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σύντομες οδηγίες προς… 

 
 

πρωτοετείς φοιτητές του  
Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (
 

ΠΤΔΕ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αγαπητέ πρωτοετή φοιτητή, 

 

καλώς όρισες και καλές σπουδές! Σε αυτό το φυλλάδιο θα βρεις τα 
βασικότερα πράγματα που πρέπει να ξέρεις, για να κάνεις τις σπουδές 
σου πιο ενδιαφέρουσες και τη φοιτητική ζωή σου πιο ευχάριστη. 

 
Σου ευχόμαστε καλή αρχή, 

 
το προσωπικό του ΠΤΔΕ 
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Ψηφιακή ταυτότητα φοιτητή 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει σε όλα τα μέλη του  (καθηγητές, φοιτητές, προσωπικό), 
τη δυνατότητα χρήσης των  ψηφιακών υπηρεσιών του. Ως φοιτητής έχεις και εσύ πρόσβαση 
σε αυτό το ψηφιακό δίκτυο μέσα από τον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό σου. 

Τι είναι η ψηφιακή μου ταυτότητα; 

Με την εγγραφή σου στο Τμήμα, πήρες ένα έγγραφο με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού 
λογαριασμού που έχεις ως μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας (όνομα χρήστη, 
συνθηματικό ανάκτησης, διεύθυνση email). 
 

 Με την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού σου θα έχεις πρόσβαση στις 
παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: 

Τι κάνω με την ψηφιακή μου ταυτότητα; 

 
• Ηλεκτρονική Γραμματεία: μέσω της ιστοσελίδας  της e-γραμματείας 

http://euniversity.uth.gr/unistudent  δηλώνεις μαθήματα, παρακολουθείς τη 
βαθμολογία σου, τις ανακοινώσεις της Γραμματείας, μπορείς να υποβάλεις αίτηση για 
διάφορα πιστοποιητικά.  

• «Εύδοξος»: μέσω της ιστοσελίδας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εύδοξος 
http://eudoxus.gr/, δηλώνεις και προμηθεύεσαι τα συγγράμματα για τα μαθήματα τα 
οποία δήλωσες.  

• Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας: μέσω της 
ιστοσελίδας https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ κάνεις αίτηση και 
προμηθεύεσαι το πάσο σου (Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου), το οποίο από φέτος θα είναι 
ταυτόχρονα και η ακαδημαϊκή σου ταυτότητα.  

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): μέσω εφαρμογών όπως MS Outlook κλπ. ή 
μέσω της ιστοσελίδας https://webmail.uth.gr του Πανεπιστημίου μας, έχεις πρόσβαση 
σε όλα τα emails που στέλνονται από το τη γραμματεία,  τους καθηγητές και από 
άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

• Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη: μέσα από την ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, 
έχεις πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές απαραίτητες και πολύτιμες για τις σπουδές 
σου, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά, λεξικά, βάσεις δεδομένων. 
 
 
 
 

ψηφιακή ταυτότητα 

http://euniversity.uth.gr/unistudent�
http://eudoxus.gr/�
https://submit-academicid.minedu.gov.gr/�
https://webmail.uth.gr/�
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Ημερομηνίες S.O.S. ! 

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος σπουδών του ΠΤΔΕ είναι 8 εξάμηνα. Σύμφωνα με τον 
καινούργιο Νόμο (Ν. 4009/2-9-2011), οι φοιτητές μπορούν να παρατείνουν τις σπουδές τους 
για δυο (2) επιπλέον χρόνια (ισχύει για όσους έχετε εισαχθεί στο ΠΤΔΕ από το ακαδημαϊκό 
έτος 2011-2012 και εξής). Όποιος φοιτητής συμπληρώσει διάρκεια φοίτησης 

Διάρκεια φοίτησης 

ίση με 12 
εξάμηνα (6 χρόνια) χάνει αυτοδικαίως τη φοιτητική του ιδιότητα. Για την περίπτωση 
φοιτητών μερικής φοίτησης ο ανώτατος χρόνος σπουδών για τη λήψη πτυχίου είναι ίσος με 
16 εξάμηνα (8 χρόνια).  

 
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2012-2013: 

1. Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 1-10-2012. 
Χειμερινό Εξάμηνο 

2. Δηλώσεις μαθημάτων: 8-10-2012 έως και 21-10-2012. 
3. Δηλώσεις συγγραμμάτων: 24/10/2012 έως και 15/12/2012. 
4. Λήξη μαθημάτων: Παρασκευή 11-1-2013. 
5. Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: από Δευτέρα 21-1-2013 έως και Παρασκευή 8-2-

2012 (3 εβδομάδες). 

1. Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 11-2-2013. 
Εαρινό Εξάμηνο 

2. Δηλώσεις μαθημάτων: θα ανακοινωθεί. 
3. Δηλώσεις συγγραμμάτων: 14/03/2013 έως και 23/05/2013. 
4. Λήξη μαθημάτων: Παρασκευή 31-5-2013.  
5. Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: από Δευτέρα 10-6-2013 έως και Παρασκευή 21-6-2013 

(2 εβδομάδες). 

Εξεταστική Σεπτεμβρίου

 

 (συμπληρωματικές εξετάσεις και για τα δύο εξάμηνα): από 
Δευτέρα 2/9/2013 έως Παρασκευή 20/9/2013 (3 εβδομάδες).  

