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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΑΟΗΞΝΙΔΗΝ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΝΠ
ΓΗΑ ΞΝΡΟΝΦΗΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ
ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2011-2012

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Παξηπνιείνπ Θιεξνδνηήκαηνο ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ γηα ηε ρνξήγεζε 40
(ζαξάληα) ππνηξνθηώλ γηα επξχηεξεο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθό ζηα
αθφινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα:
1. Ππγθξηηηθή Φηινινγία

1 ζέζε

2. Ηζηνξία ηεο Ρέρλεο

2 ζέζεηο

3. Αξραία Ηζηνξία

1 ζέζε

4. Λεφηεξε Δπξσπατθή Ηζηνξία

2 ζέζεηο

5. Βπδαληηλή Ηζηνξία

2 ζέζεηο

6. Λεφηεξε θαη Πχγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία

2 ζέζεηο

7. Κεζαησληθή Ηζηνξία ηεο Γχζεο

2 ζέζεηο

8. Ξξντζηνξηθή Αξραηνινγία

2 ζέζεηο

9. Θιαζηθή Αξραηνινγία

2 ζέζεηο

10. Βπδαληηλή Αξραηνινγία

1 ζέζε

11. Αξραία Διιεληθή Φηινινγία

2 ζέζεηο

12. Ιαηηληθή Φηινινγία

2 ζέζεηο

13. Βπδαληηλή Φηινινγία

1 ζέζε

14. Λενειιεληθή Φηινινγία

2 ζέζεηο

15. Ξαππξνινγία

1 ζέζε

16. Γισζζνινγία

3 ζέζεηο

17. Ιανγξαθία

1 ζέζε

18. Ξαηδαγσγηθή

2 ζέζεηο

19. Φηινζνθία

2 ζέζεηο

20. Τπρνινγία

2 ζέζεηο

21. Κνπζηθέο Ππνπδέο

1 ζέζε

22. Ρνπξθηθέο Ππνπδέο

1 ζέζε

23. Θεαηξηθέο Ππνπδέο

1 ζέζε
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24. Πιαβηθέο Ππνπδέο


2 ζέζεηο

Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην θηήξην ηεο Φηινζνθηθήο Πρνιήο
(Ξαλεπηζηεκηφπνιε - Εσγξάθνπ), απφ Δπηηξνπή ε νπνία ζα
θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ απφ 18/ 3-8-41 Θ.Γ.



Ζ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαθνηλσζεί.



Νη ππνςήθηνη ζα ππνβιεζνχλ, ηελ ίδηα εκέξα, ζε γξαπηή θαη
πξνθνξηθή εμέηαζε.

Γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη:
Θάηνρνη πηπρίνπ ή Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (Κ.Γ.Δ) ηεο
Φηινζνθηθήο Πρνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε βαζκφ «Άξηζηα».
Eπίζεο θάηνρνη πηπρίνπ ηεο Φηινζνθηθήο Πρνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ κε βαζκφ πηπρίνπ «Ιίαλ Θαιψο» κε ηελ πξνυπφζεζε λα
ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία «Άξηζηα» ζην κάζεκα ή ζηα καζήκαηα ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν επηζπκνχλ λα κεηεθπαηδεπηνχλ.

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Αληίγξαθν πηπρίνπ ηεο Φηινζνθηθήο Πρνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ κε βαζκφ, ηνπιάρηζηνλ, "ΙΗΑΛ ΘΑΙΥΠ" θαη αλαιπηηθή
βαζκνινγία κε "ΑΟΗΠΡΑ'' ζην κάζεκα ή ζηα καζήκαηα ηνπ θιάδνπ
ζηνλ νπνίν επηζπκνχλ λα κεηεθπαηδεπηνχλ
2. Ξηζηνπνηεηηθφ επαξθνχο γλψζεο μέλεο γιψζζαο
3. Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα Δθνξίαο (ησλ ηδίσλ ή, αλ δελ ππάξρεη, ησλ
γνλέσλ ηνπο).
4. Ξηζηνπνηεηηθφ Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο ή Διιεληθήο Θαηαγσγήο, απφ
ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ειηθία φρη κεγαιχηεξε ησλ ηξηαληαπέληε (35)
εηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ ηνπ Θιεξνδνηήκαηνο
5. Απφζπαζκα Ξνηληθνχ Κεηξψνπ (πξνζθάηνπ εθδφζεσο)
6. Έθζεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο ηνπο απαζρφιεζεο κεηά ηε ιήςε ηνπ
πηπρίνπ
7. Ξέληε (5) αληίγξαθα απφ ηπρφλ δεκνζηεπζείζεο επηζηεκνληθέο
κειέηεο ηνπο
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8. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/86 φηη δελ έιαβαλ ή δελ ιακβάλνπλ
άιιε ππνηξνθία γηα ηηο απηέο ζπνπδέο.


Οι αιτήσεις με τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 5
Μαρτίου 2013 έως και 3 Απριλίου 2013 στη Γραμματεία της
Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (3ος όροφος, γραφ. 301 ).

