/μάθηση:   
• Περιγραφή σχετικών με την αξιολόγηση εννοιών όπως είναι η αποτελεσματικότητα 

και η ποιότητα της εκπαίδευσης. 
• Ο ρόλος των δεικτών ποιότητας στην εκπαίδευση. 
• Ο ορισμός επιπέδων (benchmarks) των δεικτών σε κάθε θεματική της εκπαίδευσης. 
• Οι 16 Δείκτες Ποιότητας της ΕΕ. 
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Ενότητα 2: Η αξιολόγηση στην ελληνική εκπαίδευση και η ιστορική της διάσταση. 
• Ο ρόλος του Επιθεωρητή στην ελληνική εκπαίδευση και οι προσαρμογές στη 

δημιουργία του θεσμικού ρόλο του Σχολικού Συμβούλου (ΣΣ).  
• Η «μη εφαρμογή της εκπαιδευτικής αξιολόγησης» από τους ΣΣ.  
• Τα επιχειρήματα επαγγελματικού, κοινωνικού και παιδαγωγικού περιεχομένου που 

κατατίθενται υπέρ και κατά της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. 
• Ο ρόλος των Συντονιστών Εκπαίδευσης. 
Ενότητα 3:  Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο θεσμικό επίπεδο. 
• Η νομική/θεσμική διάσταση του όρου «εκπαιδευτικό έργο». 
• Το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και πώς αυτό εντάσσεται στην 

αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και διδασκαλίας. 
• Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδες ως εκπαιδευτικός λόγος και ως πρακτική. 
Ενότητα 4: Άσκηση των φοιτητών στη μελέτη και παρουσίαση του τρόπου 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης σε χώρες της ΕΕ: 
• Αξιολόγηση σχολικών μονάδων στην ΕΕ. Παρουσίαση συνοπτικών χαρακτηριστικών, 

ομοιότητες και διαφορές. 
• Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για τη βελτίωση της ποιότητας 

της εκπαίδευσης σε σχέση με την οικονομία αλλά και την κοινωνία:  
- η οικονομική αξία της εκπαίδευσης (εκπαίδευση και αγορά), 
- η εκπαίδευση και η ιδιότητα του πολίτη. 

 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακή εξάσκηση, επίδειξη, 
συζήτηση). 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
1. Ατομικές ή ομαδικές εργασίες σχετικές με την εκπαιδευτική αξιολόγηση, 
παρουσίαση εργασιών και συζήτηση (40% του τελικού βαθμού). 
2. Δια μορφωτική αξιολόγηση της παρουσίας και συμμετοχής στο μάθημα (20% του 
τελικού βαθμού).  
3. Γραπτή τελική εξέταση με ομάδες θεμάτων κοινής δομής και μορφής (40% του 
τελικού βαθμού).  
Το περιεχόμενο της εξέτασης οργανώνεται με ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλής επιλογής, 
αντιστοίχισης, ανοικτές με απαντήσεις περιορισμένης έκτασης, συμπλήρωσης κενών 
και ιεράρχησης προτάσεων. 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Αλαχιώτης, Σ. & Καρατζιά-Σταυλιώτη , Ε. (2009). Διαθεματική και Βιοπαιδαγωγική 

Προσέγγιση της Μάθησης και της Αξιολόγησης. Αθήνα: Λιβάνης.  
Καρατζιά-Σταυλιώτη Ε. & Λαμπρόπουλος Χ. (2006). Αξιολόγηση, αποτελεσματικότητα 

και ποιότητα στην εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. 
Κωνσταντίνου, Χ. (σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνου, Ι.) (2017). «Η Αξιολόγηση στην 

Εκπαίδευση: Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, του εκπαιδευτικού και του 
μαθητή ως θεωρία και πράξη». Αθήνα: Gutenberg. 
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Αθανασιάδης Χ., Apple M.W. & Αλεξίου Β. (2002). Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. 
Αθήνα: Σαββάλας.  

Τα κείμενα που αναρτώνται στο e-class. 
Επίσης: 
Karatzia-Stavlioti, E. (2006). Educational Effectiveness and Educational Discourse of 

Unesco and EU in a comparative perspective. Arethas, Journal of the Department 
of Elementary Education, University of Patras, Greece, pp. 130-154.  

Karatzia-Stavlioti,  E. (2010). Pupil assessment in a historical perspective: A contribution 
to the contemporary debate. D. Mattheou (ed), Changing educational landscapes. 
Springer, Dorched. 

Alahiotis, S., & E. Karatzia–Stavlioti. 2006. Effective Curriculum Design and Cross–
Curricularity: Analysis of the New Curriculum Design by the Hellenic Pedagogical 
Institute. Pedagogy, Culture and Society 14: 119–148. 