28 Οκτωβρίου (εθνική γιορτή) 
Επίσημες αργίες 

17 Νοεμβρίου (επέτειος Πολυτεχνείου) 
6 Δεκεμβρίου (Αγίου Νικολάου) 
24 Δεκεμβρίου-7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων) 
30 Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών) 
18 Μαρτίου (Καθαρή Δευτέρα) 
25 Μαρτίου (εθνική γιορτή) 
28 Απριλίου- 12 Μαΐου (διακοπές Πάσχα) 
1 Μαΐου (Πρωτομαγιά) 
24 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος) 

ημερομηνίες s.o.s 
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e-σπουδές...τα πρώτα βασικά ψηφιακά βήματα 

 
 

εγγραφή σε μαθήματα, ή αλλιώς, δήλωση μαθημάτων  

 
δήλωση συγγραμμάτων για τα μαθήματα που δήλωσες 

Η δήλωση μαθημάτων ισοδυναμεί με την εγγραφή σου στο εξάμηνο σπουδών στο οποίο 
βρίσκεσαι και στα μαθήματα του εξαμήνου που θα παρακολουθήσεις και επιθυμείς να 
εξεταστείς. Προσοχή!!! Φοιτητής που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα, δεν μπορεί να 
λάβει μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος. Φοιτητής που δεν έχει  κάνει καθόλου 
δήλωση μαθημάτων δεν μπορεί να εξεταστεί σε κανένα μάθημα και είναι σαν να μην έχει 
κάνει εγγραφή στο εξάμηνο. Η μη εγγραφή σε δυο συνεχόμενα εξάμηνα 

Τι σημαίνει δήλωση μαθημάτων; 

σημαίνει 
αυτοδίκαιη διαγραφή από την σχολή (Ν. 4009/2-9-2011). 

Οι φοιτητές που φεύγουν στο εξωτερικό με το πρόγραμμα ERASMUS, πρέπει να κάνουν 
δήλωση εγγραφής (όχι μαθημάτων, δηλ. υποβάλλουν ηλεκτρονικά μια κενή δήλωση 
μαθημάτων) στο εξάμηνο σπουδών που βρίσκονται και για το διάστημα που λείπουν. 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία, όλοι 
ανεξαιρέτως οι φοιτητές γράφεστε σε τάξεις μαθημάτων, δηλ. δηλώνετε όλα τα μαθήματα 
που πρόκειται να παρακολουθήσετε. Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2012-13 θα γίνουν από 8 έως και 21 Οκτωβρίου.  

Πότε γίνεται η δήλωση μαθημάτων; 

Πώς γίνεται 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 οι δηλώσεις των μαθημάτων υποβάλλονται από τους 
ίδιους  τους φοιτητές μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από τη σελίδα της  ηλεκτρονικής 
Γραμματείας: 

η δήλωση μαθημάτων; 

http://euniversity.uth.gr/unistudent/.  
Στην ηλεκτρονική Γραμματεία, επίσης, σας δίνετε η δυνατότητα να βλέπετε και να 
εκτυπώνετε την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που έχετε περάσει στις εξετάσεις, 
καθώς και να υποβάλλετε αιτήσεις για πιστοποιητικά στη Γραμματεία. 
Οδηγίες για τον τρόπο πρόσβασης στην ηλεκτρονική Γραμματεία και υποβολής της 
ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας (σπουδές, προπτυχιακές, 
e-γραμματεία, οδηγίες για την πρόσβαση στην e-γραμματεία): 

http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=399&Itemid=
170 

 

e-σπουδές 

http://euniversity.uth.gr/unistudent/�
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=399&Itemid=170�
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=399&Itemid=170�
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Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων, τα οποία μπορείς να δηλώσεις και στα οποία μπορείς να 
εξεταστείς καθορίζεται ως Ν + 3, όπου Ν είναι ο προβλεπόμενος, από το ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών, αριθμός υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν μαθημάτων στο αντίστοιχο 
εξάμηνο και ο οποίος αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Πόσα μαθήματα δηλώνω; 

Τα επιπλέον τρία 
μαθήματα (+3)
α) υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) προηγουμένων εξαμήνων 

 μπορεί να είναι: 

β) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Υ(Ε) μαθήματα, 
τα οποία χρωστάς 

αν χρωστάς

γ) Οι φοιτητές που βρίσκονται στο πτυχίο (δηλαδή, εκείνοι που έχουν ολοκληρώσει τα οχτώ 
εξάμηνα του Προγράμματος Σπουδών) έχουν δικαίωμα να δηλώνουν έως και 18 μαθήματα. 

. Αυτά τα Υ(Ε) μπορεί να μην 
ταυτίζονται με εκείνα που είχες δηλώσει σε προηγούμενα εξάμηνα, αλλά δεν μπορεί να είναι 
σε πλήθος περισσότερα απ’ όσα Υ(Ε) χρωστάς. 

 

Πώς και πότε γίνεται η δήλωση συγγραμμάτων; 
 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, η επιλογή 
και διανομή των συγγραμμάτων γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ 
(www.eudoxus.gr). 
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώσετε τα συγγράμματα υπάρχουν στην 
παρακάτω διεύθυνση του διαδικτύου: 

http://eudoxus.gr/Files/Egxeiridio%20Efarmogis%20Foithtwn%20v5%20-%20without%20chapters.pdf 
Στην ιστοσελίδα μας, επίσης, θα βρείτε τον κατάλογο των προτεινόμενων συγγραμμάτων για 
το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 που έχει αναρτηθεί στη βάση ΕΥΔΟΞΟΣ: 

https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1069/2012 
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-13 θα 
γίνονται από 24/10/2012 έως και 15/12/2012.  
 

 
e-class 

Στην υπηρεσία e-class (http://eclass.uth.gr) μπορείς να βρεις ψηφιακό υλικό (σημειώσεις του 
μαθήματος, παρουσιάσεις, ανακοινώσεις, κ.α.), το οποίο ανεβάζουν οι διδάσκοντες, για τα 
μαθήματα που παρακολουθείς. Για τη σύνδεσή σου στην υπηρεσία e-class, είναι απαραίτητο 
την πρώτη φορά να κάνεις «Εγγραφή Χρήστη» από την αρχική σελίδα. Για την εγγραφή 
δίνεις την πλήρη διεύθυνση του e-mail σου (username@pre.uth.gr) και το password που έχεις 
ορίσει στην ψηφιακή σου ταυτότητα.  
Μετά την εγγραφή, μπορείς να συνδεθείς στην υπηρεσία από την αρχική σελίδα και να έχεις 
πρόσβαση στο σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται από τους διδάσκοντες. 
 