Δμεηαδόκελα καζήκαηα:
1. πγθξηηηθή Φηινινγία
Ζ

Ππγθξηηηθή Φηινινγία σο απηφλνκνο θιάδνο ηεο επηζηήκεο ηεο

ινγνηερλίαο. Ξεδία θαη κέζνδνη έξεπλαο. Δπηζηεκνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο
πξνυπνζέζεηο. Ρν δίπνιν ταυτότητα-ετερότητα. Ρν θάζκα ησλ δπλαηψλ
ζπγθξίζεσλ. Ζ Ππγθξηηηθή Φηινινγία σο ηακηεπηήξαο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ
θιάδσλ ησλ επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ. Θεσξίεο ινγνηερλίαο ηνπ 20νπ αη. απφ
ηελ νπηηθή ηνπ ινγνηερληθνχ ζπγθξηηηζκνχ.
2. Ιζηνξία ηεο Σέρλεο
Α. Σν Μπαξόθ ζηελ Ιηαιία. Εσγξαθηθή – Γιππηηθή.
Β. Η Δπξσπατθή Σέρλε (δσγξαθηθή, γιππηηθή, ραξαθηηθή), 1785 – 1900.
Γ. Η ιεγόκελε «ρνιή ηνπ Μνλάρνπ» θαη ε αληίζηνηρε νκάδα δσγξάθσλ
ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ αηψλα.
Γ. Σα λεσηεξηθά ξεύκαηα ζηελ ειιεληθή δσγξαθηθή θαη γιππηηθή.
Ξξφζιεςε – αθνκνίσζε.
Δ. Σέρλε θαη ηερλνινγία. Απφ ηε ρεηξνλνκία ζηελ ςεθηνπνίεζε. Ν
θαιιηηέρλεο σο ηερλνιφγνο.
3. Αξραία Ιζηνξία
Αξραία Διιεληθή θαη Οσκατθή Ηζηνξία (απφ ησλ Κπθελατθψλ Σξφλσλ έσο θαη
ηελ Ύζηεξε Αξραηφηεηα).
4. Νεόηεξε Δπξσπατθή Ιζηνξία (15νο-20νο αηώλαο)
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*Ξξψηκε Λεφηεξε Δπξσπατθή Ηζηνξία (1500-1700)
*Λεφηεξε θαη Πχγρξνλε Δπξσπατθή Ηζηνξία (1789-2000)
*Δπξσπατθή Ηζηνξηνγξαθία ζηνλ 20ν αηψλα
5. Βπδαληηλή Ιζηνξία
Ζ ηζηνξία ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο απφ ην 324 έσο ην1453.
Ζ θξαηηθή νξγάλσζε (δηνίθεζε, ζηξαηφο, νηθνλνκία), ε πνιηηηθή ηδενινγία
θαη νη πνιηηεηαθνί παξάγνληεο, νη δηεζλείο ζρέζεηο θαη ε δηπισκαηία, ε
λνκνζεζία θαη ε δηθαηνζχλε, ε θνηλσλία θαη ν νηθνλνκηθφο βίνο ησλ
Βπδαληηλψλ.
6. Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Διιεληθή Ιζηνξία
Α΄ Δλόηεηα: Ηζηνξία ηνπ Λένπ Διιεληζκνχ απφ ηνλ 13ν αηψλα σο ηελ
Διιεληθή Δπαλάζηαζε.
1. Όςεηο ηεο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο δξάζεο ησλ Διιήλσλ ζην πιαίζην
ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο (Δθθιεζίεο, Θνηλφηεηεο, Ππληερλίεο)
2. Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ Διιήλσλ (εκπφξην, λαπηειία) θαηά
ηα ρξφληα ηεο Νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ ειιεληθή θνηλσλία ζηηο
παξακνλέο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, ειιεληθή δηαζπνξά 18νπ – αξρέο 19νπ
αηψλα.
3. Ζ εζσηεξηθή ζπγθξφηεζε ησλ βελεηηθψλ θηήζεσλ: δηνηθεηηθή νξγάλσζε
εθθιεζηαζηηθή πνιηηηθή, θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο- γαηνθηεηηθφ ζχζηεκα,
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθπαίδεπζε. Όςεηο ηεο πνιηηηζκηθήο δσήο ζηηο
βελεηνθξαηνχκελεο ειιεληθέο πεξηνρέο: ινγνηερλία-ηέρλε-κνπζηθή
Β΄ Δλόηεηα: Ηζηνξία ηνπ Λεφηεξνπ Διιεληζκνχ
1. Οη δηεζλείο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο ηνλ 19ν θαη 20ν αηώλα, απφ ηελ
αλεμαξηεζία έσο ηελ Ν.Λ.Δ.
2. Η ειιεληθή θνηλσλία ηνλ 19ν

θαη 20ν αηώλα (θνηλσληθέο θαη

νηθνλνκηθέο παξάκεηξνη)

7. Μεζαησληθή Ιζηνξία ηεο Γύζεο
 Ηζηνξία θαη Ξνιηηηζκφο ηεο Κεζαησληθήο Γχζεο (5νο – 15νο αηψλαο)
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8. Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία
Α. Δπνρή ηνπ ιίζνπ ζηνλ Διιεληθό ρώξν.
Β. Διιαδηθόο Πνιηηηζκόο θαηά ηελ επνρή ηνπ Υαιθνύ (νηθηζηηθή θαη
ηαθηθή

