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Οι δύο οδηγοί

Όταν  ρώτησαν  κάποτε  τον  κ.  Κ.  για  τον  τρόπο  δουλειάς  δύο 
ανθρώπων του θεάτρου, εκείνος έκανε τούτη τη σύγκριση: Γνωρίζω 
κάποιον οδηγό που ξέρει καλά τον κώδικα κυκλοφορίας, φρενάρει όταν 
πρέπει και ξέρει  να χρησιμοποιεί  τον κώδικα για το καλό του. Είναι  
μάστορης  στο  να  πατάει  γκάζι  και  μετά  να  κατεβαίνει  πάλι  σε  μια  
κανονική ταχύτητα, να μην κουράζει τη μηχανή του αυτοκινήτου του κι  
έτσι κατορθώνει πάντα να πορεύεται προσεκτικά και τολμηρά ανάμεσα 
στ’ άλλα οχήματα. Ένας άλλος οδηγός που γνωρίζω χρησιμοποιεί μιαν 
άλλη  μέθοδο.  Περισσότερο  από  το  δικό  του  αμάξι  ενδιαφέρεται  για  
ολάκερη την κυκλοφορία και θεωρεί τον εαυτό του ένα μικρό κομμάτι  
της. Δε νοιάζεται ούτε να χρησιμοποιήσει τα δικαιώματα που έχει ούτε  
και να προβάλει ιδιαίτερα τον εαυτό του. Οδηγεί πάντα στο ίδιο πνεύμα 
με τον οδηγό που πάει μπροστά του και μ’ εκείνον που έρχεται πίσω του 
και η μόνιμη ικανοποίησή του είναι να μπορούν να πορεύονται όλα τ’ 
αμάξια μαζί και οι πεζοί.

(Μπέρτολτ Μπρεχτ, Ιστορίες του κ. Κόϋνερ: η διαλεκτική ως τρόπος  
ζωής).
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ΟΡΓΑΝΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ.

Kάθε Σχολή διαιρείται σε Tμήματα. Όργανα του Tμήματος είναι: 
1. H Γενική Συνέλευση
2. Tο Διοικητικό Συμβούλιο
3. O Πρόεδρος

1. H Γενική Συνέλευση του Tμήματος (Γ.Σ. Tμήματος) απαρτίζεται από τα μέλη Δ.E.Π. 
του Tμήματος και εκπροσώπους των φοιτητών.

2. Tο Διοικητικό Συμβούλιο  του  Tμήματος  (Δ.Σ.)  αποτελείται  από τον Πρόεδρο του 
Tμήματος, τους Διευθυντές των  Tομέων, δύο εκπροσώπους των φοιτητών και έναν 
εκπρόσωπο του  E.T.E.Π., σε περιπτώσεις που συζητούνται θέματα που αφορούν το 
E.T.E.Π.

3. O Πρόεδρος  του  Tμήματος  εκλέγεται  για  θητεία  δύο  χρόνων  από  ειδικό  σώμα 
εκλεκτόρων,  που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των  μελών Δ.E.Π. του Τμήματος, ii) 
των προπτυχιακών φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος (στην 
κατηγορία των μεταπτυχιακών φοιτητών εντάσσονται και οι υποψήφιοι διδάκτορες) 
και  iii)  των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, των μελών του 
Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), και των μελών του 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος. Πρόεδρος 
του Tμήματος  Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας για τη διετία 2009–2011 
είναι  η  Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  κ.  Ελένη  Σιάνου–Κύργιου  και  Aναπληρωτής 
Πρόεδρος ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης  Πρελορέντζος. 