Karatzia-Stavlioti, E. & S. N. & Alahiotis. (2007). Evaluation of a Cross- Thematic 
Curricular Innovation: Teacher’s Attitudes and the Flexible Zone. The International 
Journal of Learning, 14(3), pp. 268-281. http://ijl.cgpublisher.com/ 
product/pub.30/prod.1357 

Karatzia-Stavlioti, E. & Lambropoulos, H. (2009). Education and economic development: 
Evaluations and Idelogies, A. Kazamias and R. Cowen (eds), International handbook 
of Comparative education. Springer, Dorched. 

 
 

ΕΚΠ-222: Εναλλακτικά επαγγελματικά περιβάλλοντα για Εκπαιδευτικούς 
της τυπικής Εκπαίδευσης (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Απόκτησης γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Ναι (στην αγγλική γλώσσα) 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να: 
• γνωρίζουν τις μορφές εκπαίδευσης (τυπική, μη τυπική, άτυπη), όπως αυτές 
αποτυπώνονται στη δομή και λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
• γνωρίζουν τους φορείς που υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής και γενικής 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΕΚΔΔΑ, ΙΜΕ- ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 
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ΚΔΒΜ, Κοινωνικό Πολύκεντρο, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κ.λπ.) 
• γνωρίζουν τα πεδία στα οποία υλοποιούνται προγράμματα Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα μας, τις ειδικότητες που απασχολούνται σε αυτά 
καθώς και τον ιδιαίτερο ρόλο των εκπαιδευτών στο πλαίσιο υλοποίησής τους 
• παρουσιάζουν καλές πρακτικές που αναπτύσσονται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο 
σχετικά με τη σύνδεση των δομών της τυπικής εκπαίδευσης με δράσεις Δια Βίου 
Μάθησης 
• περιγράφουν τις ευρωπαϊκές και ελληνικές πολιτικές για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση 
• γνωρίζουν τις ευρωπαϊκές δράσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση (europass, 
σύστημα πιστωτικών μονάδων ECVET, επίπεδα επαγγελματικών προσόντων) 
• αναγνωρίζουν τη συμβολή του  εθνικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων στη 
διαδικασία Πιστοποίησης των Επαγγελματικών Προσόντων 
• αναγνωρίζουν τη συμβολή των επαγγελματικών περιγραμμάτων στο πεδίο της 
αγοράς εργασίας 
• γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της μαθητείας και τα μοντέλα 
υλοποίησής της 
• περιγράφουν τη διαδικασία σύνδεσης της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευση και 
κατάρτισης (work based learning) με τη μαθητεία 
• αναγνωρίζουν τον ιδιαίτερο ρόλο του εκπαιδευτή ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης. 
 
Γενικές ικανότητες 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 
• Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Ομαδική εργασία 
• Εργασία σε διεπιστημικό περιβάλλον 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
Το περιεχόμενο του μαθήματος σχετίζεται άμεσα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα και περιλαμβάνει την επεξεργασία των ακόλουθων ενοτήτων: 
• μορφές εκπαίδευσης (τυπική, μη τυπική, άτυπη) στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα και λειτουργίες τους 
• φορείς υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής, γενικής εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης ενηλίκων (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΕΚΔΔΑ, ΙΜΕ- ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΚΔΒΜ, Κοινωνικό 
Πολύκεντρο, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας, κ.λπ.). 
• θεματικά πεδία υλοποίησης προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης που υλοποιούνται στη χώρα μας, καθώς και τον ιδιαίτερο ρόλο των 
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εκπαιδευτών  σε αυτά. 
• καλές πρακτικές που αναπτύσσονται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο σχετικά με τη 
σύνδεση των δομών της τυπικής εκπαίδευσης με δράσεις Δια Βίου Μάθησης. 
• ευρωπαϊκές και ελληνικές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση.  
• ευρωπαϊκές δράσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση (europass, σύστημα 
πιστωτικών μονάδων ECVET, επίπεδα επαγγελματικών προσόντων) 
• συμβολή του εθνικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων στη διαδικασία 
Πιστοποίησης των Επαγγελματικών Προσόντων.  
• συμβολή των επαγγελματικών περιγραμμάτων στο πεδίο της αγοράς εργασίας 
• θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της μαθητείας και  μοντέλα υλοποίησής της 
• σύνδεση της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (work based learning) 
με την αγορά εργασίας και τη μαθητεία 
• ιδιαίτερο ρόλο του εκπαιδευτή ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις, συζήτηση, ομάδες εργασίας επίδειξη). 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
1. Ανάθεση εργασιών, μελέτη και παρουσίαση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και 
υλοποίηση με βάση προκαθορισμένα πρότυπα (30% επί του συνολικού τελικού 
βαθμού).  
2. Εκπόνηση αναστοχαστικών δραστηριοτήτων (30% επί του τελικού βαθμού). 
3. Συγγραφή τελικής εργασίας με θέμα την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (40% 
επί του συνολικού τελικού βαθμού). 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Αμίτσης, Γ. (2000). Θεσμοί και πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση. 
Αναστασίου, Α., Βαλκάνος, Ε., & Φραγκούλης, Ι. (2015). Η συνεισφορά της μεντορικής 

