
Τμήμα Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής

Το Τμήμα προσφέρει
πτυχίο «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» (με κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή 

Παιδαγωγικής)
με στόχο αφενός την κατάρτιση επιστημόνων στα αντικείμενα της 

Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής και αφετέρου την παραγωγή 
αποφοίτων ικανών να διδάξουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Όλοι οι 
απόφοιτοι του Τμήματος υπάγονται στον κλάδο Π.Ε. 02 Φιλολόγων, ενώ 

επιπλέον διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Το Τμήμα προσφέρει επίσης δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών:

στη Φιλοσοφία
στην Παιδαγωγική

τα οποία καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεματικών περιοχών των δύο 
αυτών επιστημών, καθώς και τη δυνατότητα εκπόνησης

διδακτορικής διατριβής
στις δύο αυτές επιστήμες.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 
240 ECTS, που αντιστοιχούν σε 45 μαθήματα.  

• Φιλοσοφία-κορμός (6)
• 1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Φ 101) 
• 2. Γνωσιολογία (Φ 103) 
• 3. Πολιτική Φιλοσοφία (Φ 106) 
• 4. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Φ 111) 
• 5. Νεότερη Φιλοσοφία (Φ 112) 
• 6. Σύγχρονη Φιλοσοφία (Φ 114)



Παιδαγωγική-κορμός (6) 

• 1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (ΕΙΣΠ 100) 
• 2. Σχολική Παιδαγωγική Ι (ΣΧΠΙ 400) 
• 3. Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ (ΣΧΠΙΙ 400) 
• 4. Ιστορική Παιδαγωγική (ΙΠ 700) 
• 5. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (ΚΕ 800) 
• 6. Εκπαιδευτική ψυχολογία (ΕΨ 900)



Άλλα υποχρεωτικά μαθήματα
• Φιλοσοφικά κείμενα (3) : πρόκειται για μελέτη και ερμηνεία 

κειμένων αρχαίας φιλοσοφίας [ΦΚ]  
• Διδακτικές μεθοδολογίες (3) :
• 1)Νεοελληνικής Γλώσσας (701) 
• 2)Ιστορίας (702) 
• 3)Αρχαίων Ελληνικών (703) 
• Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (9) :
• Αρχαία ελληνική φιλολογία [ΑΕΦ/ΛΦΙ] (3)
• Νεοελληνική γραμματεία και γλώσσα [ΝΕΦ/ΜΕΦ] (3)
• Ιστορία (3) 
• Πληροφορική (1) 
• Ξένη γλώσσα (1) 
• Ελεύθερες επιλογές (2)



Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

• Κατεύθυνση Φιλοσοφίας : (14) Μαθήματα 
κατεύθυνσης – Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

• Κατεύθυνση Παιδαγωγικής : (14) Μαθήματα : 
Το Π 1000 [=Εισαγωγή στην παιδαγωγική 
έρευνα] υποχρεωτικό και 13 Μαθήματα 
κατεύθυνσης 

• Σύνολο μαθημάτων  για λήψη πτυχίου : 45
• ECTS : 240



Επικοινωνία
• Ταχυδρομική : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα 

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, 541 24, Θεσσαλονίκη. 
• Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με τη Γραμματεία:

2310.99.5206, 2310.99.5203, 2310.99.5220, fax.: 2310.99.6772, 
ηλεκτρονική διεύθυνση : info@edlit.auth.gr

• Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους Τομείς: 
• • Γραμματεία Τομέα Φιλοσοφίας (Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής, γρ. 

215): 2310.99.7319, ηλεκτρονική διεύθυνση : 
eanthoul@edlit.auth.gr

• • Γραμματεία Τομέα Παιδαγωγικής (Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής, 
γρ. 216): 2310.99.7358, ηλεκτρονική διεύθυνση : 
eanthoul@edlit.auth.gr

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



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ
• Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας (Παλαιό Κτήριο, αίθ. 204) Η βιβλιοθήκη του Τομέα Φιλοσοφίας είναι η 

αρχαιότερη του Α.Π.Θ. και αποτελείται από 15.000 τόμους βιβλίων, ενώ πλαισιώνεται από τις 
δωρεές των πρώτων καθηγητών της Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή, Χαράλαμπου Θεοδωρίδη 
και Γιάννη Ιμβριώτη· τα φιλοσοφικά περιοδικά βρίσκονται στη Θεματική Βιβλιοθήκη της Σχολής. 
Καλύπτει όλες τις περιόδους του φιλοσοφικού στοχασμού (Αρχαία Ελληνική, Μεσαιωνική, 
Νεότερη Ευρωπαϊκή και Σύγχρονη), καθώς και όλους τους βασικούς κλάδους της Φιλοσοφίας (Ο-
ντολογία, Μεταφυσική, Γνωσιολογία, Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία, Αισθητική, Φιλοσοφία της 
Επιστήμης, Λογική, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, Φιλοσοφία των Κοινω-
νικών Επιστημών κ.ά.). Η βιβλιοθήκη είναι μηχανογραφημένη και διαθέτει Η/Υ για αναζήτηση 
βιβλιογραφίας. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Α.Π.Θ. • 
Υπεύθυνος: τηλ. 2310.99.7318, 2310.99.7323. 

• Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής (Παλαιό Κτήριο, αίθ. 207) Η βιβλιοθήκη έχει στη συλλογή της 13.000 
τόμους βιβλίων από τους οποίους οι 10.000 περίπου είναι βιβλία (στην ελληνική, αγγλική, 
γερμανική και γαλλική γλώσσα), ενώ τα υπόλοιπα είναι τίτλοι περιοδικών, ελληνικών και ξένων, 
καθώς και εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, διατριβές, διπλωματικές εργασίες, εκπαιδευτική νομοθεσία, 
λήμματα ημερήσιου τύπου (1976–1991) και πληροφοριακό υλικό. Το υλικό της συλλογής 
κατατάσσεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες: Ιστορία της Αγωγής, Ιστορία της Εκπαίδευσης, 
Γενική και Ειδική Παιδαγωγική, Γενική και Ειδική Διδακτική, Κοινωνιολογία της τάξης και του 
σχολείου, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγική Ψυχολογία, 
Τεχνολογία της εκπαίδευσης και Ειδική Αγωγή. Η βιβλιοθήκη είναι μηχανογραφημένη και διαθέτει 
Η/Υ για αναζήτηση βιβλιογραφίας. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη που ανήκουν στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα του Α.Π.Θ. • Υπεύθυνη: Όλγα Παντούλη, 2310.99.7329, 
pantouli@edlit.auth.gr
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