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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Βόλος, Σεπτέμβριος 2021

 

 

 

 

με μια γρήγορη ματιά 

οδηγίες προς… 
 

 

 

πρωτοετείς φοιτητές του  

Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) 
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Αγαπητέ πρωτοετή φοιτητή, 

 

καλώς όρισες και καλές σπουδές! To φυλλάδιο αυτό αποτελεί ένα σύντομο και 

κατατοπιστικό οδηγό, με σημαντικές πληροφορίες για όσα αφορούν τις σπουδές 

σου στο Τμήμα μας. 
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Ψηφιακή ταυτότητα φοιτητή 

 

Τι είναι η ψηφιακή μου ταυτότητα; 

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.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ταυτοποίησής σου στο Τμήμα, θα παραλάβεις με 

γραπτό μήνυμα sms, στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δήλωσες κατά την ηλεκτρονική σου 

εγγραφή, τα στοιχεία του ηλεκτρονικού λογαριασμού που έχεις ως μέλος της πανεπιστημιακής 

κοινότητας, δηλαδή ένα όνομα χρήστη και ένα προσωρινό συνθηματικό ανάκτησης. Η 

διεύθυνση email σου από το Πανεπιστήμιο είναι το όνομα χρήστη σου και @uth.gr (π.χ. 

kpapad@uth.gr). Για να ενεργοποιήσεις τον ηλεκτρονικό σου λογαριασμό πρέπει να μπεις στην 

ηλεκτρονική σελίδα https://secure.it.uth.gr/user/recover/ και να ορίσεις ένα δικό σου password 

χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και το προσωρινό συνθηματικό ανάκτησης. Το προσωπικό 

σου όνομα χρήστη (username), συνθηματικό που θα ορίσεις (password) και το e-mail σου 

(username@uth.gr) θα σου χρησιμεύσουν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σου. 

 

Τι κάνω με την ψηφιακή μου ταυτότητα; 

Με την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού σου θα έχεις πρόσβαση στις παρακάτω 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: 

 

 Ηλεκτρονική Γραμματεία: μέσω της ιστοσελίδας της Ηλεκτρονικής Γραμματείας 

https://cas.uth.gr/login?service=https%3A%2F%2Fsis-web.uth.gr%2Flogin%2Fcas  

δηλώνεις μαθήματα, παρακολουθείς τη βαθμολογία σου, τις ανακοινώσεις της 

Γραμματείας, μπορείς να υποβάλεις αίτηση για διάφορα πιστοποιητικά.  

 E-Class: μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class https://eclass.uth.gr/ οι 

διδάσκοντες του Ιδρύματος αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό, εκδίδουν ανακοινώσεις και 

πραγματοποιούν εκπαιδευτικές λειτουργίες. 

  «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 (πάσο): μέσω της 

ιστοσελίδας https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ κάνεις αίτηση και προμηθεύεσαι το 

πάσο σου, το οποίο θα είναι ταυτόχρονα και η ακαδημαϊκή σου ταυτότητα.  

 Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας: Μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης Φοιτητικής 

Μέριμνας https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna έχεις πληροφόρηση για παροχές όπως 

σίτιση, επίδομα στέγασης κ.τ.λ. 

 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. 

 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες αλλά και άλλες χρήσιμες για τις σπουδές σου υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα https://www.uth.gr/spoydes/praktikes-plerophories/faqs με αναλυτικές οδηγίες.  

  

mailto:kpapad@uth.gr
https://secure.it.uth.gr/user/recover/
https://cas.uth.gr/login?service=https%3A%2F%2Fsis-web.uth.gr%2Flogin%2Fcas
https://eclass.uth.gr/
http://eudoxus.gr/
https://submit-academicid.minedu.gov.gr/
https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna
https://webmail.uth.gr/
https://www.uth.gr/spoydes/praktikes-plerophories/faqs
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Ημερομηνίες S.O.S. ! 

Διάρκεια φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος σπουδών του ΠΤΔΕ είναι 4 έτη (8 εξάμηνα) και, 

σύμφωνα με το Ν.4777/2021, για όσους εισάγονται από το ακαδ. έτος 2021-2022 και μετά η 

ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι 6 έτη. Η φοιτητική έκπτωση που μπορείς να έχεις μέσω της 

Ακαδημαϊκής σου Ταυτότητας (πάσο) διαρκεί για 6 έτη, όπως και το δικαίωμα να δηλώνεις και 

να παραλαμβάνεις συγγράμματα μέσω του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ». 

