
  

Σχολή Φιλοζοθίας – Απόθοιηοι Τμήμαηος Φ.Π.Ψ.  

Το Τμόμα Φιλοςοφύασ, 
Παιδαγωγικόσ και Ψυχολογύασ 
λειτουργεύ με τρεισ ομώνυμουσ 
τομεύσ που προςδιορύζουν τουσ 
ερευνητικούσ και εκπαιδευτικούσ 
προςανατολιςμούσ του, τη δομό και 
το περιεχόμενο του Προγρϊμματοσ 
Σπουδών. Προςφϋρει ενιαύο 
πρόγραμμα προπτυχιακών ςπουδών 
και χορηγεύ ενιαύο πτυχύο με τρεισ 
κατευθύνςεισ: (1) Φιλοςοφύασ, (2) 
Παιδαγωγικόσ 3) Ψυχολογύασ. Ο 
φοιτητόσ οφεύλει να επιλϋξει μύα 
από τισ δύο κατευθύνςεισ μετϊ το 
τϋλοσ του δεύτερου ϋτουσ ςπουδών. 
Σε ςυνδυαςμό με το προπτυχιακό 
πρόγραμμα ςπουδών προςφϋρει και 
οργανωμϋνα Προγρϊμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.  
 

Περιγραφό Γνωςτικού Αντικειμϋνου 
Το Πρόγραμμα Σπουδών του 
Τμόματοσ Φ.Π.Ψ. προςφϋρει τρεισ 
(3) κατευθύνςεισ ςπουδών: 
Φιλοςοφύασ, Παιδαγωγικόσ, 
Ψυχολογύασ. 
 

Τα μαθόματα που διδϊςκονται 
εντϊςςονται ςε γνωςτικϊ 
αντικεύμενα - πεδύα των Τομϋων του 
Τμόματοσ Φ.Π.Ψ. ωσ εξόσ: 
 

Τομϋασ Φιλοςοφύασ:  
Ειςαγωγό ςτη Φιλοςοφύα, Αρχαύα 
Ελληνικό Φιλοςοφύα, Νεότερη και 

Σύγχρονη Φιλοςοφύα, Κοινωνικό και 
Πολιτικό Φιλοςοφύα, Φιλοςοφύα 
των Επιςτημών ό Επιςτημολογύα, 
Ιςτορύα των Επιςτημονικών Ιδεών, 
Ιςτορύα τησ Φιλοςοφύασ, 
Συςτηματικό Φιλοςοφύα. 
 

Τομϋασ Παιδαγωγικόσ:  
Α' Πεδύο: Το ςχολεύο ςτην Ιςτορύα: Η 
εκπαιδευτικό πολιτικό ςτην Ελλϊδα 
(1834-1976), Εκπαιδευτικόσ 
Δημοτικιςμόσ (1900-1940), Η 
διϊπλαςη των εκπαιδευτικών 
(1834-2008), Διδακτικό και 
ιδεολογύα, Παιδικό λογοτεχνικό 
βιβλύο (1837-2008), Εκπαιδευτικό 
Ιςτοριογραφύα (1973-2008), 
Σχολεύο και εθνικιςμόσ 
Β' Πεδύο: Το ςχολεύο ςτην Κοινωνύα: 
Εκπαύδευςη και κοινωνικϋσ 
ανιςότητεσ, Ευρωπαώκό Ένωςη και 
εκπαύδευςη, Εκπαύδευςη και αγορϊ 
εργαςύασ, Φεμινιςτικϋσ προςεγγύςεισ 
ςτην κοινωνιολογύα τησ 
εκπαύδευςησ, Πολιτιςμόσ και 
εκπαύδευςη, Σχολεύο και 
εκπαιδευτικού, Κοινωνιολογύα του 
ςχολεύου, Εκπαιδευτικό πολιτικό και 
ανώτατη εκπαύδευςη, 
Κοινωνιολογύα του Πανεπιςτημύου, 
Ευρωπαώκϊ εκπαιδευτικϊ 
ςυςτόματα, Θεωρύεσ Εκπαιδευτικών 
Οργανιςμών, Αναλυτικό πρόγραμμα 
και ιδεολογύα,  