αξρηηεθηνληθή,

δσγξαθηθή,

θεξακεηθή,

κηθξνηερλία,

ζηνηρεία

γξακκηθήο γξαθήο)
Γ. Αξραία Διιεληθά Νκήξνπ Ηιηάο, βηβιίν Π, Ξαπζαλίνπ Διιάδνο
Ξεξηήγεζηο, Αηηηθά.
Γ. Κξεηηθόο Πνιηηηζκόο θαηά ηελ 3ε θαη ηε 2ε π.Υ. ρηιηεηία (νηθηζηηθή
θαη ηαθηθή αξρηηεθηνληθή, δσγξαθηθή, θεξακεηθή, κηθξνηερλία).
9. Κιαζηθή Αξραηνινγία
Α. Αξραηνινγία ησλ Γεσκεηξηθώλ Υξόλσλ (αξρηηεθηνληθή, πιαζηηθή,
θεξακεηθή). Ρέρλε ησλ Αξρατθψλ Σξφλσλ (αξρηηεθηνληθή, πιαζηηθή,
θεξακεηθή).
Β. Σέρλε ησλ Κιαζζηθώλ Υξόλσλ (αξρηηεθηνληθή, πιαζηηθή, θεξακεηθή).
Γ. Σέρλε ησλ Διιεληζηηθώλ θαη Ρσκατθώλ Υξόλσλ (αξρηηεθηνληθή,
πιαζηηθή, δσγξαθηθή, ςεθηδσηφ, θεξακηθή).
10.

Βπδαληηλή Αξραηνινγία

Α. Παιαηνρξηζηηαληθή κλεκεηαθή αξρηηεθηνληθή θαη δσγξαθηθή.
Β. Πξσηνβπδαληηλή θαη κεζνβπδαληηλή κλεκεηαθή αξρηηεθηνληθή θαη
δσγξαθηθή
Γ. Τζηεξνβπδαληηλή κλεκεηαθή αξρηηεθηνληθή θαη δσγξαθηθή.
11. Αξραία Διιεληθή Φηινινγία
Α. Νκήξνπ Ηιηάο Σ ξαςσδία
Β. Αηζρχινπ "Ξέξζεο", Πνθνθιή "Νηδίπνπο επί Θνισλψ", Δπξηπίδε
"Φνίληζζεο". Ζξνδφηνπ Α’ Βηβιίν.

5

ΑΓΑ: ΒΔΓΓ46ΨΕ2Ν-111

12. Λαηηληθή Φηινινγία
Α. Βηξγηιίνπ "Αηλεηάδα" (6ν Βηβιίν)
Β. Ρν ηειεπηαίν βηβιίν απφ ην De republica ηνπ Θηθέξσλα
Γ. Νξαηίνπ Υδέο 3ν βηβιίν.
.
13. Βπδαληηλή Φηινινγία
Α. Γξακκαηνινγία: Βπδαληηλή Φηινινγία απφ 1204 - 1453
Β. Κείκελα: Οσκαλνχ ηνπ Κεισδνχ Ύκλνη, ε ρξνλνγξαθία ηνπ Θενθάλε
Γ. ηνηρεία Διιεληθήο Παιαηνγξαθίαο.
14. Νενειιεληθή Φηινινγία
1. Αζελατθφο ξνκαληηζκφο. Ζ πεδνγξαθία ηεο πεξηφδνπ 1830-1880
Θείκελα: Α. Ρ. Ραγθαβήο. Ν Απζέληεο ηνπ Κνξέσο.
Δκκ. Ρνΐδεο. Ζ Ξάπηζζα Ησάλλα { Ρνηο εληεπμνκέλνηο θαη
Δπηζηνιαί ελφο Αγξηληψηνπ}
Ι. Πηηζηπίνο. Ν Ξίζεθνο Μνπζ ή Ρα ήζε ηνπ αηψλνο
2. Ν Θ. Ξαιακάο θαη ε πνίεζε κεηά ην 1880 (Λ. Θακπάο, Γ. Γξνζίλεο,
Ησ.Ξνιέκεο, Κ. Θξπζηάιιεο, Ι. Καβίιεο, Ησ. Γξππάξεο, Θ. Σαηδφπνπινο,
Ι. Ξνξθχξαο, Κ. Καιαθάζεο).
Θείκελα: Κ. Παιακά, Ζ Αζάιεπηε δσή, Ν Γσδεθάινγνο ηνπ Γχθηνπ, Ρα
Παηηξηθά Γπκλάζκαηα.
3. Θεσξία Ινγνηερλίαο
ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ:
Holub Robert C., Θεσξία ηεο Ξξφζιεςεο. «Κηα θξηηηθή εηζαγσγή».
Κεηαίρκην, Αζήλα 2004.
Jauss Ηans Robert, Ζ ζεσξία

ηεο πξφζιεςεο. Ρξία κειεηήκαηα.

Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο», Αζήλα 1995.
Holub Robert, «Θεσξία ηεο Ξξφζιεςεο: ε Πρνιή ηεο Θσλζηαληίλαο»
ζην Selden Roman (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Θεσξίαο ηεο Ινγνηερλίαο/8 Απφ
ηνλ Φνξκαιηζκφ ζηνλ Κεηαδνκηζκφ. Ηλζηηηνχην Λενειιεληθψλ Ππνπδψλ,
2004, ζ.445-482.
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Compagnon Antoine, «Ν Αλαγλψζηεο» ζην Ν Γαίκσλ ηεο Θεσξίαο.
Κεηαίρκην, Αζήλα 2003. ζ. 213-256.
15. Παππξνινγία
Β.Γ.Μαλδειαξάο, Ξάππξνη θαη παππξνινγία, Αζήλα 1994
E.G.Turner (κεη. Γ.Μ. Παξάζνγινπ), Διιεληθνί πάππξνη, Αζήλα 1989
(ΚΗΔΡ)
P.Parsons, Νμχξπγρνο: ε πφιε πνπ έθεξε ην φλνκα ελφο ςαξηνχ: νη Έιιελεο
ζηελ ξσκατθή Αίγππην (πξση.ηίηινο City of the sharp-nosed fish), Αζήλα
2008.
O.Montevecchi, La papirologia,Milano 1998.
H.-A. Rupprecht, Kleine Einf&#252; Hrung in die Paryruskunde,Darmstadt
1994
H εμέηαζε ζα πεξηιακβάλεη θαη κεηαγξαθή παπχξνπ.
16. Γισζζνινγία
Α. Γεληθή Γισζζνινγία
Δλδηάζεηνο θαη θσλνχκελνο ιφγνο (ιφγνο - νκηιία/langue-parole)
Γηαρξνλία-ζπγρξνλία
Γηπιή δηάξζξσζε
Πχζηεκα θαη δνκή, παξαδεηγκαηηθέο θαη ζπληαγκαηηθέο ζρέζεηο
Δπίπεδα γισζζηθήο αλάιπζεο
Γισζζηθφ ζεκείν
Ξαξάγνληεο επηθνηλσλίαο
Ιεμηθή θαη πξνηαζηαθή ζεκαζία
Ξξφηαζε – εθθψλεκα
Γισζζηθέο/ιεθηηθέο πξάμεηο

Γεληθέο αξρέο ζχληαμεο
Γνκηθέο ζρέζεηο
Ιεμηθφ θαη ζεκαηηθνί ξφινη
Δθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο ζχληαμεο ζε δεδνκέλα ηεο Λέαο Διιεληθήο
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Β. Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία:
Βαζηθέο Αξρέο θαη Δθαξκνγέο ηεο Θεηκελνγισζζνινγίαο
Βαζηθέο Αξρέο ηεο Θνηλσληνγισζζνινγίαο
Θεσξίεο θαηάθηεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο
Κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο
Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ θαη Αλαιπηηθά Ξξνγξάκκαηα
Γ. Ιζηνξηθή Γισζζνινγία θαη Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο
Ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε (επαλαζχλζεζε, λφκνο, αλαινγία)
Γνκηζηηθή πξνζέγγηζε
Γελεηηθή πξνζέγγηζε
Γξακκαηηθνπνίεζε
Νη βαζηθέο κεηαβνιέο ηεο Διιεληθήο απφ ηελ θιαζηθή κέρξη ηε ζχγρξνλε
πεξίνδν.

17. Λανγξαθία
Μελάο Αι. ΑΛΔΞΙΑΓΗ, Λεσηεξηθή Διιεληθή Ιανγξαθία. Β΄ έθδνζε
ζπκπιεξσκέλε, Ηλζηηηνχην ηνπ Βηβιίνπ- Α. Θαξδακίηζα, Αζήλα 2008.
Hermann BAUSINGER, Ν ιατθφο πνιηηηζκφο ζηνλ θφζκν ηεο ηερλνινγίαο.
Κεηάθξαζε Καξηάλζε Θαπιάλνγινπ – Αξεηή Θνληνγηψξγε, Δθδφζεηο
Ξαηάθε, Αζήλα 2009.
Άιθε ΚΤΡΙΑΚΙΓΟΤ-ΝΔΣΟΡΟ, Ζ ζεσξία ηεο Διιεληθήο Ιανγξαθίαο,
Θξηηηθή
Αλάιπζε. Δηαηξεία Ππνπδψλ Λενειιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο
Ξαηδείαο,
Αζήλα 1978.
Μ. Γ. ΜΔΡΑΚΛΗ, Ιανγξαθηθά Εεηήκαηα. Β΄ έθδνζε, Δθδφζεηο
Θαζηαληψηε θαη
Γηάηησλ, Αζήλα 2004.
Μ. Γ. ΜΔΡΑΚΛΗ, Ζ Ππλεγνξία ηεο Ιανγξαθίαο. Ίδξπκα Αγγειηθήο
Σαηδεκηράιε – Δθδφζεηο Κεηαίρκην, Αζήλα 2004.
Μ. Γ. ΜΔΡΑΚΛΗ, Ιατθφο Ξνιηηηζκφο θαη Λενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο.
Ξξφινγνο
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Βαζίιεο Φίιηαο, Δθδφζεηο Ξαπαδήζε, Αζήλα 2007.
Βαζίιεο

ΝΙΣΙΑΚΟ,

Σηίδνληαο ην Σψξν θαη ην Σξφλν.