 

Αναστολή φοίτησης 

 

Οι φοιτητές δύνανται, ύστερα από αίτησή τους προς την Κοσμητεία της Σχολής, να διακόψουν τη 

φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Μαζί με την αίτηση 

υποβάλουν ως δικαιολογητικό και μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνουν 

ότι συντρέχουν προσωπικοί λόγοι για την αναστολή της φοίτησης. Η φοιτητική ιδιότητα 

αναστέλλεται κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης. Τα εξάμηνα στα οποία θα είσαι σε αναστολή 

σπουδών δεν προσμετρώνται στο συνολικό χρόνο φοίτησης και όσο βρίσκεσαι σε αναστολή 

χάνεις τη φοιτητική σου ιδιότητα, άρα δεν κάνεις δήλωση μαθημάτων και συγγραμμάτων. Μετά 

τη λήξη της αναστολής γίνεσαι αυτόματα ξανά ενεργός και βρίσκεσαι στο εξάμηνο που ήσουν 

όταν διέκοψες.   

 

e-σπουδές...τα πρώτα βασικά ψηφιακά βήματα 

 

 δήλωση μαθημάτων, ή αλλιώς, εγγραφή στο εξάμηνο  

 δήλωση συγγραμμάτων για τα μαθήματα που δήλωσες 

 

Τι σημαίνει δήλωση μαθημάτων; 

Η δήλωση μαθημάτων ισοδυναμεί με το δικαίωμά σου να εξεταστείς στα μαθήματα του εξαμήνου 

σου. Προσοχή!!! Φοιτητής που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα, είτε υποχρεωτικό είτε 

επιλογής, δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις αυτού του μαθήματος. Σε περίπτωση που 

εξεταστείς σε μάθημα που δεν έχεις δηλώσει ο βαθμός χάνεται. 

Οι φοιτητές που φεύγουν στο εξωτερικό με το πρόγραμμα ERASMUS για το εξάμηνο σπουδών 

που θα απουσιάζουν δηλώνουν μόνο τα μαθήματα που δεν θα τους αντιστοιχηθούν με εκείνα 

που παρακολούθησαν στο εξωτερικό. 

Πότε γίνεται η δήλωση μαθημάτων; 

Δηλώσεις μαθημάτων γίνονται δύο φορές σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, μία στην αρχή του 

χειμερινού εξαμήνου και μία στην αρχή του εαρινού εξαμήνου και σε ημερομηνίες που 

ανακοινώνονται από τη Γραμματεία. Δηλώνεις όλα τα τρέχοντα μαθήματα του εξαμήνου που 

βρίσκεσαι (υποχρεωτικά και επιλογής) και που πρόκειται να παρακολουθήσεις και να 

εξεταστείς, συν όσα τυχόν χρωστάς από προηγούμενα χειμερινά ή εαρινά εξάμηνα αντίστοιχα. 

Για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν γίνεται ξανά δήλωση μαθημάτων και εξετάζεσαι 

συνολικά σε όσα μαθήματα χρωστάς από όλο το τρέχον έτος, δηλαδή από αυτά που είχες δηλώσει 

στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο και δεν πέρασες.  

Πώς γίνεται η δήλωση μαθημάτων; 

Οι δηλώσεις των μαθημάτων υποβάλλονται από τους ίδιους  τους φοιτητές μόνο ηλεκτρονικά, 

μέσα από τη σελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας:  

https://cas.uth.gr/login?service=https%3A%2F%2Fsis-web.uth.gr%2Flogin%2Fcas  

https://cas.uth.gr/login?service=https%3A%2F%2Fsis-web.uth.gr%2Flogin%2Fcas
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Στην ηλεκτρονική Γραμματεία σου δίνεται επίσης η δυνατότητα να βλέπεις την βαθμολογία των 

μαθημάτων που έχεις περάσει στις εξετάσεις, καθώς και να υποβάλλεις αίτηση για πιστοποιητικά 

στη Γραμματεία, ηλεκτρονικά. 

 

Αν βρίσκεστε εκτός δικτύου Π.Θ. (π.χ. οικιακή σύνδεση), για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα 

της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, θα πρέπει να χρησιμοποιήστε VPN (Εικονικό Ιδιωτικό 

Δίκτυο). Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του VPN σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης: https://it.uth.gr/services/eikoniko-

idiotiko-diktyo-vpn 

Πόσα μαθήματα δηλώνω; 

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 του τρέχοντος εξαμήνου που 

βρίσκεσαι και ο οποίος αντιστοιχεί σε 30 τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα επιπλέον 

τρία μαθήματα (+3) μπορεί να είναι: 

α) Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) προηγουμένων εξαμήνων τα οποία χρωστάς.  

β) Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογή (ΥΕ) μαθήματα (συντομότερα τα αναφέρουμε ως «μαθήματα 

επιλογής») τα οποία χρωστάς. Αυτά τα ΥΕ μπορεί και να μην είναι τα ίδια με εκείνα που είχες 

δηλώσει σε προηγούμενα εξάμηνα. 

 

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός μαθημάτων σε κάθε σου δήλωση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10 

μαθήματα. 