Γ' Πεδύο: Το ςχολεύο ωσ Κοινωνύα: 
Θεωρύεσ μϊθηςησ, Θεωρύεσ 
κοινωνικοπούηςησ, Μϊθηςη, 
πολιτιςμόσ και εθνογραφύα, Θεωρύεσ 
κινότρων, Εκπαιδευτικού και 
διδαςκαλύα, Σχολικϊ προγρϊμματα 
και ςχολικϊ βιβλύα, Το γλωςςικό 
μϊθημα ςτη δευτεροβϊθμια 
εκπαύδευςη: Θεωρύα και εμπειρύα, 
Παιδαγωγικϋσ ιδϋεσ και εκπαύδευςη, 
Εκπαύδευςη και ταυτότητεσ φύλου, 
Ειςαγωγό ςτη διαπολιτιςμικό 
παιδαγωγικό, Σχολικό ζωό: Η 
κοινωνικό καταςκευό του νοόματοσ, 
Παιδαγωγικϊ ςυμπερϊςματα 
θεωριών μϊθηςησ, Παιδαγωγικϊ 
ςυμπερϊςματα θεωριών κινότρων, 
Ειςαγωγό ςτη μεθοδολογύα τησ 
εκπαιδευτικόσ ϋρευνασ, 
Εκπαιδευτικό Αξιολόγηςη. 
 

Τομϋασ Ψυχολογύασ:  
Γενικό Ψυχολογύα, Κοινωνικό 
Ψυχολογύα, Αναπτυξιακό 
Ψυχολογύα, Κλινικό Ψυχολογύα, 
Ψυχολογύα τησ Εκπαύδευςησ, 
Γνωςτικό Ψυχολογύα. 
Σημαντικό μϋροσ του Προγρϊμματοσ 
Σπουδών καλύπτουν μαθόματα από 
τα Τμόματα Φιλολογύασ και Ιςτορύασ 
– Αρχαιολογύασ, καθώσ και από ϊλλα 
Τμόματα του Πανεπιςτημύου 
Ιωαννύνων. 
 

Σηφρνο ηνπ Τκήκαηνο είλαη:  

• Να πξνάγεη ηελ έξεπλα θαη ηελ αθαδεκατθή δηδαζθαιία ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο ηεο Φηινζνθίαο, ησλ Επηζηεκψλ ηεο 

Αγσγήο θαη ηεο Ψπρνινγίαο.  

• Να πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη ηα κεζνδνινγηθά 

εθφδηα γηα ζπκκεηνρή ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

•  Να ελζαξξχλεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ηδεψλ, ηελ θξηηηθή ζεψξεζε ησλ θηινζνθηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη ςπρνπαηδαγσγηθψλ δεηεκάησλ, ψζηε λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε πξνζσπηθνηήησλ κε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

ζπλείδεζε. 
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Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
 

Τα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ 

Φηινιφγνπ Ειιεληθήο Γιψζζαο είλαη 

ηα αληίζηνηρα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη θαζεζηψηνο. Όηαλ 

εξγάδεηαη ζε ζρνιεία ηεο 

Δεπηεξνβάζκηαο Δεκφζηαο 

Εθπαίδεπζεο, ηα επαγγεικαηηθά ηνπο 

δηθαηψκαηα πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ν. 

1566/1985, άξζξν 14 (ΦΕΚ 167/η. 

Α/1985), ηνλ Δεκνζηνυπαιιειηθφ 

Κψδηθα θαη ηνλ Δηαξθή Εθπαηδεπηηθφ 

Κψδηθα. Όηαλ εξγάδεηαη ζηελ 

Ιδησηηθή Εθπαίδεπζε, ηα 

επαγγεικαηηθά ηνπ δηθαηψκαηα 

πξνβιέπνληαη, εθηφο απφ ηνλ Ν. 

1566/1985, άξζξν 14 (ΦΕΚ 167/η. 

Α/1985), θαη απφ ηηο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο κεηαμχ εξγνδνηψλ 

Σρνιαξρψλ θαη Οκνζπνλδίαο 

Ιδησηηθψλ Εθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ 

Ειιάδαο. 