Δθδφζεηο

Νδπζζέαο,
Αζήλα 2003.
Βάιηεξ ΠΟΤΥΝΔΡ, Θεσξεηηθή Ιανγξαθία: Έλλνηεο-Κέζνδνη-Θεκαηηθέο.
Δθδφζεηο Αξκφο, Αζήλα 2009, ζζ. 8-179

18.Παηδαγσγηθή
A. Οη επηζηήκεο ηεο αγσγήο - Ρν θαηλφκελν ηεο αγσγήο. Ρν κνξθψζηκν
ηνπ αλζξψπνπ, αγσγή θαη κφξθσζε, ζθνπφο ηεο αγσγήο, παηδαγσγηθέο
αξεηέο, κέζα θαη παξάγνληεο αγσγήο, παηδαγσγηθέο αληηλνκίεο. Ρα
θπξηφηεξα παηδαγσγηθά ξεχκαηα.
Β. Μεζνδνινγία ηεο Παηδαγσγηθήο Έξεπλαο.
Δθπαηδεπηηθή έξεπλα. Δπηινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο θαη αμηνιφγεζε ηνπ
ζέκαηνο, ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο:
α) Γεηγκαηνιεςία
γ) Δίδε εξεπλψλ
β) Κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε. ζηνηρεία ζηαηηζηηθήο:
Αληηθείκελν, ζθνπφο θαη κέζνδνη ζηαηηζηηθήο.
Γ. Θεκαηηθή ηεο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη ηεο Αμηνιόγεζεο.
* Γεληθνί φξνη γηα ηε δηαζθάιηζε ζεηηθψλ παηδεπηηθψλ ζπλζεθψλ ζηε
ζρνιηθή πξάμε.
* Γηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο: Γεληθή ζεψξεζε, ζεσξία θαη αξρέο δηδαζθαιίαο.
* Γηδαζθαιία: Νξγάλσζε, ζηφρνη, κνξθέο, κνληέια, κέζα, αμηνιφγεζε.
* Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
* Κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ησλ ζπληειεζηψλ θαη παξαγφλησλ ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (είδε, πξνζεγγίζεηο, κέζνδνη,
ηερληθέο, κέζα θαη πιηθά, δηαδηθαζία, δενληνινγία).
* Γηδαθηηθνί ζηφρνη θαη αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή
19. Φπρνινγία
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Α. Δμειηθηηθή Φπρνινγία - Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία
Έλλνηα θαη έξγν ηεο εμειηθηηθήο Τπρνινγίαο. Δμέιημε, αλάπηπμε. Αξρέο ηεο
αλάπηπμεο.

Θεσξεηηθέο

θαηεπζχλζεηο

ζηελ

εμειηθηηθή

ςπρνινγία.

Σαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη πνξεία ηεο βηνζσκαηηθήο - ςπρνθηλεηηθήο,
λνεηηθήο - γισζζηθήο , ζπλαηζζεκαηηθήο - θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Αλαιπηηθή
πεξηγξαθή ηεο αλάπηπμεο ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ:
πξνγελλεηηθή πεξίνδνο, βξεθηθή ειηθία, λεπηαθή ειηθία, ζρνιηθή ειηθία,
εθεβηθή ειηθία.
Βαζηθέο έλλνηεο ηεο εμειηθηηθήο ςπρνπαζνινγίαο. Κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα
ζηε κειέηε ησλ απνθιίζεσλ. Απνθιίζεηο ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά απφ
ηε βξεθηθή , ηε λεπηαθή, ηε ζρνιηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία πνπ αλαθέξνληαη
ζηνπο ηνκείο ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θ.η.ι. Αλαπηπμηαθέο
δηαηαξαρέο θπξίσο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, νη νπνίεο είλαη επηφηεξεο θαη έρνπλ
πεξηζζφηεξν κεηαβαηηθφ - πξφζθαηξν ραξαθηήξα.
Β. Κνηλσληθή Φπρνινγία - Φπρνινγία ηεο Πξνζσπηθόηεηαο
Ρν έξγν θαη νη κέζνδνη ηεο Θνηλσληθήο Τπρνινγίαο. Ζ κέζνδνο ηεο
δηαπνιηηηζηηθήο ςπρνινγίαο. Ζ νηθνινγηθή - θνηλσληθή πξνζέγγηζε ζηελ
θνηλσληθή ςπρνινγία. Νη Πηάζεηο. Νη ηξεηο δηαζηάζεηο ησλ ζηάζεσλ. Πηάζεηο
θαη ζπκπεξηθνξά . Θεσξίεο ησλ ζηάζεσλ . Νη αμίεο. Γηαπνιηηηζηηθέο θαη
θαζνιηθέο αμίεο. Νηθνγελεηαθέο αμίεο ζηελ Διιάδα. Ζ αιιαγή ζηάζεσλ. Ν
ξφινο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ζηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ. Ζ ζεσξία ησλ
αληηιήςεσλ γηα ηα πξφζσπα. Νη πξψηεο εληππψζεηο . Πηεξεφηππεο αληηιήςεηο
γηα νκάδεο. Κεηαλάζηεο, κεηνλφηεηεο, παιηλλνζηνχληεο θαη ζηεξεφηππα. Ζ
εζληθή ηαπηφηεηα. Θεσξία ησλ παξαγσγηθψλ αηηίσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ
επίδξαζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ςπρνινγηθά
θαηλφκελα. Ν πξνζσπηθφο ρψξνο θαη ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα.
Δπηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο : ε αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ, δπαδηθή επηθνηλσλία, ιεθηηθή επηθνηλσλία, ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή
επηθνηλσλία, αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία. Ζ νκάδα θαη ε δπλακηθή ηεο:
νξηζκνί ηεο νκάδαο , ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο, θάζεηο ζηελ εμέιημε ηεο
νκάδαο, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο θάζεηο ηεο νκάδαο, ζεσξίεο ηεο
δπλακηθήο ηεο νκάδαο. Ζ νκνηνκνξθία ζηελ νκάδα: ε ζπκκφξθσζε θαη ε
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ππαθνή. Κάζεζε ζε νκάδεο: θνηλσληθή δηεπθφιπλζε, αηνκηθή θαη νκαδηθή
κάζεζε, ην θαηλφκελν ηεο πφισζεο ζηελ νκάδα, ζπλεξγαζία θαη
αληαγσληζκφο. Ν εγεηηθφο ξφινο: ην χθνο ηνπ εγέηε, ε θνηλσληθή δχλακε,
ζεσξίεο ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ, ν εγεηηθφο ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο. Ζ εζνινγία:
ηα ζηνηρεία ηεο εζνινγίαο, εζνινγία θαη θνηλσληθή ςπρνινγία. Ζ
επηζεηηθφηεηα: νη ςπρνβηνινγηθέο ζεσξίεο γηα ηελ επηζεηηθφηεηα, νη
ςπρνινγηθέο ζεσξίεο γηα ηελ επηζεηηθφηεηα.
Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε θχζε ηεο ζεσξίαο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο, κέζνδνη κειέηεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ αηφκνπ θαη πεξηζηάζεσλ. Θεσξίεο
ςπραλαιπηηθή

ηεο

πξνζσπηθφηεηαο: Ζ

ζεσξία ηνπ Freud. Πχγρξνλεο ςπρνδπλακηθέο ζεσξίεο.

Ππκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε θνηλσληθνγλσζηηθή
ζεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Bandura), ε θαηλνκελνινγηθή ζεσξία ηνπ Carl
Rogers, ζεσξίεο ησλ γλσξηζκάησλ (Cattell, Allport, Eydenck, ζεσξία ησλ
πέληε παξαγφλησλ).
Γ. Μεζνδνινγία επηζηεκνληθήο έξεπλαο - ηαηηζηηθή Α΄
Έλλνηα, ραξαθηεξηζηηθά, είδε θαη ζηάδηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, επηινγή
θαη δηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, εξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο,
δηεξεπλεηηθή - πεξηγξαθηθή, ζπλαθεηαθή, αηηηψδεο, πεηξακαηηθή, ζρέδηα
πεηξακαηηθήο έξεπλαο.
Δπηινγή ηνπ δείγκαηνο, κέζα θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ,
απηνζρέδηα ςπρνηερληθά κέζα: εξσηεκαηνιφγην, ζπλέληεπμε, παξαηήξεζε,
ζπγγξαθή εξεπλεηηθήο κειέηεο.
Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο, θαηαλνκέο κνλνκεηαβιεηψλ, δείθηεο
θεληξηθήο βάζεο, δείθηεο βάζεο, δείθηεο δηαζπνξάο, δείθηεο ζπλάθεηαο,
αμηνιφγεζε αηνκηθψλ πεξηπηψζεσλ, ζηάζκηζε θιηκάθσλ, πξνβιήκαηα ζέκαηα γηα επεμεξγαζία.
Γεληθέο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο ζηαηηζηηθψλ επαγσγψλ, ζεσξία πηζαλνηήησλ,
ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαθνξάο κέζσλ φξσλ, αλάιπζε δηαζπνξάο,
πνιιαπιή αλάιπζε δηαζπνξάο, ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρ2, ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαθνξάο πνζνζηηαίσλ αλαινγηψλ, ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα δεηθηψλ ζπλάθεηαο.
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20.

Μνπζηθέο πνπδέο

Α. Ιζηνξηθή θαη πζηεκαηηθή Μνπζηθνινγία
Ηζηνξία θαη ζπζηεκαηηθή έξεπλα ηεο έληερλεο επξσπατθήο θαη
ειιεληθήο κνπζηθήο παξαγσγήο θαη ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ απφ ηελ
αξραηφηεηα

έσο

ζήκεξα.