 

Οι φοιτητές δηλώνουν ανά εξάμηνο τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων ΥΕ. Οι βαθμοί των 

μαθημάτων ΥΕ που θα κατατίθενται στη Γραμματεία και ανήκουν σε κύκλο που έχει ήδη 

ολοκληρωθεί, θα εντάσσονται αυτόματα στον κύκλο μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Αφού 

συμπληρωθεί και ο κύκλος ΕΕ, τα επιπλέον μαθήματα ΥΕ δεν θα προσμετρώνται στο βαθμό 

πτυχίου αλλά θα εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία.  

Στον κύκλο μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) εντάσσονται επίσης και τα μαθήματα που 

μπορείς να παρακολουθήσεις από άλλα Τμήματα της Σχολής που έχουν εγκριθεί από το Τμήμα 

μας. 

Αν βαθμολογηθείς με πέντε (5) και άνω σε μάθημα δεν μπορείς να το δηλώσεις ξανά και να 

επανεξεταστείς σε αυτό. 

 

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο πτυχίο (ή «επί πτυχίω» φοιτητές, δηλαδή εκείνοι που έχουν 

ολοκληρώσει τα 8 εξάμηνα του Προγράμματος Σπουδών και βρίσκονται στο 9ο και άνω εξάμηνο 

σπουδών) έχουν δικαίωμα να δηλώνουν έως και 18 μαθήματα και μάλιστα ανεξάρτητα από το 

εξάμηνο στο οποίο ανήκουν τα μαθήματα (χειμερινό ή εαρινό). 

 

Προαπαιτούμενα μαθήματα 

 

Κατά τη δήλωση των μαθημάτων θα πρέπει να προσέξεις αν σε κάποιο από τα μαθήματα έχει 

οριστεί προαπαιτούμενο μάθημα, αν δηλαδή η δήλωσή του προϋποθέτει να έχεις προηγουμένως 

εξεταστεί επιτυχώς σε κάποιο άλλο μάθημα. Ποια μαθήματα έχουν προαπαιτούμενα μπορείς να 

το δεις στην αντίστοιχη στήλη, στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

Πώς και πότε γίνεται η δήλωση και η παραλαβή των βιβλίων;  

 

Η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ 

(www.eudoxus.gr). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώσεις τα συγγράμματα 

υπάρχουν στην παρακάτω διεύθυνση του διαδικτύου: 

https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
http://www.eudoxus.gr/
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http://eudoxus.gr/Files/Egxeiridio%20Efarmogis%20Foithtwn%20v5%20-%20without%20chapters.pdf 

 

Η περίοδος δηλώσεων των συγγραμμάτων για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο κάθε 

ακαδημαϊκού έτους ανακοινώνεται από τη Γραμματεία. 

 
Πλατφόρμα E-Class  

 

Στην υπηρεσία e-class (http://eclass.uth.gr) μπορείς να βρεις ψηφιακό υλικό (σημειώσεις του 

μαθήματος, παρουσιάσεις, ανακοινώσεις, κ.α.), το οποίο αναρτούν οι διδάσκοντες, για τα 

μαθήματα που παρακολουθείς. Για τη σύνδεσή σου στην υπηρεσία e-class, είναι απαραίτητο την 

πρώτη φορά να κάνεις «Εγγραφή» στην αρχική σελίδα. Για την εγγραφή δίνεις την πλήρη 

διεύθυνση του e-mail σου που σου δόθηκε από το Πανεπιστήμιο (π.χ. kpapad@uth.gr) και το 

αντίστοιχο password που έχεις ορίσει. 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. 

 

 

Κανονισμός Σπουδών 

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιλαμβάνει: 

α) εξαμηνιαία μαθήματα, β) Σχολική Πρακτική Άσκηση (ΣΠΑ) στα συνεργαζόμενα Δημοτικά 

Σχολεία και γ) προαιρετική πτυχιακή εργασία. 

Α. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

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

υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΕ). Κάποια από τα ΥΕ μαθήματα χαρακτηρίζονται ως ελεύθερης 

επιλογής (ΕΕ). 

Αναλυτικότερα: 

1. Στα υποχρεωτικά μαθήματα (Y) περιλαμβάνονται βασικά γνωστικά αντικείμενα, με στόχο 

την παροχή κοινής βασικής κατάρτισης σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Για την 

παρακολούθηση ορισμένων υποχρεωτικών μαθημάτων υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, 

στα οποία πρέπει να έχεις εξεταστεί με επιτυχία προκειμένου να έχεις το δικαίωμα να 

παρακολουθήσεις τα πρώτα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα λέγονται έτσι γιατί είναι όλα απαραίτητα 

για να πάρεις το πτυχίο σου. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός υποχρεωτικού 

μαθήματος δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις με κάποιο άλλο. Για τη λήψη του πτυχίου σου 

θα πρέπει να εξεταστείς επιτυχώς σε 28 υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα. 

2. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΕ), ή μαθήματα επιλογής (Ε), είναι τα μαθήματα 

που στοχεύουν στην εμβάθυνση σε επιμέρους πτυχές ενός συγκεκριμένου γνωστικού 

αντικειμένου. Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ΥΕ τα επιλέγεις από διαφορετικούς 

θεματικούς κύκλους (ο θεματικός κύκλος που ανήκει κάθε μάθημα ΥΕ φαίνεται στον κωδικό του 

αλλά και στον πίνακα μαθημάτων ΥΕ) και έχεις τη δυνατότητα αν επιθυμείς να τα 

αντικαταστήσεις με άλλα του ίδιου κύκλου εφόσον δεν τα έχεις περάσει. Για τη λήψη του 

πτυχίου σου θα πρέπει να εξεταστείς επιτυχώς σε συνολικά 17 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

μαθήματα ΥΕ. Δύο (2) από αυτά τα 17 μαθήματα ΥΕ θα χαρακτηριστούν ως Ελεύθερης 

Επιλογής (ΕΕ) και μπορεί να είναι ή μαθήματα ΥΕ του Τμήματός μας από οποιονδήποτε 

θεματικό κύκλο ή μαθήματα άλλου Τμήματος που έχουν εγκριθεί και ανακοινώνονται. Πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί για τη λήψη του πτυχίου σου πρέπει να έχεις περάσει έναν ελάχιστο 

αριθμό μαθημάτων Υ(Ε) από κάθε θεματικό κύκλο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

http://eudoxus.gr/Files/Egxeiridio%20Efarmogis%20Foithtwn%20v5%20-%20without%20chapters.pdf
http://eclass.uth.gr/
mailto:kpapad@uth.gr
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Θεματικός Κύκλος Αριθμός 

Μαθημάτων 

Παιδαγωγικά (ΠΕ) 2 

Κοινωνιολογία (ΚΝ) 1 

Ψυχολογία (ΨΧ) 2 

Γλωσσολογία (ΓΛ) 2 

Ιστορία (ΙΣ) 1 

Λογοτεχνία (ΛΓ) 1 

Μαθηματικά (ΜΘ) 1 

Φιλοσοφία (ΦΣ) 1 

Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ)  1 

ΤΠΕ (ΗΥ) 1 

Τέχνες (ΤΕ) 2 

Ελεύθερης Επιλογής1 (ΕΕ) 2 

Σύνολο ΥΕ 17 

3. Ξένες γλώσσες: Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε περιλαμβάνει επίσης τη διδασκαλία 

Ξένων Γλωσσών ειδικών/ακαδημαϊκών σκοπών (ΞΓ). Οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις εξής 

γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά. Η διδασκαλία κάθε γλώσσας οργανώνεται σε 

ένα κύκλο τεσσάρων (4) εξαμηνιαίων μαθημάτων (1ο – 4ο εξάμηνο). Αν στην πορεία των σπουδών 

σου θελήσεις να αλλάξεις την ξένη γλώσσα που δήλωσες αρχικά, ξεκινάς από την αρχή με την 

καινούρια και οι βαθμοί της προηγούμενης ακυρώνονται. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας δεν 

λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου. 

Β. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Στο πλαίσιο της Σχολικής Πρακτικής Άσκησης (ΣΠΑ) όλοι οι φοιτητές, με την καθοδήγηση των 

καθηγητών, επισκέπτεστε τα σχολεία του Βόλου, παρακολουθείτε διδασκαλίες και διδάσκετε οι 

ίδιοι. Για την παρακολούθηση του τέταρτου επιπέδου της ΣΠΑ στο 8ο εξάμηνο (ΣΠΑ IV) θα 

πρέπει, εκτός από την επιτυχή παρακολούθηση της ΣΠΑ III στο 7ο εξάμηνο, να έχεις εξεταστεί 

επιτυχώς και στο 70% του συνόλου των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, δηλαδή 

σε 35 μαθήματα.  

H Πρακτική Άσκηση IV του Τμήματος είναι θεσμοθετημένη στο πλαίσιο χρηματοδότησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση, (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για πληροφορίες που αφορούν τις σημαντικές ημερομηνίες, τις 

ανακοινώσεις και τις διαδικασίες της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2014-2020 οι φοιτητές/ριες 

παραπέμπονται στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (pa.uth.gr). 

Γ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική. Στο 7ο εξάμηνο σπουδών μπορείς, αν θέλεις, να επιλέξεις 

την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας η οποία αντικαθιστά τα δύο μαθήματα ΥΕ από τον κύκλο 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Αν υπάρχουν ήδη περασμένα τα 2 μαθήματα στον κύκλο ΕΕ πριν την 

εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, στην αναλυτική βαθμολογία θα εξακολουθούν να 

εμφανίζονται αυτά τα μαθήματα αλλά στο βαθμό πτυχίου θα προσμετρήσει ο βαθμός της 

πτυχιακής εργασίας αντί των 2 μαθημάτων ΕΕ.  