 
 
 
 

e-σπουδές 

http://www.eudoxus.gr/�
http://eudoxus.gr/Files/Egxeiridio%20Efarmogis%20Foithtwn%20v5%20-%20without%20chapters.pdf�
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https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1069/2012�
http://eclass.uth.gr/�
mailto:username@pre.uth.gr�


 

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
περιλαμβάνει: α) εξαμηνιαία μαθήματα, β) πρακτική άσκηση στα συνεργαζόμενα δημοτικά 
σχολεία και γ) προαιρετική πτυχιακή εργασία. 

Κανονισμός Σπουδών 

α. Τα μαθήματα 
Τα μαθήματα κατανέμονται στις εξής κατηγορίες: υποχρεωτικά (Υ) και κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά μαθήματα Υ(Ε). 

1. Στα υποχρεωτικά μαθήματα (Y) περιλαμβάνονται βασικά γνωστικά αντικείμενα, με 
στόχο την παροχή κοινής βασικής γνώσης σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Για την 
παρακολούθηση ορισμένων υποχρεωτικών μαθημάτων υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, 
στα οποία πρέπει να έχετε εξεταστεί με επιτυχία προκειμένου να έχετε το δικαίωμα να 
παρακολουθήσετε τα πρώτα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα λέγονται έτσι, γιατί είναι 
απαραίτητα για να πάρετε το πτυχίο σας. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός 
υποχρεωτικού μαθήματος δεν μπορείτε να το αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο. Για τη λήψη 
του πτυχίου σας θα πρέπει να εξεταστείτε επιτυχώς σε τριανταπέντε (35) υποχρεωτικά (Υ) 
μαθήματα. 

2. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Υ(Ε) είναι τα μαθήματα που στοχεύουν στην 
εμβάθυνση σε επιμέρους πτυχές ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Τα κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα σας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε θέματα που 
ανταποκρίνονται στα προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
μαθήματα Υ(Ε) τα επιλέγετε από τους οχτώ θεματικούς κύκλους, που βλέπετε παρακάτω, και 
έχετε τη δυνατότητα να τα αντικαταστήσετε σε κατοπινό εξάμηνο εφόσον δεν τα έχετε 
περάσει. Για τη λήψη του πτυχίου σας θα πρέπει να εξεταστείτε επιτυχώς σε δεκατρία (13) 
κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Υ(Ε). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, γιατί, για 
τη λήψη του πτυχίου σας πρέπει να έχετε περάσει έναν ελάχιστο αριθμό μαθημάτων Υ(Ε) 
από κάθε θεματικό κύκλο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

θεματικός κύκλος αριθμός μαθημάτων 
γλώσσα-λογοτεχνία 3 

μαθηματικά  1 
φυσικές επιστήμες 2 

παιδαγωγικά  2 
ψυχολογία  2 

τεχνολογίες πληροφορίας & επικοινωνιών (ΤΠΕ) 1 
ιστορία  1 

τέχνη-πολιτισμός  1 
σύνολο Υ(Ε) 13 
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κανονισμός σπουδών 
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3. Ξένες γλώσσες: Μια ειδική κατηγορία κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων Υ(Ε) 
είναι τα μαθήματα των ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά). Η 
διδασκαλία κάθε γλώσσας οργανώνεται σε ένα κύκλο τεσσάρων (4) εξαμηνιαίων μαθημάτων 
(1ο – 4ο

β. Η πρακτική άσκηση 

 εξάμηνο). Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας δεν λαμβάνεται υπόψη για τον 
υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου. 

Στα τελευταία τέσσερα εξάμηνα οι φοιτητές με την καθοδήγηση των καθηγητών, αρχικά 
επισκέπτονται τα σχολεία του Βόλου, στη συνέχεια παρακολουθούν διδασκαλίες και τελικά 
διδάσκουν και οι ίδιοι. 

γ. Πτυχιακή εργασία 

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική. Στο 4ο

δ. Το πτυχίο  

 έτος, στη θέση ενός μαθήματος Υ(Ε) μπορείτε 
να επιλέξετε την εκπόνηση "Πτυχιακής εργασίας" (4,5 ECTS). Το  Υ(Ε) μάθημα πο υ θα 
αντικαταστήσει η πτυχιακή εργασία πρέπει να είναι από την ίδια θεματική ενότητα. 

Ανακεφαλαιώνοντας, για να πάρετε το αντίστοιχο πτυχίο του τμήματος πρέπει: 
• να έχετε επιτύχει στο σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος (35 

μαθήματα, συνολικός αριθμός Πιστωτικών Μονάδων ECTS 169,5). 
• να έχετε επιτύχει σε τουλάχιστον δεκατρία (13) κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 

Υ(Ε) (συνολικός αριθμός Πιστωτικών Μονάδων ECTS 58.5). 
• να έχετε παρακολουθήσει επιτυχώς τα τέσσερα επίπεδα της Σχολικής Πρακτικής 

(περιλαμβάνονται στα 35 μαθήματα). 
• να έχετε επιτύχει στα τέσσερα επίπεδα της ξένης γλώσσας που έχετε επιλέξει 

(συνολικός αριθμός Πιστωτικών Μονάδων ECTS 12). 
• να έχετε συγκεντρώσει συνολικό αριθμό Πιστωτικών Μονάδων ECTS ίσο προς 240 . 