Αηζζεηηθέο,

θηινζνθηθέο,

ηδενινγηθέο

θαη

θνηλσληνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο κνπζηθήο. Εεηήκαηα ηζηνξηνγξαθίαο θαη
ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο. Κεζνδνινγία ηεο εξκελείαο ησλ πεγψλ, ηεο ζεσξίαο
θαη ηεο ζεκεηνγξαθίαο. Αλαιπηηθέο θαη εξκελεπηηθέο κέζνδνη θαη ζπλζεηηθέο
δηαδηθαζίεο ζε ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά έξγα.
Β. Δζλνκνπζηθνινγία θαη Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία
Ζ ζρέζε κεηαμχ κνπζηθήο θαη πνιηηηζκνχ ζε ηζηνξηθή θαη ζπγρξνληθή
πξννπηηθή, ηφζν ζηνλ ειιεληθφ ρψξν φζν θαη παγθνζκίσο. Δζλνκνπζηθνινγία
θαη θνηλσληθή/ πνιηηηζκηθή αλζξσπνινγία: ε ζρέζε κνπζηθήο θαη πνιηηηζκνχ
ζε ζπλάξηεζε κε φιεο ηηο ηειεζηηθέο ηέρλεο (αθήγεζε/ ηζηφξεζε, ηξαγνχδη,
ρνξφο, δξψκελν/ δξάκα, θηλεκαηνγξάθνο), ηηο ινηπέο κνξθέο ηέρλεο θαη ησλ
ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεψλ ηνπο, ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ κνπζηθνχ
πνιηηηζκνχ.
Γ. Σερλνινγία Ήρνπ, Μνπζηθνπαηδαγσγηθή θαη Βπδαληηλή
Μνπζηθνινγία
Σερλνινγία Ήρνπ: Ζ ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, ηελ
πιεξνθνξηθή θαη ηα καζεκαηηθά (κνπζηθή αθνπζηηθή, καζεκαηηθά θαη
κνπζηθή) απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, κνπζηθή ηερλνινγία,
ειεθηξναθνπζηηθή κνπζηθή, κνπζηθή πιεξνθνξηθή θαη ερνιεςία.
Μνπζηθνπαηδαγσγηθή: Ζ παηδαγσγηθή θαη ε δηδαθηηθή δηάζηαζε ηεο
κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ θαη
αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ.
Βπδαληηλή Μνπζηθνινγία: Ζ βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή κνπζηθή
(εθθιεζηαζηηθή, θνζκηθή, αζηηθή, δεκνηηθή), ηφζν σο ηέρλε φζν θαη σο
επηζηήκε, απφ άπνςε ζεσξίαο θαη πξάμεο, ηζηνξίαο θαη αηζζεηηθήο, ζην
πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ πνιηηηζκηθνχ ρψξνπ ηεο ρξηζηηαληθήο νξζνδνμίαο.
21. Σνπξθηθέο πνπδέο
1.Ρνπξθηθή γιψζζα. Απαηηείηαη επίπεδν γλψζεο, ηνπιάρηζηνλ ην C1, ζχκθσλα
κε ην Δπξσπατθφ Portfolio Γισζζψλ.
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2. Ζ Ρνπξθία ζηνλ 20ν αηψλα
Ύιε:
α) Ζ γέλλεζε ηεο ζχγρξνλεο Ρνπξθίαο, Mustafa Kemal, κνλνθνκκαηηζκφο θαη
θεκαιηθφ θξάηνο.
β) Ξνιηηηθή αζηάζεηα θαη ηδενινγηθέο δπκψζεηο θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ
20νπ αηψλα.
γ) Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Ρνπξθίαο ζηε Κέζε Αλαηνιή
δ) Ρνπξθν-ακεξηθαληθέο ζρέζεηο. Ηζηνξηθή εμέιημε, παξάγνληεο επηξξνήο θαη
ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο.
22.

Θεαηξηθέο πνπδέο

Α. Σν Διιεληθό Θέαηξν λενηέξσλ ρξόλσλ (Α, Β, Γ, Γ)
Β. Ιζηνξία ηνπ επξσπατθνύ ζεάηξνπ (Α, Β, Γ, Γ)
23. Φηινζνθία
Α. Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία
Ξξνζσθξαηηθή θηινζνθία, Ζ θηινζνθία ηνπ Ξιάησλνο θαη Αξηζηνηέινπο, ε
θηινζνθία ησλ Πησηθψλ, ησλ Δπηθνπξείσλ θαη ησλ Πθεπηηθψλ, Ζ
θηινζνθία ηνπ Ξισηίλνπ.
Β. Ηζηθή θαη πνιηηηθή θηινζνθία
Ζ σθειηκνθξαηηθή εζηθή, Θαληηαλή εζηθή, Πχγρξνλε εζηθή θαη πνιηηηθή
θηινζνθία. (Rawls, Πρνιή ηεο Φξαγθθνχξηεο).
Γ. Γλσζηνζεσξία
Ζ γλσζηνζεσξία ησλ εκπεηξηθψλ θηινζφθσλ θαη ινγηθψλ ζεηηθηζηψλ, Ζ
γλσζηνινγία ηνπ Θαληίνπ, Πχγρξνλεο γλσζηνινγηθέο αληηιήςεηο (Bergson θαη
Popper).
24.ιαβηθέο πνπδέο
 ιάβνη θαη Βπδάληην
 Ρσζηθή Λνγνηερλία (19νο – 20νο αηώλαο)
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Νη ππνςήθηνη ζα εμεηαζηνχλ, επί πιένλ, πξηλ απφ ηα θαηά θιάδν
καζήκαηα θαη ζε κηα μέλε γιψζζα: Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ηηαιηθή.