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αναλάβουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, αφού συνεννοηθούν 

με έναν διδάσκοντα της γνωστικής περιοχής που τους ενδιαφέρει, υποβάλλουν αίτηση στη 

Γραμματεία έως τις αρχές Δεκεμβρίου (6 μήνες πριν την υποστήριξη της εργασίας) στην οποία 

αναγράφεται ο τίτλος της πτυχιακής εργασίας (στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα), ο 

                                                 
1 Μαθήματα ΥΕ οποιουδήποτε κύκλου που έχει ήδη συμπληρωθεί ή άλλου Τμήματος του Π.Θ. που θα έχουν γίνει 

αποδεκτά. 
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διδάσκοντας με τον οποίο συνεργάζονται ως «Α΄ Επιβλέπων» και ένας ακόμη διδάσκων ως «Β΄ 

Επιβλέπων».  

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να έχει βαθμολογηθεί 

τουλάχιστον με μέσο όρο οκτώ (8) σε συναφή με τη θεματική της εργασίας μαθήματα 

(υποχρεωτικά ή επιλογής). 

Δ. ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ  

Ανακεφαλαιώνοντας, για να πάρεις το πτυχίο του Τμήματος πρέπει: 

 να έχεις επιτύχει στο σύνολο των υποχρεωτικών (Υ) μαθημάτων του Προγράμματος 

Σπουδών (28 μαθήματα) 

 να έχεις επιτύχει σε δεκαεπτά (17) κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΕ)  

 να έχεις παρακολουθήσει επιτυχώς τα τέσσερα επίπεδα της Σχολικής Πρακτικής 

(περιλαμβάνονται στα 28 Υ μαθήματα). 

 να έχεις παρακολουθήσει επιτυχώς το υποχρεωτικό Σεμινάριο Η/Υ του 1ου έτους σπουδών. 

 να έχεις επιτύχει στα τέσσερα επίπεδα της ξένης γλώσσας (ΞΓ) που θα έχεις επιλέξει.  

 

Δες τα παραπάνω με μια ματιά: 

 

 Αριθμός 

Μαθημάτων 

ECTS 

Υποχρεωτικά (Υ) 28 162 

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) 17 68 

Ξένη Γλώσσα (ΞΓ) 4 8 

Σεμινάριο Η/Υ 1 2 

Σύνολο 50 240 

 

Ε. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι διδάσκοντες επιλέγουν τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος. Η αξιολόγηση μπορεί να 

στηρίζεται σε εξετάσεις, γραπτή εργασία ή σε εργαστηριακές ασκήσεις. Στην εξεταστική περίοδο 

του Σεπτεμβρίου μπορείς να εξεταστείς στα μαθήματα και του χειμερινού και του εαρινού 

εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα (Υ) και στην εξεταστική του 

Σεπτεμβρίου, πρέπει να το δηλώσεις ξανά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, στο εξάμηνο που 

προσφέρεται, αν θέλεις να έχεις δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του συγκεκριμένου 

μαθήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό ΥΕ μάθημα, μπορείς είτε να 

δηλώσεις ξανά το ίδιο σε επόμενο εξάμηνο που θα προσφερθεί, είτε να το αντικαταστήσεις με 

άλλο ΥΕ μάθημα του ίδιου κύκλου. 

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

Θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικοί σε ότι αφορά το πρόγραμμα σπουδών σας, να 

παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις, να ενημερώνεστε διαρκώς από την ιστοσελίδα του 

ΠΤΔΕ και να μελετάτε ό,τι άλλο ενημερωτικό υλικό σας δίνεται. Επίσης, καλό είναι να 

καταρτίσεις έγκαιρα το ατομικό σου πρόγραμμα σπουδών, για κάθε εξάμηνο μέχρι τη λήψη του 

πτυχίου, λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τον ελάχιστο αριθμό μαθημάτων ΥΕ που πρέπει να παρακολουθήσεις από κάθε θεματικό κύκλο 

και 

β) τη χρονική αλληλουχία των προαπαιτούμενων και των εξαρτώμενων από αυτά μαθημάτων. 
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Πρόγραμμα Σπουδών Εισακτέων 2021-2022 

 

Α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021-2022 
 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

Α/Α 
Υποχρεωτικά μαθήματα 1ου εξαμήνου 

 
Κωδ. Ώρες ECTS Διδάσκων/ουσα 

1 Ελληνικά για ακαδημαϊκές δεξιότητες 

 

ΓΛ0108 6 6 Ε. Βασιλάκη 
Α. Κωστούλας 

Α. Ροντογιάννη 

2 Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής 
 

ΠΕ0101 3 4 Χ. Γκόβαρης 

3 Μαθηματικά Ι 

 

ΜΘ0101 6 6 Κ. Χατζηκυριάκου 

Κ. Σδρόλιας 

4 Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστημών  ΦΕ0201 4 6 Β. Κόλλιας  