σχέσης (mentoring) στην αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών 
ηγετών. Εκπαιδευτικός Κύκλος, τ.3, τεύχος 1,σελ.7-24. 

Βεργίδης, Δ. (2001): «Δια βίου εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική». Στο: Κ. Π. Χάρης 
– Ν. Β. Πετρουλάκης – Σ. Νικόδημος (επιμ.), Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια 
βίου Μάθηση. Αθήνα: Ατραπός, 127-144.  

Cedefop – Centre for the development of vocational training (1996). Vocational Training 
Glossarium. Thessaloniki: CEDEFOP. 

Πρόκου, Ε. (2009).Εκπαίδευση Ενηλίκων και δια Βίου Μάθηση στην Ευρώπη και την 
Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος. 

Schumann, G.,Fischer, W., Bruggemann, E. (2006). Δια Βίου Εκπαίδευση & 
Επαγγελματική Κατάρτιση. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΩΝ. 

Σταμπουλής. Μ. (2017). Vocational Training-Αρχιτεκτονική σχεδιασμού & υλοποίησης 
προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Φραγκούλης, Ι., Κουτσούκος, Μ. (2017). «Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών 
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επαγγελματικών Λυκείων σε σχέση με τη συμβολή της μαθητείας στην ένταξή  
των αποφοίτων  των ΕΠΑΛ στην αγορά εργασίας». Στο: Β. Καραβάκου (επιμ.): 
Πρακτικά 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο: «Εκπαιδευτική 
Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες», Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο 
Μακεδονία ( υπό έκδοση) 

Anagnou, E, Fragoulis, I. (2014). The contribution of mentoring and action research to 
teachers’ professional development in the context of informal learning. Review of 
European Studies, Vol.6, N.1, pp.133-142. 

Anthopoulou, K., Valkanos, E, Fargoulis, I. (2017).  The Professional Development of 
Adult Educators: The Case of the Lifelong Learning Centres (L.L.C) in the Prefecture 
of Evros, Greece. International Journal of Learning, Teaching and Educational 
Research, Vol.16, N.11, pp 77-91. 

Fragoulis, I. (2014). Recording of Primary Education teacher’s opinions on the use of 
mentoring in the frame of implementation of innovative educational programmes. 
International Education Studies, Vol.7, N.1, pp. 51-59. 

 
 

ΕΚΠ-223: Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση (Υ) 
 
Τύπος μαθήματος 
Επιστημονικής περιοχής – ανάπτυξης δεξιοτήτων 
 
Προαπαιτούμενα 
Δεν υπάρχουν 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
Προσφέρεται σε Erasmus 
Όχι  
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Μέσα από την παρακολούθηση των παραδόσεων και τη συμμετοχή στις 
δραστηριότητες του μαθήματος, αναμένουμε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές:  
• να αποκτήσουν την απαραίτητη θεωρητική γνώση αναφορικά με τα χαρακτηριστικά 
των πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Να κατανοήσουν τις διαστάσεις της ετερότητας και 
της ταυτότητας και να συνειδητοποιήσουν τη διαδικασία δημιουργίας των 
στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και του ρατσισμού στην κοινωνία και το σχολείο, 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 
• να αποδέχονται και να σέβονται τις πολιτισμικές διαφορές, την ετερότητα στις αξίες, 
και να είναι ανοικτοί και ανεκτικοί σε ό,τι είναι ξένο και άγνωστο σ’ αυτούς, 
ξεπερνώντας έτσι τον εθνοκεντρισμό. 
• να είναι σε θέση να αξιοποιούν δημιουργικά στην τάξη τους τις έννοιες της 
ταυτότητας, της κουλτούρας, της ετερότητας και της πολυπολιτισμικότητας για την 
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εισαγωγή καινοτομιών και τη βελτίωση του διδακτικού τους έργου. 
• να είναι σε θέση να διαχειρίζονται με επιτυχία μία πολύγλωσση / πολυπολιτισμική 
τάξη, αποκτώντας αφενός την απαραίτητη θεωρητική γνώση στα θέματα της 
διγλωσσίας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης και χρησιμοποιώντας αφετέρου τις  
κατάλληλες παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές. 
• να μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και αποτροπή ξενοφοβικών και 
ρατσιστικών αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών στο σχολικό, αλλά και τον 
ευρύτερο κοινωνικό χώρο. 
• να αποκτήσουν τη δεξιότητα της χρήσης της ελληνικής και διεθνούς αρθρογραφίας 
και βιβλιογραφίας πάνω σε θέματα ετερότητας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
καθώς και τη γνώση της λειτουργίας των Διεθνών Οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται σε ζητήματα πρόληψης του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας, καθώς 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
 