 
 Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική, και αντικαθιστά ένα μάθημα επιλογής.  
Δείτε τα παραπάνω με μια ματιά: 

 μαθήματα ects 
υποχρεωτικά 35 169,5 

υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν 13 58,5 
ξένη γλώσσα 4 12 

σύνολο 52 240 

  

 

 

κανονισμός σπουδών 
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Οι διδάσκοντες επιλέγουν τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος. Η αξιολόγηση μπορεί να 
στηρίζεται σε εξετάσεις, σε γραπτή εργασία ή σε εργαστηριακές ασκήσεις. Στην εξεταστική 
περίοδο του Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε στα μαθήματα και του χειμερινού και του 
εαρινού εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα (Υ) και στην 
εξεταστική του Σεπτεμβρίου, πρέπει να το δηλώσετε ξανά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 
αν θέλετε να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε 
περίπτωση αποτυχίας σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό Υ(Ε) μάθημα, μπορείτε, είτε να το 
δηλώσετε σε επόμενο εξάμηνο, είτε να το αντικαταστήσετε με άλλο Υ(Ε) μάθημα. 

ε. Εξετάσεις-Αξιολόγηση 

Θα πρέπει να παρακολουθείτε προσεκτικά ότι αφορά το πρόγραμμα σπουδών σας, να 
διαβάζετε τις σχετικές ανακοινώσεις, να ενημερώνεστε διαρκώς από την ιστοσελίδα του 
ΠΤΔΕ (σπουδές-προπτυχιακές) και να μελετάτε ό,τι άλλο ενημερωτικό υλικό σας δίνετε. 
Επίσης, θα πρέπει να καταρτίσετε έγκαιρα το ατομικό σας πρόγραμμα σπουδών, για κάθε 
εξάμηνο έως τη λήψη του πτυχίου, λαμβάνοντας υπόψη: 

... μια συμβουλή... προγραμματίστε τις σπουδές σας! 

α) τον ελάχιστο αριθμό μαθημάτων Υ(Ε) που πρέπει να παρακολουθήσετε από κάθε θεματικό 
κύκλο και 
β) τη χρονική αλληλουχία των προαπαιτούμενων και των εξαρτώμενων από αυτά 
μαθημάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κανονισμός σπουδών 
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2012-2013 (υποχρεωτικά μαθήματα) 

 Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου εξαμήνου Κωδ. ECTS Προαπαιτούμενα       Διδάσκων 
1. Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία  ΓΛ0101 4,5  Ν. Μήτσης 
2. Εισαγωγή στην ΝΕΛ: Από τις απαρχές έως το τέλος 

του 20ου   αιώνα
ΓΛ0105 4,5  Μ. Παπαρούση 

3. Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής ΠΕ0101 4,5  Χ. Γκόβαρης 
4. Μαθηματικά Ι ΜΘ0101 4,5  Κ. Χατζηκυριάκου  

Ξένη Γλώσσα 5.  3   
  Μαθήματα ΥΕ: 2  9   
 Σύνολο μαθημάτων 1ου εξαμήνου  (Ν): 7   30   
 Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου εξαμήνου Κωδ. ECTS Προαπαιτούμενα       Διδάσκων 

1. Μαθηματικά ΙΙ ΜΘ0202 4,5  Κ. Χατζηκυριάκου  
2. Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΨΧ0201 4,5  Ε. Χρυσοχόου  
3. Παιδαγωγική Ψυχολογία ΨΧ0203 4,5  Ε. Ανδρέου 

Ιστορία Παιδαγωγικών Ιδεών. Κλασικοί Παιδαγωγοί 4 ΠΕ0202 4,5  Α. Σταβέλας 
5. Βασικές Έννοιες Φυσικής ΦΕ0201 4,5  Β. Κόλλιας 

Ξένη Γλώσσα 6.  3   
 Μαθήματα ΥΕ: 1  4,5   
 Σύνολο μαθημάτων 2ου εξαμήνου (Ν): 7  30   
 Υποχρεωτικά μαθήματα 3ου εξαμήνου Κωδ. ECTS Προαπαιτούμενα       Διδάσκων 

1. Νεοελληνική Γλώσσα ΓΛ0302 4,5  Ν. Μήτσης  
Γ. Ανδρουλάκης  

2. Διδακτική των Μαθηματικών: Θεωρητικές 
Προσεγγίσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις I  

ΜΘ0303 4,5 ένα από τα 
ΜΘ0101,ΜΘ0202 

Τρ. Τριανταφυλλίδης  

3 Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη1 ΙΣ0404 4,5  Β. Βέμη 
 4. Διδακτική Μεθοδολογία. Δομικά στοιχεία της 

διδασκαλίας 
ΠΕ0303 4,5  Σ. Καλδή 

5. Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας 
 

ΙΣ0302  4,5  Α. Σμυρναίος 
 Ξένη Γλώσσα  6.  3   

 Μαθήματα ΥΕ: 1ή 2  4,5   
 Σύνολο μαθημάτων 3ου εξαμήνου  (Ν): 7  30   
 Υποχρεωτικά μαθήματα 4ου εξαμήνου Κωδ. ECTS Προαπαιτούμενα       Διδάσκων 

1. Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (19ος –20ος αι.) ΙΣ0402 4,5  Α. Σμυρναίος 
2. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ΠΕ0404 4,5  Ν. Χανιωτάκης 
3. Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα: Βασικές 