Δ. Σχίζας 
5 Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις 

γνωστικές λειτουργίες  
ΨΧ0101 4 5 Γ. Βλειώρας 

6 Ξένη Γλώσσα  

 
 3 2  

7 Σεμινάριο Η/Υ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

χρήσης λογισμικών γενικών εφαρμογών 

(1/2) 

ΗΥ0101 1.5 1 Β. Κόλλιας 
Λ. Γιαννέλος 

 Μαθήματα ΥΕ: 0 

 
  -  

 Σύνολο μαθημάτων 1ου εξαμήνου (Ν): 7 

 
  30  

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

Α/Α Υποχρεωτικά μαθήματα 2ου εξαμήνου 

 

Κωδ. Ώρες ECTS Διδάσκων/ουσα 

1 Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας  
 

ΙΣ0302 4 4 Α. Σμυρναίος 

2 Γλωσσολογία και Ελληνική Γλώσσα  ΓΛ0404 6 5 Ε. Βασιλάκη 

Α. Κωστούλας  
3 Παιδαγωγική Ψυχολογία 

 
ΨΧ0203 3 4 Ε. Ανδρέου 

4 Αναπτυξιακή Ψυχολογία 
 

ΨΧ0201 4 5 Γ. Βλειώρας 

5 Μαθηματικά ΙΙ 

 

ΜΘ0202 6 5 Κ. Χατζηκυριάκου  
Κ. Σδρόλιας 

6 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία  

 

ΦΣ0201 4 4 Μ. Δασκαλάκη  

7 Ξένη Γλώσσα  
 

 3 2  

 Σεμινάριο Η/Υ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

χρήσης λογισμικών γενικών εφαρμογών 

(2/2) (δεν υπολογίζεται στο σύνολο 

μαθημάτων ως συνέχεια του 1ου εξαμήνου) 

ΗΥ0102 1,5 1 Β. Κόλλιας 
Λ. Γιαννέλος 

 Μαθήματα ΥΕ: 0 
 

  -  

 Σύνολο μαθημάτων 2ου εξαμήνου (Ν): 7  

  
  30  

 

  

http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=488&Itemid=10
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=271&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=271&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=370&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=370&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=488&Itemid=10
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3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
Α/Α Υποχρεωτικά μαθήματα 

3ου εξαμήνου 
Κωδ. Ώρες ECTS Διδάσκων/ουσα 

1 Διδακτική Μεθοδολογία: Δομικά 

στοιχεία της διδασκαλίας 
ΠΕ0303 3 5 Ν. Χανιωτάκης 

Μέλη ΕΔΙΠ 

2 Διδακτική της Ιστορίας ΙΣ0503 4 5 Α. Σμυρναίος 

3 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  ΚΝ1102 4 5 Μ. Κολοκυθά 

4 Θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας  ΓΛ0303 4 5 Γ. Ανδρουλάκης  

5 Ξένη Γλώσσα  
 

 3 2  

 Μαθήματα ΥΕ: 2 
 

  8  

 Σύνολο μαθημάτων 3ου εξαμήνου (Ν): 7 

 
  30  

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

Α/Α Υποχρεωτικά 

μαθήματα 
4ου εξαμήνου 

Κωδ. Ώρες ECTS Προαπαιτούμενα 

 

Διδάσκων/ουσα 

1 Εκπαιδευτική 

Αξιολόγηση  

 

ΠΕ0404 3 4  Ν. Χανιωτάκης 

2 ΤΠΕ στην 

Εκπαίδευση 
ΗΥ0601 3 5  Π. Πολίτης 

3 Διδακτική των 

Μαθηματικών: 

Θεωρητικές 

Προσεγγίσεις, 

Εργαστηριακές 

Ασκήσεις  

ΜΘ0303 4 5 ΜΘ0101 
ή 

ΜΘ0202 

Τ. Τριανταφυλλίδης 
Κ. Σδρόλιας 

4 Διδακτική των 

Φυσικών Επιστημών 
ΦΕ0603 4 5 ΦΕ0201 Σ. Ασημόπουλος 

Δ. Σχίζας 
5 Διδακτική της 

Νεοελληνικής 

Γλώσσας  

ΓΛ0505 4 5  Ε. Βασιλάκη  

6 Ξένη Γλώσσα 

ειδικών/ακαδ. σκοπών 
 3 2   

 Μαθήματα ΥΕ: 1  

 

 4   

 Σύνολο μαθημάτων 

4ου εξαμήνου (Ν): 7 
  30   

  

http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=275&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=275&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=481&Itemid=10&lang=el
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=605&Itemid=10
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=10
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=142
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5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

Α/Α Υποχρεωτικά μαθήματα 
5ου εξαμήνου 

Κωδ. Ώρες ECTS Διδάσκων/ουσα 

1 Μαθησιακές Δυσκολίες 
 

ΨΧ0705 3 4 Σ. Τσερμεντσέλη 

2 Σχολική Πρακτική Ι ΣΠ0501  10 Χ. Γκόβαρης 
Α. Τασιός  
Γ. Τέκος  
Μ. Χατζή  

 Μαθήματα ΥΕ: 4   

 