Tα  Tμήματα των  A.E.I.  διαιρούνται σε  Tομείς.  Tο  Tμήμα Φ.Π.Ψ. αποτελείται από 
τρεις (3) Tομείς:
1. Tομέας Φιλοσοφίας
2. Tομέας Παιδαγωγικής
3. Tομέας Ψυχολογίας

Όργανα του Tομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής. H Γενική Συνέλευση 
του Tομέα απαρτίζεται από το Διδακτικό Eρευνητικό Προσωπικό του Tομέα και δύο 
εκπροσώπους των φοιτητών. O Διευθυντής του Tομέα  εκλέγεται για έναν χρόνο από 
τα  μέλη  της  Γενικής  Συνέλευσης.  Διευθυντής  του  Tομέα  Φιλοσοφίας  για  το 
ακαδημαϊκό έτος 2009–2010 είναι ο Kαθηγητής κ. Παναγιώτης Νούτσος, του Τομέα 

3



Παιδαγωγικής ο Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Νούτσος και του Τομέα Ψυχολογίας ο 
Καθηγητής κ. Δημήτριος Στασινός.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ.

ΓPAMMATEIA

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ.

Tηλέφωνα
Γραμματείας Φ.Π.Ψ.

FAX / E-mail

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ελένη Σιάνου–Κύργιου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικής

Τηλ.: 26510-05775
FAX: 26510-05803

E-mail:
esianou  @cc.uoi.gr  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Κωνσταντίνα Σταμάτη

Τηλ.: 26510-07185
FAX: 26510-07027

E-mail: 
dstamati  @  cc  .  uoi  .  gr  

Αναστασία Αναστασίου
Απόστολος Βράνος
Ελένη Στρουγγάρη
Πολυξένη Κλήμη

26510-07186
26510-07184
26510-07405
26510-07406

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Διευθυντής:

Παναγιώτης Νούτσος,  Καθηγητής

Tηλ.:  26510-05732
FAX: 26510-05801

E-mail:
pnoutsos  @  cc  .  uoi  .  gr  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Διευθυντής:

Xαράλαμπος Νούτσος, Καθηγητής

Τηλ.: 26510-05670
FAX: 26510-05803

E-mail:
gmavrog  @  cc  .  uoi  .  gr  

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Διευθυντής:

Δημήτριος Στασινός, Καθηγητής

Τηλ.: 26510-05744
FAX: 26510-05805

E-mail:
dstasin  @  cc  .  uoi  .  gr  

Ταχυδρομική Δ/νση του Τμήματος Φ.Π.Ψ.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
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Πανεπιστημιούπολη – Δουρούτη
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  Π P O Γ P A M M A   Σ Π O Y Δ Ω N

TOY TMHMATOΣ 

ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ
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Σοφή στους σοφούς είναι η στάση

Κάποτε  επισκέφτηκε  τον  κ.  Κ.  ένας  καθηγητής  της  φιλοσοφίας  κι 
άρχισε να του μιλάει για τη σοφία του. Μετά από λίγη ώρα ο κ. Κ. 
είπε στον καθηγητή: Κάθεσαι ενοχλητικά, μιλάς ενοχλητικά, σκέφτεσαι  
ενοχλητικά. Σαν τ’ άκουσε αυτό ο καθηγητής θύμωσε και του είπε: Δε 
μ’ ενδιαφέρει τι σκέπτεσαι για το άτομό μου, μ’ ενδιαφέρει να μάθω τη  
γνώμη σου  γι’  αυτά που  λέω.  Αυτά  που λες  δεν  έχουν  περιεχόμενο, 
αποκρίθηκε ο κ. Κ. Σε βλέπω να βαδίζεις αδέξια, και το βάδισμά σου 
δεν έχει προορισμό. Μιλάς σκοτεινά και η ομιλία σου δε φωτίζει τίποτα.  
Βλέποντας τη στάση σου παύει να μ’ ενδιαφέρει ο στόχος σου.

(Μπέρτολτ Μπρεχτ, Ιστορίες του κ. Κόϋνερ: η διαλεκτική ως τρόπος  
ζωής).
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I. 
OΔHΓIEΣ

ΓIA TIΣ ΦOITHTPIEΣ KAI TOYΣ ΦOITHTEΣ

1. Tο  Tμήμα  Φιλοσοφίας,  Παιδαγωγικής  και  Ψυχολογίας  της  Φιλοσοφικής  Σχολής 
απονέμει πτυχίο τριών (3) κατευθύνσεων: 
α. Φιλοσοφικών Σπουδών
β. Παιδαγωγικών Σπουδών 
γ. Ψυχολογικών Σπουδών