Γενικές ικανότητες 
• Αυτόνομη εργασία  
• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
• Θεωρίες της ετερότητας.  Η έννοια της «ταυτότητας» και της «διαφοράς».   
• Θεωρίες κοινωνικής ένταξης και κοινωνικοποίησης, αφομοίωση, ένταξη, 
ενσωμάτωση, πλουραλισμός, πολυπολιτισμικότητα και πολιτισμικός σχετικισμός, 
διαπολιτισμικότητα – διαπολιτισμική, αντιρατσιστική, πολυπολιτισμική εκπαίδευση. 
• Το σχολείο ως χώρος συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών: σεβασμός, νομιμότητα, 
στιγματισμός – Το σχολείο ως θεσμικός χώρος δόμησης και αποδόμησης στερεοτύπων 
δυνατότητες, όρια και προοπτικές. Διαπολιτισμική επικοινωνία. 
• Διαστάσεις κοινωνικής ανομοιογένειας: εισαγωγή στις έννοιες της φυλετικής, 
πολιτισμικής και εθνοτικής διαφοράς.  Νέα τάξη πραγμάτων (διακίνηση πληθυσμών, 
μέσα επι-/ συγ- κοινωνίας κτλ). 
• Ο ρατσισμός ως φαινόμενο των παραδοσιακών και των σύγχρονων κοινωνιών. Ο 
ευρωπαϊκός ρατσισμός στις διάφορες εκφάνσεις του: φυλετικός, κοινωνικός, σεξισμός 
κλπ.  
• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως ατόμου που διευκολύνει την συνύπαρξη και την 
επικοινωνία μέσα σε μια τάξη – Στρατηγικές σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο. «Καλές 
πρακτικές» από πολύγλωσσα/πολυπολιτισμικά σχολεία στην Ευρώπη και τον κόσμο. 
• Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση. 
• Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ως εκπαιδευτική πολιτική και παιδαγωγική πράξη, 
στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Διεθνείς Οργανισμοί. 
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Τρόπος παράδοσης 
Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. Συζήτηση. Επίλυση προβλημάτων. 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στις 
διαλέξεις, η ικανότητά τους για αναλυτική και συνθετική επεξεργασία των 
προσπελαζόμενων εννοιών, η δυνατότητά τους για διεξαγωγή απλής έρευνας στα 
διδασκόμενα γνωστικά πεδία και η ικανότητά τους να αξιοποιήσουν τη διδακτέα ύλη 
σε εικονικές περιστάσεις επίλυσης συγκρούσεων ή αντιμετώπισης κρίσεων.  
Περιλήψεις για συνέδρια: 40 % 
Εργασίες:   50 % 
Συμμετοχή στο μάθημα: 10 % 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Νικολάου, Γ. (2005). Διαπολιτισμική Διδακτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
ΑΠΘ (2000). Η Εικόνα Του «Άλλου» / Γείτονα Στα Σχολικά Βιβλία Των Βαλκανικών 

Χωρών. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. 
Banks, J. (2000). Cultural Diversity and Education. Boston: Allyn and Bacon. 
Δαμανάκης, Μ. (1997). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών 

στην Ελλάδα (επιμ.). Αθήνα: Gutenberg.  
Νικολάου, Γ., (2000). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό 

Σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Παπαδημητρίου, Ζ. (2000), Ο ευρωπαϊκός Ρατσισμός. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Φραγγουδάκη, Α., Δραγώνα, Θ. (1997). Τι είν’ η πατρίδα μας; - Εθνοκεντρισμός στην 

Εκπαίδευση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  
Baker, C. (2003). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Multilingual 

matters Ltd. 
Cummins, J. (2002). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Αθήνα: Gutenberg. 
Modgil, Sohan (κ.α.) (1997). Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση. Προβληματισμοί – 

Προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Shaw, S. (2001). Intercultural Education in European Classrooms. Trenthan. 
Thomas, V. P., and Collier V. P. (2002). A National Study of School Effectiveness for 

Language Minority Students Long-Term Academic Achievement. Crede. 
Unesco (2002). H Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα – Ο Θησαυρός που Κρύβει Μέσα της, 

Έκθεση Delors (Μετάφραση Κασωτάκη). Αθήνα. 
 