16  

 Σύνολο μαθημάτων 5ου εξαμήνου (Ν): 6 

 
  30  

 

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

Α/Α Υποχρεωτικά 

μαθήματα 
6ου εξαμήνου 

Κωδ. Ώρες ECTS Προαπαιτούμενα 

 

Διδάσκων/ουσα 

1 Διαπολιτισμική και 

Αντιρατσιστική 

Εκπαίδευση: Θεωρία 

και Πράξη  

ΠΕ0605 4 6  Χ. Γκόβαρης 

2 Λογοτεχνία και η 

Διδακτική της 
 

ΛΓ0606 4 6  Μ. Παπαρούση 

3 Μεθοδολογία 

Εκπαιδευτικής 

Έρευνας  

ΚΝ0404 4 4  Μ. Κολοκυθά 

4 Σχολική Πρακτική ΙΙ: 
Ενσωματωμένα 

μαθήματα: 

1.Διδακτική της 

Νεοελληνικής 

Γλώσσας 2. Διαχείριση 

της Σχολικής Τάξης 3. 

Διδασκαλία 

δευτερευόντων 

μαθημάτων 

ΣΠ0602  10 ΣΠ0501 
 

Α. Λαζαρίδου 
Ε. Βασιλάκη 
Κ. Βούλγαρη 

Α. Τασιός  
Γ. Τέκος  
Μ. Χατζή 

Α. Κωστούλας 

 Μαθήματα ΥΕ: 1 

 
  4   

 Σύνολο μαθημάτων 

6ου εξαμήνου (Ν): 5 
  30   

 

  

http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=233&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Itemid=142
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7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

Α/Α Υποχρεωτικά 

μαθήματα 7ου 

εξαμήνου 

Κωδ. Ώρες ECTS Προαπαιτούμενα 

 

Διδάσκων/ουσα 

1 Σχολική Πρακτική ΙΙΙ  ΣΠ0703  10 ΣΠ0602 

 

Ν. Χανιωτάκης  
Α. Τασιός  
Γ. Τέκος  
Μ. Χατζή  

Α. Κωστούλας 

 Μαθήματα Υ(Ε): 5 

 
  20 

 
  

 Σύνολο μαθημάτων 

7ου εξαμήνου (Ν): 6 
  30   

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

Α/Α Υποχρεωτικά μαθήματα 

8ου εξαμήνου 
Κωδ. Ώρες ECTS Προαπαιτούμενα 

 

Διδάσκων/ουσα 

1 Σχολική Πρακτική ΙV  
Ενσωματωμένα 

μαθήματα: 1.Εφαρμογές 

διδακτικής μεθόδου 

project στη σχολική τάξη 

2. Διαφοροποίηση της 

Διδασκαλίας σε τάξεις 

μεικτών ικανοτήτων 

ΣΠ0804  14 1) ΣΠ0703 
2) Επιτυχής 

εξέταση στο 70% 

του συνόλου των 

μαθημάτων που 

απαιτούνται για τη 

λήψη πτυχίου (35 

μαθήματα) 

Κ. Βούλγαρη 
Α. Τασιός  
Γ. Τέκος  
Μ. Χατζή  

Κ. Σδρόλιας 

Α. Αργυροπούλου 

 Μαθήματα Υ(Ε): 4  

 

 16   

 Σύνολο μαθημάτων 8ου 

εξαμήνου (Ν): 5 
  30   

 

 

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ (ΥΕ) 2021-2022 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

Κωδ. Μαθήματα Εξάμηνο Κύκλος Ώρες ECTS Προαπ. Διδάσκων 

ΦΣ0301 Εισαγωγή στην 

Επιστημολογία (δεν θα 

προσφερθεί στο ακαδ. έτος 

2021-2022) 

3ο, 5ο, 7ο ΦΣ 3 4  Μ. Δασκαλάκη  

ΠΕ1302 Εκπαίδευση –Δημοκρατία-

Πολίτης 

3ο, 5ο, 7ο ΠΕ 3 4  Θ. Παπαδοπούλου 

 

ΠΕ1304 Θρησκειολογία 

 

3ο, 5ο, 7ο 

 

ΠΕ 3 4  Ν. Τσιρέβελος 

ΠΕ1205 Μουσειοπαιδαγωγική 

εκπαίδευση 

3ο, 5ο, 7ο ΠΕ 3 4  Μ. Βλαχάκη 

ΠΕ1306 Οργάνωση και Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης  

3ο, 5ο 7ο ΠΕ 3 4  Α. Λαζαρίδου 

ΛΓ1204 Νεοελληνική Πεζογραφία  

 

3ο, 5ο 7ο ΛΓ 2 4  Μ. Παπαρούση 

ΛΓ1205 Νεοελληνική Ποίηση 

 

3ο, 5ο 7ο ΛΓ 2 4  Μ. Παπαρούση 

ΙΣ1402 Ιστορία της Νεοελληνικής 

Εκπαίδευσης (19ος-20ος αι.)  