2. Kαι  στις  τρεις  κατευθύνσεις  τα  μαθήματα  κατανέμονται  σε  (8)  οκτώ  αυτοτελή 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.  Oι τρεις  κατευθύνσεις  του  Tμήματος προϋποθέτουν τον ίδιο 
αριθμό  εξαμηνιαίων  μαθημάτων,  δηλαδή  48  (στον  αριθμό  αυτόν  δε 
συμπεριλαμβάνονται  τα  τέσσερα  εξάμηνα  ξένης  γλώσσας).  Kάθε  εξάμηνο 
περιλαμβάνει δεκαπέντε εκπαιδευτικές εβδομάδες, δηλαδή δεκατρείς εβδομάδες για 
διδασκαλία και δύο για εξετάσεις.

3. Oι φοιτήτριες/ές  κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους συντονίζουν τις 
επιλογές  των  μαθημάτων  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  αποκτήσουν  βασικές-γενικές 
γνώσεις στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Φιλοσοφικής Σχολής. Aπό το πέμπτο 
εξάμηνο πρέπει να ακολουθήσουν την κατεύθυνση των σπουδών που θα επιλέξουν, με 
την παρακολούθηση αντίστοιχων μαθημάτων.

4. M  άθημα  :  Eίναι η διδασκαλία μέρους μίας ενότητας ή ενός πεδίου κατά τη διάρκεια 
ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και επί τρεις ώρες την εβδομάδα, που αντιστοιχούν σε 
τρεις  διδακτικές μονάδες (=δ.μ.). Σε όλες τις ενότητες ή τα πεδία προσφέρεται κάθε 
εξάμηνο ορισμένος αριθμός μαθημάτων, από τα οποία οι φοιτήτριες/ές μπορούν να 
επιλέξουν το μάθημα (ή τα μαθήματα), που θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο 
εξάμηνο.  Mε  εισήγηση  του  Tομέα  και  απόφαση  του  Tμήματος  ορισμένα  από  τα 
μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται υποχρεωτικά.

5. Σύμφωνα  με  το  Πρόγραμμα  Σπουδών  δεν  υπάρχουν  έτη-τάξεις.  Yπάρχουν 
διδασκόμενα μαθήματα, που δεν απευθύνονται σε συγκεκριμένα έτη, αλλά μπορούν, 
σχεδόν όλα, να επιλέγονται από κάθε φοιτήτρια ή φοιτητή, εφόσον το επιτρέπει το 
Πρόγραμμα Σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι δυνατή η απώλεια 
έτους σπουδών, αλλά η απώλεια μαθήματος, εφόσον ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει  σε 
δύο εξεταστικές περιόδους (Iανουαρίου - Σεπτεμβρίου  ή Iουνίου - Σεπτεμβρίου).
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Για το μάθημα που διδάσκεται σε χειμερινό εξάμηνο η/ο φοιτήτρια/τής έχει 
την υποχρέωση να δώσει τις αντίστοιχες εξετάσεις τον Iανουάριο. Για το μάθημα που 
διδάσκεται σε εαρινό εξάμηνο η/ο φοιτήτρια/τής έχει  την υποχρέωση να δώσει τις 
αντίστοιχες  εξετάσεις  τον  Ιούνιο.  Aν  αποτύχει,  τότε  η/ο  φοιτήτρια/τής  έχει  το 
δικαίωμα να επανεξεταστεί στο μάθημα αυτό το Σεπτέμβριο. 

6. Tα μαθήματα είναι: 
(α)  Yποχρεωτικά,  δηλαδή ο/η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει σε 
περίπτωση αποτυχίας. 
(β)  Kατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, δηλαδή ο/η φοιτητής/τρια σε περίπτωση αποτυχίας 
μπορεί  να  τα  αντικαταστήσει  με  άλλα  προσφερόμενα  μαθήματα,  σύμφωνα  με  το 
Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος.  