 

Οι απόφοιτοι του Τμόματοσ 
Φ.Π.Ψ του Πανεπιςτημύου 
Ιωαννύνων μπορούν να 
αναπτύξουν την επαγγελματικό 
τουσ ςταδιοδρομύα ςτον 
δημόςιο και ςτον ιδιωτικό 
τομϋα ςτον κλϊδο τησ 
εκπαύδευςησ. Το πρόγραμμα 
ςπουδών του Τμόματοσ τουσ 
εφοδιϊζει με τισ απαραύτητεσ 
γνώςεισ, ώςτε να μη χρειϊζονται 
παιδαγωγικό επϊρκεια για να 
ςυμμετϊςχουν ςτισ εξετϊςεισ 
του Α.Σ.Ε.Π.  για διοριςμό ςτη 
Μϋςη Εκπαύδευςη, υπαγόμενη 
ΠΕ02 Φιλολόγων.  
Πϋραν τησ απαςχόληςησ ςτην 
εκπαύδευςη οι απόφοιτοι του 
τμόματοσ ΦΠΨ μπορούν να 
αξιοποιόςουν τισ γενικότερεσ 
φιλολογικϋσ και παιδαγωγικϋσ 
τουσ γνώςεισ αναζητώντασ 
απαςχόληςη γραφεύα πολιτικών 
δημοςκοπόςεων, διαφόμιςησ, 
marketing και ωσ επιςτημονικό 
προςωπικό ςε εκδοτικούσ 
ούκουσ και οργανιςμούσ, ςε 
βιβλιοθόκεσ και αρχεύα, ςε 
εφημερύδεσ και περιοδικϊ. 
Επύςησ, ϋχουν την δυνατότητα 
να εργαςτούν ςτισ Υπηρεςύεσ 
του Υπουργεύου Υγεύασ 
Πρόνοιασ και Κοινωνικών 
Αςφαλύςεων και του Υπ. 

Παιδεύασ και ςε ϊλλουσ 
κρατικούσ φορεύσ, καθώσ και ςε 
Οργανιςμούσ Τοπικόσ 
Αυτοδιούκηςησ.  
Όπωσ αναφϋρεται και ςτην 
ιςτοςελύδα του τομϋα Σ.Ε.Π. του 
Παιδαγωγικού Ινςτιτούτου, «ο 
φιλόλογοσ μελετϊει διαχρονικϊ 
τη ςπουδό τησ γλώςςασ και 
τουσ κανόνεσ χρόςησ τησ ςε 
ςυνδυαςμό και με ϊλλεσ 
επιςτόμεσ, όπωσ την ιςτορύα και 
την τϋχνη. Ειδικότερα, ο 
φιλόλογοσ αςχολεύται με την 
επιςτημονικό ϋρευνα τησ 
εξϋλιξησ ενόσ λαού και του 
πολιτιςμού του με βϊςη κυρύωσ 
τη γλώςςα και τα γραπτϊ του 
μνημεύα. Μελετϊει όλα εκεύνα τα 
δεδομϋνα τα οπούα 
διαμορφώνουν μια γλώςςα και 
αςχολεύται με την κατανόηςη 
τησ λογοτεχνύασ και κϊθε ϊλλησ 
γραπτόσ εκδόλωςησ του 
ανθρώπου.  
Ο εκπαιδευτικόσ φιλόλογοσ 
αςχολεύται με τη διδαςκαλύα 
αρχαύων ό ςύγχρονων μορφών 
τησ γλώςςασ, την ανϊλυςη των 
κανόνων χρόςησ τησ γλώςςασ, 
τη διδαςκαλύα και ερμηνεύα 
ςυγκεκριμϋνων λογοτεχνικών 
κειμϋνων, την εκμϊθηςη τρόπων 
προφορικόσ ό γραπτόσ 
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 Επαγγέλμαηα                           
  

 
γλωςςικόσ ϋκφραςησ και τη 
διόρθωςη εργαςιών των 
εκπαιδευόμενων.» 
(Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο, 
Τομϋασ Σ.Ε.Π. «Εκπαιδευτικό, 
πληροφοριακό και 
υποςτηρικτικό υλικό 
Επαγγελματικού 
Προςανατολιςμού Ηλεκτρονικού 
Οδηγού»). 
 

Επύςησ, οι πτυχιούχοι του 
Τμόματοσ Φιλοςοφύασ, 
Παιδαγωγικόσ και Ψυχολογύασ 
μπορούν να εργαςθούν ωσ 
ελεύθεροι επαγγελματύεσ ςε 
θϋματα Επαγγελματικού 
Προςανατολιςμού – 
Συμβουλευτικόσ, καθώσ και ςε 
Ερευνητικϊ Κϋντρα ό Ινςτιτούτα 
ωσ ερευνητϋσ Κοινωνικού 
Ψυχολόγοι. 
 