Έννοιες Μεθοδολογίας και Στατιστικής 
ΜΘ0404 4,5  Γ. Σαραφίδου 

4. Διδακτική της Νεοελληνικής  Γλώσσας Ι ΓΛ0403 4,5  Ν. Μήτσης 
Γ. Ανδρουλάκης 

5. ΤΠΕ στην Εκπαίδευση2 ΗΥ0601 4,5  Π. Πολίτης 
6. Γνωστική Ψυχολογία ΨΧ1211 4,5  Ε. Χρυσοχόου  
7 Ξένη Γλώσσα  .  3   
 Μαθήματα ΥΕ: 1 ή 0  3 4,5   
 Σύνολο μαθημάτων 4ου εξαμήνου (Ν): 7  30   

 
1 Το μάθημα Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη δε θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2012-13. Στη 
θέση του, οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α έως και Ν θα δηλώσουν ένα από τα παρακάτω πέντε 
μαθήματα του ΙΑΚΑ: 1) Κοινωνική Ιστορία του Βυζαντίου, 2) Μινωϊκός Πολιτισμός, 3) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία και 
Αρχαιογνωσία, 4) Επισκόπηση Αρχαίας Ιστορίας: Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή, 5) Η Δόξα του Βυζαντίου. 
2 Το μάθημα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση δε θα διδαχθεί το ακαδ. έτος 2012-13. Το ακαδ. έτος 2013-14 θα διδαχθεί στο 4ο & 6ο εξάμηνο. 
3 

 

Επειδή το ακαδ. έτος 2012-13 δεν θα διδαχθεί το ΤΠΕ στην Εκπαίδευση οι φοιτητές που δεν έχουν στο 4ο εξάμηνο το μάθημα Αρχαία 
Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη, μπορούν να πάρουν ένα μάθημα επιλογής. 
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2012-2013 (υποχρεωτικά μαθήματα) 
 Υποχρεωτικά μαθήματα 5ου εξαμήνου Κωδ. ECTS Προαπ. Διδάσκων 

1. Διδακτική των Μαθηματικών: Θεωρητικές 
Προσεγγίσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις ΙΙ  

ΜΘ0505 4,5 δύο από τα 
ΜΘ0101 
ΜΘ0202 
ΜΘ0303 

Τ. Τριανταφυλλίδης   

2. Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας ΙΙ ΓΛ0504  4,5  Ε. Βασιλάκη  
3. Διδακτική της Ιστορίας ΙΣ0503 4,5  Α. Σμυρναίος 
4. Εικαστικές Τέχνες4 ΤΠ0501 4,5 ή 0  Ε. Γκουτενσβάγκερ 
5. Ψυχοπαθολογία του Παιδιού5 ΨΧ1305 4,5  Μ. Λουμάκου 
6. Σχολική Πρακτική Ι ΣΠ0501 7,.5 ΠΕ03036 Χ. Γκόβαρης  

 Μαθήματα ΥΕ: 1 ή 2  4,5 ή 9   
   Σύνολο μαθημάτων 5ου εξαμήνου  (Ν): 6  30   
 Υποχρεωτικά μαθήματα 6ου εξαμήνου Κωδ. ECTS Προαπ. Διδάσκων 

1. Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ΦΕ0603 4,5  Στ. Ασημόπουλος 
2. Η Λογοτεχνία στο Σχολείο: Αναγνωστικές 

προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές 
ΓΛ0606 4,5  Μ. Παπαρούση  

3. Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (19ος –20ος αι.) ΙΣ0402 4,5  Γ. Κοντομήτρος 
Α. Σμυρναίος 

4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Θεωρία και Εφαρμογές ΠΕ0605 4,5  Χρ. Γκόβαρης 
5. Διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ7 ΗΥ0702 4,5  Π. Πολίτης & Β.Κόλλιας 
6. Σχολική Πρακτική ΙΙ: Ενσωματωμένα μαθήματα: 1. 

Διδακτική των Μαθηματικών: από τη θεωρία στην 
πράξη 2. Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας, 3. 
Διαχείριση της Σχολικής Τάξης 

ΣΠ0602 7,.5 1.ΣΠ0501 2. 
ΓΛ403 ή ΓΛ504 
3. ΜΘ0303 ή 
 ΜΘ0505 

Α. Λαζαρίδου,  Στ. Καλδή, 
Τ. Τριανταφυλλίδης, 
 Ε. Βασιλάκη  

 Μαθήματα ΥΕ: 1 ή 0  4,5 ή 0   
 Σύνολο μαθημάτων 6ου εξαμήνου (Ν): 6  30   

 Υποχρεωτικά μαθήματα 7ου εξαμήνου  Κωδ. ECTS    Προαπ. Διδάσκων 
 1.  Μαθησιακές Δυσκολίες  ΨΧ0705 4,5  Δ. Φιλιππάτου 
2.  Σχολική Πρακτική ΙΙΙ : Ενσωματωμένα μαθήματα: 1. 

Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική 
τάξη  2. Διδακτική Φυσικών Επιστημών 3. Διδακτική 
της Ιστορίας 

ΣΠ0703 7,5 1.ΣΠ0602 
2.ΙΣ0503 
3.ΦΕ0603  

Ν. Χανιωτάκης,  
Ε. Ανδρέου,  
Στ. Ασημόπουλος, 
Α. Σμυρναίος  

     Μαθήματα ΥΕ  4  18   
 Σύνολο μαθημάτων 7ου εξαμήνου (Ν): 6  30   
 Υποχρεωτικά μαθήματα 8ου εξαμήνου Κωδ. ECTS  Προαπ. Διδάσκων 
1. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη ΦΕ0704 4,5  Στ. Παρασκευόπουλος 
2. Σχολική Πρακτική ΙV : Ενσωματωμένα μαθήματα: 

1.Τεχνικές Αξιολόγησης και Διδασκαλίας μαθητών σε 
τάξεις μικτών ικανοτήτων: διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας 2. Εφαρμογές διδακτικής μεθόδου project 
στη σχολική τάξη 3. Πολιτισμική Παράδοση και 
Γραπτές Πηγές: Έρευνα Κειμένων και Διδακτικές 
Εφαρμογές 