Επιστημονικά περιοδικά: 
• Intercultural Education 
• Multicultural Education Review 
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ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο 
 

ΕΚΠ-321: Πρακτική άσκηση και καθοδηγούμενη μελέτη (Υ) 
 
Το μάθημα διεξάγεται και αξιολογείται με ευθύνη του επιβλέποντος στη Διπλωματική 
Εργασία του Μ.Φ. Πραγματοποιείται σε σχολικές μονάδες, εργαστήρια, ειδικά κέντρα, 
φορείς, με επιβλέψεις εργασιών, με παροχή επιστημονικού έργου κ.ά.  
Στο τέλος του εξαμήνου και μαζί με την κατάθεση της βαθμολογίας, ο διδάσκων 
υποβάλει έκθεση πεπραγμένων στην οποία φαίνεται η ανάθεση των εργασιών και ο 
βαθμός υλοποίησή τους εκ μέρους του Μ.Φ. στο συγκεκριμένο μάθημα. Μέσω των 
αναφερομένων στην έκθεση, θα πρέπει να δικαιολογείται από τον διδάσκοντα ο 
βαθμός που κατατίθεται για το μάθημα. 
 
 

ΕΚΠ-331: Διπλωματική Εργασία (Υ) 
 
Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται και αξιολογείται με ευθύνη του επιβλέποντος και 
των υπολοίπων δύο μελών της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. 
Η κοινοποίηση στην ακαδημαϊκή κοινότητα της ημερομηνίας και ώρας 
εξέτασης/παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας κάθε Μ.Φ. είναι απαραίτητο 
στοιχείο της διαδικασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΑ 

 
Οι οδηγίες συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας (όπως: το εξώφυλλο, η δομή, οι 
προδιαγραφές και η μορφή του κειμένου, η μορφή των τίτλων, η μορφή και οι λεζάντες 
των πινάκων, των εικόνων, των φωτογραφιών, των σχημάτων, των σχεδίων, των 
χαρτών, κ.ά., η μορφή των μαθηματικών τύπων, των εξισώσεων, των αλγορίθμων, κ.ά.), 
βρίσκονται στο Παράρτημα 2 του Κανονισμού του προγράμματος (ΦΕΚ 3800/4.9.2018). 
Στο Παράρτημα 3 του ιδίου Κανονισμού αναφέρονται και τα συνοδευτικά στοιχεία της 
Διπλωματικής Εργασίας, η μορφή του Πρακτικού Αξιολόγησης της Διπλωματικής 
Εργασίας και ο τύπος του απονεμόμενου Διπλώματος. 
 

Οι παραπομπές και οι βιβλιογραφικές αναφορές 
 
Για τις παραπομπές και τις βιβλιογραφικές αναφορές χρησιμοποιείται το σύστημα ΑΡΑ 
(American Psychological Association). 
Η κατάλληλη χρήση των σημείων στίξης παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην ορθή γραφή των 
παραπομπών και των βιβλιογραφικών αναφορών στο εν λόγω σύστημα. 
Με χρήση του συστήματος APA οι παραπομπές γράφονται με πεζοκεφαλαία και με 
κανονική γραφή. Ποτέ με έντονη γραφή ή μόνο με κεφαλαίους χαρακτήρες. 
Επίσης, οι βιβλιογραφικές αναφορές γράφονται με πεζοκεφαλαία και με κανονική ή 
πλάγια γραφή, όπως φαίνεται πιο κάτω στα παραδείγματα και παρατίθενται με 
αλφαβητική ταξινόμηση (χωρίς αρίθμηση ή τελείες-bullets).  
Και στις δύο περιπτώσεις δεν επιτρέπεται έντονη γραφή ή γραφή μόνο με κεφαλαίους 
χαρακτήρες. 
 

Παραδείγματα παραπομπών (in-text citations) 
 
Ο Loyd (2014) διακρίνει τρεις τύπους αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού – μαθητή: την 
αλληλεπίδραση που βασίζεται στη συμφωνία... 
 
