
Σύμφωνα με την από 9.05.2018 απόφαση της 8ης Συνέλευσης του Τμήματος 
ΦΠΨ για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2018-2019 ανακοινώνεται  ότι: 

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή  ισοτίμων 
προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα  από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών  υπερδιετούς και 
διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε 
ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Οι επιτυχόντες στο Τμήμα ΦΠΨ του ΕΚΠΑ κατατάσσονται μετά από εξετάσεις στο Γ΄ 
εξάμηνο σπουδών. Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη ορίστηκαν με απόφαση της 
8ης Συνέλευσης του Τμήματος ΦΠΨ  9 Μαϊου 2018. 

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ:  
-Προσωκρατικοί: Ηράκλειτος-Παρμενίδης 
-Αττική Φιλοσοφία: Σωκράτης-Πλάτων-Αριστοτέλης 

     -Ελληνιστική Φιλοσοφία: Στωικοί-Σκεπτικοί- Επικούρειοι 
-Νεότερη Φιλοσοφία: Ντεκάρτ, Χιούμ, Καντ 

     -Σύγχρονη Φιλοσοφία: Βιτγκενστάϊν 
 

2. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: 
1. Η έννοια της αγωγής. Αναγκαιότητα, σκοποί και µέσα της αγωγής. Παράγοντες και 
µορφές αγωγής του σύγχρονου ανθρώπου. Το µορφώσιµο του ανθρώπου. 
2. Η Παιδαγωγική ως Επιστήµη (αντικείµενο, προβληµατική και µέθοδοι της 
Παιδαγωγικής). Βασικές παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές έννοιες (εκπαίδευση, 
διδασκαλία, µάθηση, αξιολόγηση). Η σχέση της Παιδαγωγικής µε τις λοιπές 
Κοινωνικές Επιστήµες. Οι κλάδοι της Παιδαγωγικής. 
3. Η εκπαίδευση στις κοινωνίες της νεωτερικότητας (18ος – 20ος αιώνας). Η Ιδέα της 
παιδικής ηλικίας και οι απαρχές της φιλελεύθερης  Παιδαγωγικής. Η γένεση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων. Η «γραμματική του σχολείου». Ο νέος ουμανισμός. 
Βασικοί εκπρόσωποι. 
4. Το Κίνημα της Νέας Αγωγής (1900-1950).  Θεωρητικές και εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις βασικών εκπροσώπων της Νέας Αγωγής.   
5. Η μεταπολεμική περίοδος : 1950- 1980. Ανάπτυξη και κρίση στην εκπαίδευση. Οι 
εκπαιδευτικές ανισότητες. Ο εκπαιδευτικός νεοσυντηρητισμός. Η κριτική 
παιδαγωγική. 
6. Η εκπαίδευση στις κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας. Παγκοσµιοποίηση, 
κοινωνία της γνώσης και οι επιδράσεις στην εκπαίδευση. Οι προκλήσεις της 
σύγχρονης εποχής (ΤΠΕ, πολυπολιτισμικότητα, δια βίου μάθηση, ενεργός πολίτης) 
και ο αντίκτυπός τους στην αγωγή, την εκπαίδευση και την κατάρτιση). 
 7. Οι «ικανότητες» των μαθητών στην κοινωνία της γνώσης. Ο ρόλος, τα προσόντα 
και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην κοινωνία της γνώσης.                       
 8. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση. Το σχολείο ως «οργανισμός 
μάθησης» και οι εκπαιδευτικοί ως «κοινότητα μάθησης». 
 

3. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: 
-Εισαγωγή στην Ψυχολογία 

-Σχολές σκέψης της Ψυχολογίας, Τομείς της Ψυχολογίας, Ιστορία της Ψυχολογίας 

-Μέθοδοι έρευνας και Δεοντολογία στη Ψυχολογία 



-Μνήμη  (∆ομή, Μοντέλα και εφαρμογές) 

-Μάθηση  

-Γλώσσα (Ανάπτυξη, Σχέση γλώσσας και σκέψης, Δεξιότητες και Διαταραχές), -

Σκέψη και Λύση Προβλημάτων  

-Νοημοσύνη (Θεωρίες και Μέτρηση)  

-Ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

-Προσωπικότητα 

-Βασικά θέματα στην Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου (Βασικές θεωρίες, 

Προσκόλληση, Κοινωνική συνείδηση, Ηθικότητα, Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο) 

Για τα παραπάνω μαθήματα δεν προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία.  

Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων 

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα μεταξύ 1-20 Δεκεμβρίου.    

 Υποβολή αιτήσεων 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου (Δευτέρα, Τετάρτη, 
Παρασκευή, 11:00-14:00). Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά, 
αρκεί η σφραγίδα του Ταχυδρομείου να βρίσκεται εντός του ως άνω χρονικού 
διαστήματος 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Γραμματεία Τμήματος ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή (γραφείο 303, 3ος όροφος), 157 84 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

α) Αίτηση του/ ενδιαφερόμενου/νης  

β) Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους 

εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου 

σπουδών. 