ΣΠ0804 7,.5 ΣΠ0703 Σ. Καλδή 
Δ. Φιλιππάτου 
Δ. Μπενέκος 
 

 Μαθήματα ΥΕ  4  18   
  Σύνολο μαθημάτων 8ου εξαμήνου (Ν):6            30  

 

4 Το μάθημα Εικαστικές Τέχνες θα διδαχθεί και στα δυο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Στο 5ο εξάμηνο θα το δηλώσουν οι φοιτητές των 
οποίων το επώνυμό τους αρχίζει από Α-ΜΠΑΛ.  
5 Το μάθημα Ψυχοπαθολογία του Παιδιού δε θα διδαχθεί το ακαδ. έτος 2012-13.  
6 Οι φοιτητές που το ακαδ. έτος 2012-2013 θα είναι στο 5ο εξάμηνο σπουδών, για τη Σχολική Πρακτική Ι θα έχουν προαπαιτούμενο το 
ΠΕ0303.  
7

 
 Το μάθημα Διδασκαλία και Μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ το ακαδ. 2012-13 θα διδαχθεί μόνο από τον κ. Β. Κόλλια. 

 
 

πρόγραμμα σπουδών 
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Μαθήματα επιλογής χειμερινού εξαμήνου 

Κωδ. Μαθήματα που προσφέρονται σε 1ο & 3ο εξάμηνο Κύκλος  ECTS  Προαπ. Διδάσκων 
ΤΠ1112 Νεωτερική Λαογραφία ΤΠ  4,5  Δ. Μπενέκος 
ΒΠ0700 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (ΠΤΠΕ) ΠΕ  4,5  Ι. Πεχτελίδης  
ΙΣ0701 Κοινωνική Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης (ΙΑΚΑ) ΙΣ  4,5  Ρ. Μπενβενίστε 
ΠΤ0601 Ηλεκτρονικά μέσα και ιστορική κουλτούρα (ΙΑΚΑ) ΙΣ  4,5  Δ. Μπιλάλης  
ΘΕ2Υ Γενικές αρχές Οικολογίας (ΠΤΕΑ) ΦΕ 4,5  Στ. Παρασκευόπουλος   

ΠΕ1306 Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης ΠΕ  (μόνο στο 1ο) 4,5   
Κωδ. Μαθήματα που προσφέρονται σε  3ου,  5ο  & 7ο  εξ. Κύκλος ECTS  Προαπ. Διδάσκων 
ΜΘ1201 Διασκεδαστικά Μαθηματικά - Επίλυση Προβλημάτων ΜΘ   4,5 ΜΘ0101 

ΜΘ0202 
Κ. Χατζηκυριάκου 

ΓΛ1202 Κοινωνιογλωσσολογία ΓΛ   4,5  Γ. Ανδρουλάκης 
ΗΥ1102 ΤΠΕ και Ανοικτό Σχολείο ΗΥ  4,5  Β. Κόλλιας  
ΨΧ1307 Κοινωνικές σχέσεις και Προβλήματα προσαρμογής στο 

Σχολείο
ΨΧ 

 
4,5  Ε. Ανδρέου 

ΨΧ0700 Κοινωνική Ψυχολογία Ι (ΠΤΠΕ) ΨΧ    Γ. Αμπακούμκιν 
Κωδ. Μαθήματα που προσφέρονται μόνο σε  5ο εξάμηνο Κύκλος ECTS  Προαπ. Διδάσκων 

ΚΤ0605 Ειδικά ζητήματα Ιστορίας της Τέχνης (ΠΤΠΕ) ΤΠ  4,5  Νικονάνου Κλεονίκη 
ΚΤ1121 Διδακτική  της Ιστορίας και Μουσεία (ΠΤΠΕ) ΙΣ  4,5  Νάκου Ειρήνη 

Κωδ. Μαθήματα που προσφέρονται σε 5ο & 7ο εξάμηνο  ECTS  Προαπ. Διδάσκων 
ΠΕ1307 Θεωρία του Σχολείου και Καινοτόμοι  

Θεσμοί
ΠΕ 

 
4,5  Ν. Χανιωτάκης 

ΤΠ1313 Λαϊκός Πολιτισμός και Εφαρμογές στη Σχολική Πράξη ΤΠ  4,5  Δ. Μπενέκος 
ΜΘ1303 Στατιστική Ανάλυση με τη χρήση SPSS ΜΘ   4,5 ΜΘ0404 Γ. Σαραφίδου 
ΨΧ1308 Ψυχολογία Ανάγνωσης και Γραφής ΨΧ  4,5  Δ. Φιλιππάτου 
ΓΛ1307 Η Θεωρία της Λογοτεχνίας και η  

Διδακτική της Αξιοποίηση: προσεγγίζοντας κείμενα της 
νεότερης ελληνικής πεζογραφίας

ΓΛ 

 

4,5  Μ. Παπαρούση 

ΗΥ1405 Περιβάλλοντα Συνεργατικής  
Μάθησης με Υποστήριξη ΤΠΕ

ΗΥ 
  

4,5  Β. Κόλλιας  

ΠΕ1306 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης ΠΕ 4,5  Α. Λαζαρίδου 
ΘΕ2Υ Γενικές αρχές Οικολογίας (ΠΤΕΑ) ΦΕ   Στ. Παρασκευόπουλος 
ΘΕ11Ε Πειραματική Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών (ΠΤΕΑ) ΦΕ   Δ. Βαβουγυιός  
ΙΣ0701 Κοινωνική Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης (ΙΑΚΑ) ΙΣ   Ρ. Μπενβενίστε 
ΠΤ0601 Ηλεκτρονικά μέσα και ιστορική κουλτούρα ((ΙΑΚΑ) ΙΣ   Δ. Μπιλάλης 
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Μαθήματα επιλογής εαρινού εξαμήνου 