Από τα αποτελέσματα πρόσφατης ερευνητικής προσπάθειας προκύπτει ότι η 
αλληλεπίδραση των ανθρώπων μέσω των κοινωνικών δικτύων αυξάνει τους δείκτες της 
προσωπικής ευτυχίας και της ευχαρίστησης (Sharp & Parker, 2018). 
 
Το διαιρετικό στοιχείο μεταξύ δύο ή περισσότερων παραπομπών για το ίδιο θέμα είναι 
το ελληνικό ερωτηματικό «;» σε ξενόγλωσσο κείμενο, ενώ το σύμβολο της άνω τελείας 
«·» σε ελληνόγλωσσο κείμενο (σύμβολο “Greek ano Teleia” με κωδικό 0387 στο 
σύστημα Unicode - normal text στο Microsoft Word 2010). Παραδείγματα:  
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Όλοι συμφωνούν ότι η αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και συστήματος είναι 
απαραίτητος παράγων για τη μεταφορά πληροφορίας, η οποία μπορεί να μετατραπεί 
σε γνώση (Σαρρής, 2015· Sharp & Newton, 2018).  
 
The social interactions allowed the class to develop common understandings about why 
fractions are important and how we use them in everyday life (Panagiotakopoulos, 
2017; Sharp & Horton, 2018).  
 
Η παράθεση ενός αυτούσιου κειμένου γίνεται με χρήση εισαγωγικών και θα πρέπει 
απαραίτητα να συνοδεύεται από τον αριθμό σελίδας του πρωτότυπου κειμένου στο 
οποίο βρέθηκε. Παράδειγμα: 
 
Όπως αναφέρθηκε από τον Olsen (2018). «Τίποτα δεν μας έχει πείσει έως σήμερα ότι η 
χρήση της τεχνολογίας στη σχολική τάξη είναι απαραίτητη…» (σελ. 49).  
 

Οι βιβλιογραφικές αναφορές 
 
Ο κατάλογος των βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος της εργασίας γίνεται 
αποκλειστικά και μόνο με αλφαβητική σειρά και με εσοχή 5mm σε κάθε γραμμή μιας 
αναφοράς εκτός από την πρώτη.  
Πλάγιοι χαρακτήρες (italics) χρησιμοποιούνται για τα ονόματα των επιστημονικών 
περιοδικών και για τους τίτλους των βιβλίων, όπως αναφέρεται στα επόμενα 
παραδείγματα. 
 

Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών (references) 
 
Από βιβλίο με έναν συγγραφέα:  
 
Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2018). Η Ηθική του Διαδικτύου και το Ηλεκτρονικό Έγκλημα. 

Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 
 
Από βιβλίο με δύο συγγραφείς:  
 
Παναγιωτακόπουλος, Χ., Σαρρής, Μ. (2015). Η συγγραφή μιας Επιστημονικής Εργασίας 

με τη Χρήση των ΤΠΕ. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΩΝ. 
 
Από βιβλίο με κεφάλαια γραμμένα από περισσότερους του ενός συγγραφείς και 
επιμελητές: 
 
Apostolopoulou, D., Panagiotakopoulos, C., & Karatrantou, A. (2014). Teachers' 

Perceptions for the Embedded Theories of Learning in Math and Science 
Educational Software. In C. Karagiannidis, P. Politis, I. Karasavvidis (Eds), Research 
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on e-Learning and ICT in Education (pp. 25-36). N.Y.: Springer International. 
 
Παναγιωτακόπουλος, Χ., Λιοναράκης, Α. (2001). Το προφίλ των υποψηφίων φοιτητών 

του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά τον πρώτο χρόνο της πλήρους 
λειτουργίας του. Στο Α. Λιοναράκης (επιμ.), Απόψεις και Προβληματισμοί για την 
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σελ. 79-102). Αθήνα: Εκδόσεις 
Προπομπός. 

 
Από βιβλίο με πρακτικά συνεδρίου: 
 
Apostolopoulou, D., Panagiotakopoulos, C., & Karatrantou, A. (2014). Teachers' 

Perceptions for the Embedded Theories of Learning in Math and Science 
Educational Software. In C. Karagiannidis, P. Politis, I. Karasavvidis (Eds), 
Proceedings of Research on e-Learning and ICT in Education Conference (pp. 25-
36). N.Y.: Springer International. 

 
Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α., Σαρρής, Μ. (2014). Χρήση της μεθοδολογίας 

PBL στην κατασκευή εκπαιδευτικού βίντεο: Μία εμπειρική μελέτη. Στα Πρακτικά 
του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας 
& Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» (σελ. 180-189). Ρέθυμνο: ΕΤΠΕ.  