Απφ ηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ εμαηξνύληαη νη θάηνρνη ησλ εμήο
αλαγλσξηζκέλσλ πηπρίσλ:
-

Γηα ηελ Αγγιηθή: Proficiency

-

Γηα ηελ Γαιιηθή: Sorbonne II

-

Γηα ηελ Γεξκαληθή: Mittelstufe

-

Γηα ηελ Ηηαιηθή: Superiore III.

Ζ επηηπρία ζηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ζε κία απφ ηηο
παξαπάλσ γιψζζεο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ
ππνςεθίσλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ ππνινίπσλ καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ
Θαλνληζκφ ηνπ Θιεξνδνηήκαηνο.
Ζ βαζκνινγία ζα γίλεη ζηελ

θιίκαθα 0-20, νη δε δηαγσληδφκελνη

πξέπεη λα ζπγθεληξψζνπλ ζηα καζήκαηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κέζν
φξν βαζκνινγίαο ζηελ γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε, ηνπιάρηζηνλ 14/20
αληίζηνηρα.
Αηηήζεηο γηα αλαβαζκνιφγεζε δελ γίλνληαη δεθηέο, γηαηί δελ
πξνβιέπνληαη απφ ην Λφκν.
Ζ δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο νξίδεηαη κέρξη δχν (2) έηε, κε δπλαηφηεηα
παξάηαζεο γηα άιια δχν (2), ην δε

κεληαίν πνζφ απηήο νξίδεηαη ζηα

ελληαθφζηα (900) επξψ. Πηνπο ππνηξφθνπο ζα θαηαβιεζνχλ επίζεο ηα έμνδα
κεηάβαζεο ζην εμσηεξηθφ θαη επηζηξνθήο, εθ’ φζνλ πξνζθνκίζνπλ ην
απφθνκκα εηζηηεξίνπ, θάξηα επηβίβαζεο θαη απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ.
Γηα ηελ έλαξμε θαζψο θαη ηε ζπλέρηζε ηεο ππνηξνθίαο, νη ππφηξνθνη
ππνρξενχληαη θάζε ρξφλν λα πξνζθνκίδνπλ πξσηφηππε βεβαίσζε εγγξαθήο
ζην Ξαλ/κην θαη θάζε εμάκελν

πξσηφηππα πηζηνπνηεηηθά πξνφδνπ,

επηθπξσκέλα απφ ην Διιεληθφ Ξξνμελείν ή ηελ Διιεληθή Ξξεζβεία, ή κε ηελ
ζχκβαζε ηεο Σάγεο θαζψο θαη επίζεκεο κεηαθξάζεηο απηψλ.
Δάλ ε ππνηξνθία δηαθνπεί απφ ππαηηηφηεηά ηνπο, νη ππφηξνθνη
ππνρξενχληαη λα επηζηξέςνπλ ηα πνζά ηεο ππνηξνθίαο, πνπ έρνπλ ιάβεη
κέρξη ηφηε (άξζξα 57-60 ηνπ Α.Λ. 2039/39).
Ζ ππνηξνθία δηαθφπηεηαη, εάλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ήζειε επέιζεη
κείσζε ησλ εηεζίσλ εζφδσλ ηνπ Θιεξνδνηήκαηνο. Πηελ πεξίπησζε απηή
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νπδέλ δηθαίσκα γελλάηαη ππέξ ηνπ ππνηξφθνπ ηνπ νπνίνπ δηαθφπεθε ε
ππνηξνθία (άξζξν 59 ηνπ Α.Λ. 2039/39)
Πεκεηψλεηαη φηη ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη
ηελ πιήξσζε ησλ
πξνζέιεπζεο

πξνθεξπρζεζνκέλσλ ζέζεσλ, νη νπνίεο είηε ιφγσ κε

ππνςεθίσλ

είηε

ιφγσ

κε

επαξθνχο

βαζκνινγίαο

ζα

παξακείλνπλ θελέο, κε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε επηιαρφληεο ππνςεθίνπο
(σο πξνο ηε βαζκνινγία) άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο πξνθήξπμεο.
Αζήλα 8 Φεβξνπαξίνπ 2012
Ν Αλαπιεξσηήο Ξξνέδξνπ

Ζ Γξακκαηέαο

Θσλζηαληίλνο Κπνπξαδέιεο

Άλλα Θππξηάδνπ

Θαζεγεηήο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Αζήλα 8 Καξηίνπ 2013
Ζ Γξακκαηέαο

Άλλα Θππξηάδνπ
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