Κωδ. Μαθήματα που προσφέρονται μόνο  σε 2ο  εξάμηνο Κύκλος  ECTS Προαπ. Διδάσκων 
ΠΕ1108 Διδασκαλία και Παιδαγωγική  

αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη  
ΠΕ 4,5   Ν. Χανιωτάκης 

ΠΔ1250 Εισαγωγή στην Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές 
παιδαγωγικές έννοιες (ΠΤΠΕ) 

ΠΕ 4,5  Β. Πανταζής 

ΠΔ1290 Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας (ΠΤΠΕ) ΠΕ 4,5  Γ. Πεχτελίδης 

Κωδ. Μαθήματα που προσφέρονται σε 2ο & 4ο εξάμηνο Κύκλος  ECTS Προαπ. Διδάσκων 
ΤΠ1106 Εισαγωγή στην Ελληνική  Λαογραφία ΤΠ 4,5   Δ. Μπενέκος 
ΙΣ1102 Ο Ελληνικός κόσμος στα χρόνια της Οθωμανικής 

διακυβέρνησης 
ΙΣ 4,5  Α. Σμυρναίος 

ΓΛ1107 Έμφυλες Ιδεολογίες, Ταυτότητες και Λογοτεχνία1 ΓΛ 4,5   Μ. Παπαρούση 
Κωδ. Μαθήματα που προσφέρονται μόνο σε  4ο εξάμηνο Κύκλος ECTS Προαπ. Διδάσκων 

ΚΤ1100 Μουσειακή εκπαίδευση και επικοινωνία σε μουσεία τέχνης 
και πολιτισμού (ΠΤΠΕ) 

ΤΠ 4,5  Ν. Νικονάνου 

ΚΤ1365 Προσεγγίσεις στην παιδαγωγική του μουσικού 
αυτοσχεδιασμού (ΠΤΠΕ) 

ΤΠ 4,5  Π. Κανελλόπουλος 

ΨΧ0702 Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Η ομάδα (ΠΤΠΕ) ΨΧ 4,5  Γ. Αμπακούμκιν 
Κωδ. Μαθήματα που προσφέρονται σε 4 , 6ο 8ο εξάμηνο Κύκλος  ECTS Προαπ. Διδάσκων 

ΜΘ1202 Εισαγωγή στη Λογική και την Κριτική Σκέψη  ΜΘ 4,5    Κ. Χατζηκυριάκου 
ΨΧ1209 Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή ΨΧ 4,5  Δ. Φιλιππάτου 
ΠΕ1201 Οργανωσιακή συμπεριφορά στην Εκπαίδευση ΠΕ 4,5   Α. Λαζαρίδου 

Κωδ. Μαθήματα που προσφέρονται μόνο σε  6ο εξάμηνο Κύκλος ECTS Προαπ. Διδάσκων 
ΠΔ1300 Αναπαραστάσεις για την Παιδική Ηλικία: 

Υποκειμενικότητα και Εξουσία (ΠΤΠΕ) 
ΠΕ 4,5  Γ. Πεχτελίδης 

ΚΤ1330 Ειδικά θέματα Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών (ΠΤΠΕ) ΤΠ 4,5  Ξ. Αραπάκη 
ΓΛ0207 Τέχνη και τεχνική της μυθοπλασίας/συγγραφής (ΠΤΠΕ) ΓΛ 4,5  Τ. Τσιλιμένη 

 Μαθήματα που προσφέρονται σε 6ο  & 8ο εξάμηνο     
ΓΛ1302 Γλωσσική πολυμορφία και γλωσσική διδασκαλία στο 

Δημοτικό Σχολείο 
ΓΛ 4,5  Ε. Βασιλάκη 

ΓΛ1304  Διδακτική Νεοελληνικής ως  Ξένης ΓΛ 4,5  Ν. Μήτσης 
 Πολυγραμματισμοί και εκπαίδευση (ΠΤΕΑ) ΓΛ 4,5  Ε. Γκανά 

Κωδ. Μαθήματα που προσφέρονται σε όλα τα  εξάμηνα Κύκλος ECTS Προαπ. Διδάσκων 
ΙΣ1441 Ο μεταπολεμικός κόσμος (ΙΑΚΑ) ΙΣ 4,5  Π. Βόγλης 
ΙΣ1411 Επισκόπηση Αρχαίας Ιστορίας ΙΙ: Ελληνιστική Εποχή και 

Ύστερη Αρχαιότητα (ΙΑΚΑ) 
ΙΣ   Δ. Κυρτάτας 

ΙΣ1651 Ιστοριογραφία του Βυζαντίου (ΙΑΚΑ)    Π. Γουναρίδης 
ΑΡ2321 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Τέχνη (ΙΑΚΑ)    Μ. Βασιλάκη 
ΑΡ0151 Εισαγωγή στους προϊστορικούς πολιτισμούς του Αιγαίου 

(πρώιμη Εποχή του Χαλκού - ύστερη Εποχή του Χαλκού) 
(ΙΑΚΑ) 

ΙΣ 4,5  Ι. Τουρναβίτου 

 
 
1 Αντικαθιστά το μάθημα Νεοελληνική Ποίηση και Πεζογραφία: 20ος αιώνας για το ακαδ. έτος 2012-13 
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http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=338&Itemid=142�
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η φοιτητική ζωή...έξω από την τάξη! 

Θεατρικό εργαστήρι 
Το θεατρικό εργαστήρι στεγάζεται στο αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας 
Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (Πεδίον Άρεως). Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη και Τετάρτη, από 20.00 έως 
23.00 μμ. 
  