 
Άρθρο από επιστημονικό περιοδικό με ένα συγγραφέα: 
 
Panagiotakopoulos, C. (2011). Applying a conceptual mini game for supporting simple 

mathematical calculation skills: students' perceptions and considerations. World 
Journal of Education, 1, 1, 3-14. 

 
Σε άρθρο από επιστημονικό περιοδικό με δύο συγγραφείς: 
 
Sarris, M., Panagiotakopoulos, C. (2010). Word spelling assessment using ICT: The effect 

of presentation modality. Themes in Science and Technology Education, 3, 1-2, 93-
118. 

 
Σε άρθρο από ηλεκτρονική σελίδα (webpage) ή ιστοχώρο (website): 
 
Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2014). Η συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας. Ανακτήθηκε 

από http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/downloads.html 
 
Sharp, J.T. (2016). Children and computers in the classroom: How teachers are using 

technology for learning. Retrieved from http://www.helloworld.net/mypage.html 
 
Σε άρθρο με ένα συγγραφέα, χωρίς ημερομηνία: 
 
Παναγιωτακόπουλος, Χ. (χ.η.). Η συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας. Ανακτήθηκε 
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από http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/downloads.html 
 
Sharp, J.T. (n.d.). Children and computers in the classroom: How teachers are using 

technology for learning. Retrieved from http://www.helloworld.net/mypage.html 
 
Σε άρθρο με ανώνυμο συγγραφέα από το διαδίκτυο: 
 
Ανώνυμος (2012). Η συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας. Ανακτήθηκε από 

http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/downloads.html 
 
Σε δημοσιευμένη μεταπτυχιακή διατριβή: 
 
Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2013). Ενσωμάτωση των ειδικών ομάδων στην εκπαίδευση 

(Μεταπτυχιακή διατριβή). Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα. 
 
Σε αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή: 
 
Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2010). Κοινωνική ενσωμάτωση των εξαρτημένων από τη 

χρήση των υπολογιστών (Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). Πανεπιστήμιο 
Πατρών, Πάτρα. 

 
Από κείμενο-άρθρο σε online περιοδικό (μη επιστημονικό) ή online εφημερίδα: 
 
Παναγιωτακόπουλος, Μ. (2013, Ιούνιος 12). Διδάσκοντας με την τεχνολογία. Σήμερα. 

Ανακτήθηκε από http://www.today.com/39/4244 
 
Βιβλιογραφική αναφορά σε κινηματογραφική ταινία: 
 
Παναγιωτακόπουλος, Χ. (Παραγωγός). (2012). Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η 

Αντίσταση [Κινηματογραφική ταινία]. Αθήνα: Free Movies Pictures. 
 
Στις περιπτώσεις που για την τεκμηρίωση μιας εργασίας απαιτείται η χρήση 
περισσοτέρων του ενός δημοσιευμένων πηγών από τον ίδιο συγγραφέα κατά το ίδιο 
ημερολογιακό έτος, τότε επιβάλλεται χρήση δεικτών στη χρονολογία (π.χ. 2018α, 
2018β, κ.ά.), για να μην προκαλείται σύγχυση στον αναγνώστη και για να ταυτοποιείται 
πλήρως κάθε πηγή. 
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SHORT DESCRIPTION OF THE 
POSTGRADUATE PROGRAM 

“MASTER IN EDUCATION” 
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The postgraduate program “Master in Education” at a glance 
 
The subject-matter of the postgraduate program is Education. The program is designed 
to develop professionals and experts to be leaders in the field of education. Graduates 
from this program will have been equipped with: 

 the theoretical background required to comprehend, evaluate and interpret 
cognitive processes, social and emotional development of pupils with higher 
learning abilities and learning difficulties, and trained to design and implement 
programs of personalized educational intervention. 

 cooperation, communication, information management skills, possessing 
technological and scientific literacy; specialized in human rights, intercultural 
education, minority education and intercultural counseling; trained to plan and 
implement intercultural training programs. 

 the necessary knowledge, attitudes and judgement skills as well as problem solving 
and decision-making skills, comprising effective leaders and administrators at 
positions of high responsibility in the contemporary education system. 

 the scientific way of thinking in the fields of theory of science and research, which is 
the prerequisite for a doctoral dissertation. 