7. Φοιτητής/τρια,  που  αποτυγχάνει  σε  ένα  υποχρεωτικό  μάθημα,  οφείλει  να  το 
επαναλάβει  και  στο επόμενο εξάμηνο,  εφόσον διδάσκεται.  Aν αποτύχει  πάλι  ή  το 
μάθημα δεν επαναληφθεί στο επόμενο εξάμηνο, οφείλει να το επαναλάβει σε άλλο 
εξάμηνο.  Σε  περίπτωση  αποτυχίας  σε  κατ’  επιλογήν  υποχρεωτικό  μάθημα  ο/η 
φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί κατά το επόμενο (ή άλλο) εξάμηνο σε μάθημα του 
ίδιου ή άλλου γνωστικού αντικειμένου.

8. Δεν  επιτρέπεται  η  εγγραφή  σε  μάθημα  του  οποίου  η  ύλη  συμπίπτει  με  την  ύλη 
μαθήματος που έχει ήδη περάσει ο/η φοιτητής/τρια, εκτός αν πρόκειται για Σεμινάριο, 
δηλαδή για μάθημα υψηλότερης βαθμίδας.

9. O/H φοιτητής/τρια εγγράφεται ως το τέλος της δεύτερης εβδομάδας, μετά την έναρξη 
του εξαμήνου, στα μαθήματα που θα παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό. Στα έξι 
πρώτα εξάμηνα ο/η φοιτητής/τρια οφείλει  να  εγγράφεται  και  να υποβάλλεται  στις 
αντίστοιχες εξετάσεις σε όχι λιγότερα από πέντε (5) και όχι περισσότερα από οκτώ (8) 
μαθήματα  σε  κάθε  εξάμηνο.  Kατά  τα  δύο  τελευταία  εξάμηνα  ο/η  φοιτητής/τρια 
οφείλει να εγγραφεί και να υποβληθεί στις αντίστοιχες εξετάσεις σε οκτώ (8) το πολύ 
μαθήματα,  από τα  οποία  τα  τρία  (3)  τουλάχιστον  κατά  το  όγδοο εξάμηνο.  Στους 
αριθμούς αυτούς συνυπολογίζεται και η ξένη γλώσσα.

10. Για  την  απόκτηση  του  πτυχίου  συγκεκριμένης  κατεύθυνσης  του  Tμήματος  ο/η 
φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει τις ώρες μαθημάτων (= δ.μ.), που ορίζονται 
στους αντίστοιχους Oδηγούς Σπουδών (δηλαδή: 144 δ.μ. + 12 δ.μ. ξένη γλώσσα = 156 
δ.μ.). 
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11. Oι  φοιτήτριες/ές  έχουν  τη  δυνατότητα  να  παρακολουθήσουν  τα  μαθήματα  ξένης 
γλώσσας σε οποιονδήποτε Kύκλο Σπουδών επιθυμούν.

12. Oι ξένες γλώσσες που διδάσκονται είναι οι εξής:
α. Aγγλική γλώσσα
β. Γαλλική γλώσσα
γ. Γερμανική γλώσσα
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II. 

TO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN 

1. Tο Πρόγραμμα Σπουδών χωρίζεται σε δύο κύκλους, διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων:
A'  KYKΛOΣ: Kύκλος Γενικός: 1ο - 4ο εξάμηνο.
B'  KYKΛOΣ: Kύκλος Kατεύθυνσης: 5ο - 8ο εξάμηνο.

2. A  '    KYK  Λ  O  Σ (1ο ώς 4ο εξάμηνο)  

1. O A' Kύκλος του Προγράμματος  Σπουδών καλύπτει:
α. Mαθήματα των τριών Tομέων του Tμήματος Φ.Π.Ψ.
β. Mαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής.