Γυμναστήριο 
Στην αίθουσα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου που βρίσκεται στον 4ο όροφο του κτηρίου 
‘Δελμούζου’, γίνονται καθημερινά μαθήματα  Aerobic, Step Aerobic, Judo, Latin, κ.α. Το 
αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Φοιτητική ζωή, 
γυμναστήριο). 
 
Νησίδες υπολογιστών  
• Η αίθουσα Πληροφορικής του Τμήματος (αίθουσα Ζ, 2ος όροφος, κτήριο Δελμούζου) θα 

είναι ανοιχτή για τους φοιτητές βάσει προγράμματος που ανακοινώνεται. 
• Νησίδα Η/Υ υπάρχει και στην κεντρική βιβλιοθήκη, Μεταμορφώσεως 2 & Δημητριάδος, 

• 
Δευτέρα – Παρασκευή 8:15 - 20:00. 

 
Στη θόλο επίσης, του συγκροτήματος Παπαστράτου, υπάρχει ελεύθερο ασύρματο δίκτυο. 

Φοιτητικό εστιατόριο 
Το Φοιτητικό Εστιατόριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκεται 2ας Νοεμβρίου και 
Βερναρδάκη και λειτουργεί καθημερινά από  12.00 μ. μέχρι 15.30 και από 18.00 μέχρι 21.00. 
Όσοι φοιτητές δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση, μπορούν να σιτίζονται με χαμηλή οικονομική 
συμμετοχή. 
   
Πρόγραμμα «Πρόσβαση»  
• Εάν είσαι φοιτητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και θέλεις κάποια 

ενημέρωση ή υποστήριξη 
• Εάν είσαι φοιτητής που θέλει να λειτουργήσει ως βοηθός και να στηρίξει κάποιο 

συμφοιτητή του με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία 
επισκέψου την ιστοσελίδα της υπηρεσίας «Πρόσβαση» ή επικοινώνησε με το γραφείο της 
υπηρεσίας Πρόσβαση (Τρίτη: 13.00-15.00, Τετάρτη: 9.00-11.00, και Πέμπτη: 9.00-11.00). 
Στοιχεία επικοινωνίας:  κ. Μάγδα Νικολαραΐζη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος ΠΤΕΑ  
Γραφείο 14, 2ος όροφος, νέο κτίριο, συγκρότημα Παπαστράτου,  τηλ. 2421074751, email: 
prosvasi@uth.gr. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στη σίτιση, στέγαση και υγειονομική περίθαλψη 
επισκεφτείτε το γραφείο της φοιτητικής μέριμνας στο κτήριο Παπαστράτος, 1ος όροφος, ή 
την ιστοσελίδα http://www.uth.gr/students/student-welfare.  
 
 

φοιτητική ζωή 

http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=640&Itemid=176�
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=665&Itemid=177�
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=619&Itemid=16�
http://www.pre.uth.gr/main/images/docs/spoudes/propt/foititiko_estiatorio.pdf�
http://www.pre.uth.gr/main/images/docs/spoudes/propt/foititiko_estiatorio.pdf�
javascript:open_compose_win('to=prosvasi%40uth.gr&thismailbox=INBOX');�
http://www.uth.gr/students/student-welfare�


 

ωρολόγιο πρόγραμμα 1ου εξαμήνου 
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ώρα δευτέρα τρίτη τετάρτη πέμπτη παρασκευή 
 
 
9-12 
 

Νεωτερική  Λαογραφία  
Διδ: Δ. Μπενέκος 
Αίθ.: Ν. Αίθουσα 

Μαθηματικά Ι (Υ) 
Διδ.  Κ. Χατζηκυριάκου 
Τμήμα Ι 
Αίθ.:  Νέα Αίθουσα 

 Ιταλικά Ι 
Ώρα: 10-11.30 
Αίθ.: Γ 

Οργάνωση & Διοίκηση 
της Εκπαίδευσης 
Διδ.: Α. Λαζαρίδου 
Αίθ.: Ε 

 
 
 
12-3 

 
 

Μαθηματικά Ι (Υ) 
Διδ.  Κ. Χατζηκυριάκου 
Τμήμα ΙΙ 
Αίθ.:  Νέα Αίθουσα 

Εισαγωγή στις Επιστήμες 
της Αγωγής (Υ) 
 
Διδ. Χ. Γκόβαρης 
Αίθ.: ΑΜΦ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ 

Εισαγωγή στην Γενική 
Γλωσσολογία (Υ) 
Διδ. Ν. Μήτσης 
Αιθ.: Ν. Αίθουσα 

 

Ηλεκτρονικά Μέσα και 
Ιστορική Κουλτούρα 
Διδ. Δ. Μπιλάλης 
Αιθ.: Θ (ΙΑΚΑ) 

Γενικές Αρχές Οικολογίας  
Διδ. Σ. Παρασκευόπουλος 
Αίθ.: ΑΜΦ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ 
(ΠΤΕΑ) 

 
 
 
3-6 

Βασικές έννοιες και 
σύγχρονοι 
προβληματισμοί της 
μουσικής παιδαγωγικής 
(Ε) 
Διδ: Π. Κανελλόπουλος 
Αίθ.: Σκουβαρά 
(ΠΤΠΕ) 

  Αγγλικά Ι 
Διδ. Ο. Κεχαγιά 
Αίθ. Μ 

 

 
 
 
6-9 

Κοινωνική Ιστορία της 
Μεσαιωνικής Δύσης 
Διδ. Ρ. Μπενβενίστε 
Αιθ.: Θ (ΙΑΚΑ) 

  Εισαγωγή στην ΝΕΛ: Από 
τις απαρχές έως το τέλος 
του 20ου αιώνα (Υ) 
 
Διδ. Μ. Παπαρούση 
Αίθ.: Ν. Αίθουσα 
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