 
 
 
 

Χρόςιμεσ Πληροφορύεσ: 
 

Εύναι απαραύτητο οι απόφοιτοι 
του ΦΠΨ να γνωρύζουν ότι δεν 
κατοχυρώνουν επαγγελματικϊ 
δικαιώματα ψυχολόγου, δεν 
μπορούν δηλαδό να εγγραφούν 
ςτην Ένωςη Ελλόνων 
Ψυχολόγων. Μπορούν, ωςτόςο 
να εργαςτούν ωσ επιςτημονικό 
και υποςτηρικτικό προςωπικό 
ςε φορεύσ όπωσ Κϋντρα Ψυχικόσ 
Υγιεινόσ, ςε θεραπευτικϋσ 
κοινότητεσ, ςε κϋντρα πρόληψησ 
ό προςταςύασ του παιδιού. 
 
Ο κλϊδοσ τησ Ειδικόσ Αγωγόσ 
και Εκπαύδευςησ αποτελεύ μια 
ϊλλη ενδιαφϋρουςα προοπτικό. 
Βϊςει τησ πρόςκληςησ 
ενδιαφϋροντοσ που απϋςτειλε 
το Υπουργεύου Παιδεύασ των 
τελευταύων ετών οι απόφοιτοι 
των τμημϊτων Φ.Π.Ψ. εφόςον 

αποκτόςουν την κατϊλληλη 
μεταπτυχιακό ειδύκευςη 
μπορούν να διοριςτούν: 
• Σε ςχολικϋσ Μονϊδεσ Ειδικόσ 
Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ και ςε 
Κϋντρα Διαφοροδιϊγνωςησ, 
Διϊγνωςησ και Υποςτόριξησ 
(ΚΕ.Δ.ΔΥ), ωσ Θεραπευτϋσ 
Λόγου, καθώσ εντϊςςονται ςτον 
κλϊδο Π.Ε.21 Θεραπευτών 
Λόγου  
• Ωσ ωρομύςθιοι ό αναπληρωτϋσ 
ςτην Ειδικό Αγωγό και 
Εκπαύδευςη ςτον 
Επαγγελματικό 
Προςανατολιςμό των Τυφλών ό 
ςτην Κινητικότητα των Τυφλών 
ό ςτη Νοηματικό Γλώςςα των 
Κωφών, ενταςςόμενοι ςτον 
κλϊδο Π.Ε.31 (εξειδικευμϋνου 
προςωπικού) 
• Ωσ Επαγγελματικού Σύμβουλοι 
ενταςςόμενοι ςτον κλϊδο 
Π.Ε.22 Επαγγελματικών 
Συμβούλων 
 
(Πηγό: Επιλϋγω Σπουδϋσ & Επϊγγελμα 
2014) 

 

 

Πρόςθετεσ πηγϋσ  

Εκπαιδευτικό Δύκτυο Ενημϋρωςησ, 

http://www.alfavita.gr/      

Έδρα Εκπαύδευςησ,  

http://www.edra.gr/  

Κϋντρο Εκπαιδευτικόσ Έρευνασ,  

http://www.kee.gr/  

Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο,  

http://www.pi-schools.gr/  

Υπουργεύο Παιδεύασ και 

Θρηςκευμϊτων, 

http://www.minedu.gov.gr/  

Ελληνικό Εταιρεύα Συμβουλευτικόσ 

Προςανατολιςμού www.elesyp.gr  

Ελληνικό Ινςτιτούτο Εφαρμοςμϋνησ 

Παιδαγωγικόσ και Εκπαύδευςησ, 

www.elliepek.gr  



 

 

 

Χρήζιμες Πληροθορίες              
    

Επαγγελματικϋσ ενώςεισ:  

Πανελλόνια Ένωςη Φιλολόγων,  http://www.p-e-
f.gr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1  

Σύνδεςμοσ Φιλολόγων Ιωαννύνων:   Αναγνώςτου Ιωϊννησ, 

Αγαμϋμνονα 9, Νϋα Ζωό, ianagnostou@sch.gr, 6945-212764 

Πανελλόνιοσ Σύλλογοσ Αναπληρωτών Φιλολόγων , 
http://filologoi02.webnode.gr/  

Ομοςπονδύα Λειτουργών Μϋςησ Εκπαύδευςησ,  www.olme.gr   

Παιδαγωγικό Εταιρεύα Ελλϊδοσ,  www.pee.gr  

Εταιρεύα Ειδικόσ Παιδαγωγικόσ Ελλϊδοσ,  www.eepe.gr  

 

 

 

 

 