A Masters in Education Diploma is awarded upon completion of the postgraduate 
program in one of the following specialized concentrations: 
1) Special Educational Needs of Children and Adolescents: Learning Abilities and 
Learning Difficulties. 
2) Social inequality, diversity and Greek as a second or foreign language. 
3) Teacher Education: Language and Scientific Literacy. 
The program spans three (3) semesters as full-time program. 
The fees for attending the program are 2,000 €. 
The number of admissions to the program per year is thirty (30), i.e. ten (10) per 
specialization. 
The total number of ECTS of the whole program: 90 
ECTS per course: 6 
 

Course per semester and concentration 
 

Concentration 1 – 1st Semester 

Α. Required courses (four of four as follows) 

Course code ECTS Course title 

ΕΚΠ-111 6 Theories of Education 

ΕΚΠ-112 6 
Research methods (quantitative and qualitative) in Humanities 
and Scientific paper design and writing 

ΕΚΠ-113 6 Psychology of Child and Adolescent 

ΕΚΠ-114 6 Cognitive Neuropsychology 

Β. Elective courses (one from the following four) 
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ΕΚΠ-101 6 Special topics of ICTs in Education 

ΕΚΠ-102 6 Philosophy of Education 

ΕΚΠ-103 6 History of Education 

ΕΚΠ-104 6 
Teaching students with special needs - Education of deaf 
students 

TOTAL ECTS 30  

 

Concentration 2 – 1st Semester 

Α. Required courses (four of four as follows) 

Course code ECTS Course title 

ΕΚΠ-111 6 Theories of Education 

ΕΚΠ-112 6 
Research methods (quantitative and qualitative) in Humanities 
and Scientific paper design and writing 

ΕΚΠ-115 6 
Teaching strategies for teaching Greek as a second or foreign 
language: Sociolinguistic approaches 

ΕΚΠ-116 6 Intercultural Education - Human Rights 

Β. Elective courses (one from the following four) 

ΕΚΠ-101 6 Special topics of ICTs in Education 

ΕΚΠ-105 6 Multicultural Mathematics 

ΕΚΠ-106 6 
Special Issues in Teaching Literature: Comparative Philology 
and Intercultural Education 

ΕΚΠ-104 6 
Teaching students with special needs - Education of deaf 
students 

TOTAL ECTS 30  

 

Concentration 3 – 1st Semester 

Α. Required courses (four of four as follows) 

Course code ECTS Course title 

ΕΚΠ-111 6 Theories of Education 

ΕΚΠ-112 6 
Research methods (quantitative and qualitative) in Humanities 
and Scientific paper design and writing 

ΕΚΠ-115 6 
Teaching strategies for teaching Greek as a second or foreign 
language: Sociolinguistic approaches 

ΕΚΠ-117 6 Special topics of ICTs in Education 

Β. Elective courses (one from the following four) 

ΕΚΠ-105 6 Multicultural Mathematics 

ΕΚΠ-102 6 Philosophy of Education 

ΕΚΠ-103 6 History of Education 

ΕΚΠ-104 6 
Teaching students with special needs - Education of deaf 
students 

TOTAL ECTS 30  
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Concentration 1 – 2nd Semester 

Required courses (five of five as follows) 

Course code ECTS Course title 

ΕΚΠ-211 6 Applied Statistics in Humanities 

ΕΚΠ-212 6 Psycholinguistics 

ΕΚΠ-213 6 Socio-cognitive Processes of Learning 

ΕΚΠ-214 6 
Learning Skills & Difficulties: Conceptual, Theoretical and 
Diagnostic Issues 

ΕΚΠ-215 6 School psychology 

TOTAL ECTS 30  

 

Concentration 2 – 2nd Semester 

Required courses (five of five as follows) 

Course code ECTS Course title 

ΕΚΠ-211 6 Applied Statistics in Humanities 

ΕΚΠ-216 6 Intercultural Communication and Intercultural Practice 

ΕΚΠ-217 6 Psychological Dimensions of Inequality and Diversity 

ΕΚΠ-218 6 
Sociology of Education and Educational Policy towards 
Integration 

ΕΚΠ-219 6 Greek as a second or foreign language 

TOTAL ECTS 30  

 

Concentration 3 – 2nd Semester 

Required courses (five of five as follows) 

Course code ECTS Course title 

ΕΚΠ-211 6 Applied Statistics in Humanities 

ΕΚΠ-220 6 Vocational development of teachers - Lifelong Education 

ΕΚΠ-221 6 Approaches to Teaching and Assessment 

ΕΚΠ-222 6 
Alternative professional environments for Teachers of formal 
education 

ΕΚΠ-223 6 Multicultural Education 

TOTAL ECTS 30  

 

Concentration 1, 2, 3 – 3rd Semester 

Required courses (two of two as follows) 

Course code ECTS Course title 

ΕΚΠ-321 6 Practical Training and Guided Study 

ΕΚΠ-331 24 Master Thesis 

TOTAL ECTS 30  

 
 



 

 

 

 

 