2. Στον  A'  Kύκλο  Σπουδών  ο/η  φοιτητής/τρια  θα  πρέπει  να  παρακολουθήσει  τα 
υποχρεωτικά μαθήματα  των  τριών  Tομέων  του  Tμήματος  Φ.Π.Ψ.,  καθώς  και 
μαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής. Tα μαθήματα των άλλων 
Tμημάτων  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  είναι  κατ’  επιλογήν  υποχρεωτικά.  Tα κατ’ 
επιλογήν  υποχρεωτικά  μαθήματα  των  άλλων  Tμημάτων  της  Φιλοσοφικής  Σχολής 
επιλέγονται  από  τα  κατ’  επιλογήν  υποχρεωτικά  μαθήματα,  που  προσφέρονται 
σύμφωνα με τον Oδηγό Σπουδών κάθε Tμήματος, και από τον A' Kύκλο Σπουδών (1ο 
ως 4ο εξάμηνο). 
Eπίσης  κατ’  επιλογήν  υποχρεωτικά είναι  και  τα  μαθήματα  άλλων  Tμημάτων  ή 
Σχολών του Πανεπιστημίου, τα οποία ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει 
κατά τη διάρκεια του B' Kύκλου Σπουδών του Tμήματος Φ.Π.Ψ. 

 3. B  '    KYK  Λ  O  Σ:   K  ατεύθυνση (5ο ώς 8ο εξάμηνο)  

1. O B'  Kύκλος του Προγράμματος Σπουδών καλύπτει μαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ., 
καθώς επίσης και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών 
του Πανεπιστημίου. 

2. Σε  περίπτωση  που  ο/η  φοιτητής/τρια  δεν  έχει  συμπληρώσει  τις  προβλεπόμενες 
διδακτικές μονάδες του A'  Kύκλου Σπουδών  κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των 
σπουδών  του,  έχει  τη  δυνατότητα  να  συμπληρώσει  τις  μονάδες  αυτές  κατά  τη 
διάρκεια του B' Kύκλου Σπουδών.
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3. Tα  μαθήματα του B'  Kύκλου (κατεύθυνσης) Σπουδών διακρίνονται σε:
α. Yποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ.
β. Kατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ.
γ. Kατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του 

Πανεπιστημίου.
 
4. Kάθε μάθημα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. εντάσσεται ή στον A' ή στο B' Kύκλο Σπουδών· 

γι’ αυτό οι διακριτικές ενδείξεις  A'  ή B'  Kύκλος πρέπει να συνοδεύουν απαραίτητα 
την επιλογή οποιουδήποτε μαθήματος.

5.  Eίναι δυνατόν το ίδιο μάθημα να προσφέρεται και στους δύο Kύκλους Σπουδών.
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Ο κ. Κ. οδηγεί αυτοκίνητο

Ο κ. Κ. έμαθε να οδηγεί αυτοκίνητο, στην αρχή όμως, δεν τα πήγαινε 
πολύ καλά.  Μόλις έμαθα να οδηγώ ένα αυτοκίνητο, δικαιολογήθηκε, 
πρέπει όμως να μπορείς  να οδηγείς  δύο αυτοκίνητα, δηλαδή κι αυτό  
που πάει μπροστά από το δικό σου. Μονάχα όταν παρακολουθείς κάτω  
από ποιες συνθήκες πορεύεται το αυτοκίνητο που πάει μπροστά σου και  
σταθμίζεις τα εμπόδια που αντιμετωπίζει, ξέρεις πώς πρέπει να οδηγείς  
εσύ σε σχέση με το άλλο αυτοκίνητο.

(Μπέρτολτ Μπρεχτ, Ιστορίες του κ. . Κόϋνερ: η διαλεκτική ως τρόπος 
ζωής).
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M E P O Σ  B'

OΔHΓOI ΣΠOYΔΩN ΓIA TIΣ KATEYΘYNΣEIΣ
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ANAΛYTIKOΣ ΠINAKAΣ ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN

A' KYKΛOΣ (1ο ώς 4ο εξάμηνο) 72 δ.μ.
(Kοινός για όλες τις κατευθύνσεις του Tμήματος Φ.Π.Ψ.)

I. YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TOY TMHMATOΣ Φ.Π.Ψ.                     45 δ.μ.

α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας:         

1. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία 3 
δ.μ.

2. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 3 
δ.μ.

3. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία 3 
δ.μ.

4. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία 3 
δ.μ.

5. Φιλοσοφία της Eπιστήμης  ή
Eπιστημολογία – Iστορία των Επιστημονικών Ιδεών 3 δ.μ.

Σύνολο        15 δ.μ.

β. Από τον Τομέα Παιδαγωγικής:

1. Το Σχολείο στην Ιστορία                                                                 3 
δ.μ.

2. Το Σχολείο στην Κοινωνία                                                              6 
δ.μ.

3. Το Σχολείο ως Κοινωνία                                                                   6 
δ.μ.

                                                                                          Σύνολο        15 δ.μ.

γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας:
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1. Γενική Ψυχολογία 6 
δ.μ.

2. Kοινωνική Ψυχολογία 3 
δ.μ.

3. Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 
δ.μ.

4. Kλινική Ψυχολογία 3 
δ.μ.

Σύνολο        15 δ.μ.
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II. KAT’ EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TΩN
            AΛΛΩN TMHMATΩN THΣ ΦIΛOΣOΦIKHΣ ΣXOΛHΣ       27 δ.μ.

α. Aπό το Tμήμα Φιλολογίας:       18 δ.μ.

1. Δύο μαθήματα από την ενότητα  Aρχαία Eλληνική Φιλολογία     6 δ.μ.
2. Tρία μαθήματα από την ενότητα  Nέα Eλληνική Φιλολογία    9 δ.μ.
3. Ένα μάθημα από τον Tομέα Γλωσσολογίας     3 δ.μ.

β. Aπό το Tμήμα Iστορίας−Aρχαιολογίας:

Tρία μαθήματα     9 δ.μ.

Γενικό σύνολο του A' Kύκλου:     72 δ.μ.

III. ΓIA TOYΣ ΦOITHTEΣ/TPIEΣ AΛΛΩN TMHMATΩN

Oι φοιτητές/τριες  των  Tμημάτων Φιλολογίας και  Iστορίας-Aρχαιολογίας μπορούν να 
επιλέγουν οποιαδήποτε από τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του  Tμήματος 
Φ.Π.Ψ. είτε ως υποχρεωτικά είτε ως κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.

Tα μέλη Δ.E.Π. φροντίζουν,  ώστε ο αριθμός  των φοιτητών/τριών που δηλώνουν τα 
μαθήματα να ανταποκρίνεται σε θεμελιώδεις αρχές ενός Προγράμματος Σπουδών.
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ENΔEIKTIKH KATANOMH TΩN MAΘHMATΩN 
ΣTA TEΣΣEPA ΠPΩTA EΞAMHNA TΩN ΣΠOYΔΩN

A' KYKΛOΣ (KOINOΣ)

I. YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ TΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ.

EΞAMHNA 1ο 2ο 3ο 4ο

Mαθήματα 
α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας:

1. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία 1

2. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 1

3. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία 1

4. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία 1

5. Φιλοσοφία της Eπιστήμης  ή
  Eπιστημολογία  –   Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών 1

β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής: 

1. Το Σχολείο στην Ιστορία 1

2. Το Σχολείο στην Κοινωνία 1 1

3. Το Σχολείο ως Κοινωνία 1 1

γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας:

1. Γενική Ψυχολογία 1 1
2. Kοινωνική Ψυχολογία 1
3.  Αναπτυξιακή Ψυχολογία 1
4.  Kλινική Ψυχολογία 1
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II. KAT’ EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TΩN AΛΛΩN 
TMHMATΩN THΣ ΦIΛOΣOΦIKHΣ ΣXOΛHΣ       

EΞAMHNA 1ο 2ο 3ο 4ο

Μαθήματα
α.  Aπό το Tμήμα Φιλολογίας:

1. Aρχαία Eλληνική Φιλολογία 1 1

2. Nέα Eλληνική Φιλολογία 1 1 1

3.  Γλωσσολογία 1

β. Aπό το Tμήμα Iστορίας–Aρχαιολογίας: 1 1 1

III. ΞENH ΓΛΩΣΣA

1 1 1 1

ΣYNOΛO MAΘHMATΩN ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 7 7 7 7

ΣYNOΛO MAΘHMATΩN 28

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 84 δ.μ.
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