3ο, 5ο 7ο ΙΣ 2 4  Α. Σμυρναίος 

http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=295&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=295&Itemid=142
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2 Στο μάθημα «Εικαστικές Τέχνες Ι» θα δημιουργηθεί και αγγλόφωνο τμήμα για τους φοιτητές Erasmus. Οι φοιτητές του ΠΤΔΕ 

που θα επιλέξουν αυτό το τμήμα θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν με επιλογή τους στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 
 

ΨΧ1307 Κοινωνικές σχέσεις και 

προβλήματα προσαρμογής στο 

Σχολείο 

3ο, 5ο, 7ο ΨΧ 3 4  Ε. Ανδρέου 

ΤΕ0501 Εικαστικές Τέχνες Ι 2 

 

3ο ΤΕ 3 4  Ε. Γκουτενσβάγκερ 

ΦΣ0302 Μοντέλα και μέθοδοι 

διαπαιδαγώγησης στην 

αρχαιότητα και στον νεότερο 

κόσμο (δεν θα προσφερθεί 

στο ακαδ. έτος 2021-2022) 

3ο , 5ο ,7ο ΦΣ    3 4  Μ. Δασκαλάκη  

ΨΧ1305 Ψυχοπαθολογία του παιδιού 

 

5ο, 7ο ΨΧ 3 4  Σ. Τσερμεντσέλη 

ΨΧ1103 Συμβουλευτική Ψυχολογία 

στην Εκπαίδευση  

5ο, 7ο ΨΧ 3 4  Ε. Ανδρέου 

ΠΕ1317 Συγκριτική Παιδαγωγική 

(δεν θα προσφερθεί στο ακαδ. 

έτος 2021-2022) 

5ο, 7ο ΠΕ 3 4  Σ. Καλδή 

ΠΕ1315 Η εκπαίδευση στον 

Κινηματογράφο 

5ο, 7ο ΠΕ 3 4  Ν. Χανιωτάκης 

 

ΚΝ1318 Εκπαίδευση, Κοινωνία και 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 

5ο, 7ο 

 

ΚΝ 2 4  Μ. Κολοκυθά 

ΚΝ1201 Οργανωσιακή συμπεριφορά 

στην Εκπαίδευση  

7ο ΚΝ 3 4  Α. Λαζαρίδου 

ΓΛ1202 

 

Κοινωνιογλωσσολογία 5ο , 7ο ΓΛ 2 4  Γ. Ανδρουλάκης 

ΓΛ1302 Γλωσσική πολυμορφία και 

γλωσσική διδασκαλία στο 

Δημοτικό Σχολείο  

5ο, 7ο ΓΛ 2 4    Ε. Βασιλάκη 

ΓΛ1303 Εισαγωγή στην 

Πραγματολογία και στην 

Ανάλυση Λόγου 

5ο, 7ο ΓΛ 2 4    Ε. Βασιλάκη 

ΤΕ1303 Μουσική στο σύγχρονο 

σχολείο 

5ο, 7ο ΤΕ 3 4  Ξ.   

Παπαπαναγιώτου 

ΦΕ0302 Πειραματική διδασκαλία 

Φυσικών Επιστημών  

5ο, 7ο ΦΕ 3 4  Σ. Ασημόπουλος 

ΨΧ1104 Η αφηγηματική προσέγγιση 

στην κατανόηση της 

ανθρώπινης ανάπτυξης 

5ο, 7ο ΨΧ 2 4  Γ. Βλειώρας 

ΜΘ1304 Κριτικά ζητήματα Διδακτικής 

των Μαθηματικών: 

Εθνογραφία και Μαθηματική 

Εκπαίδευση  

5ο, 7ο ΜΘ 3 4  Τ.   

Τριανταφυλλίδης 

ΜΘ1305 Σχεδιασμός και εφαρμογή 

διδακτικών σεναρίων στα 

Μαθηματικά  

5ο, 7ο ΜΘ 3 4 ΜΘ0303 Τ. 

Τριανταφυλλίδης 

Κ. Σδρόλιας 

ΤΕ1401 Θεατρική Αγωγή στο 

Δημοτικό Σχολείο 

5ο, 7ο ΤΕ 3 4  Μ. Βίτσου 

ΦΕ1303 Εκπαίδευση για το 

περιβάλλον 

5ο, 7ο  ΦΕ 3 4  Δ. Σχίζας 

ΗΥ1406 Ανάπτυξη και χρήση 

ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού  

7ο ΗΥ 3 4 ΗΥ0601 Π. Πολίτης 

 

ΗΥ1408 Ειδικά Θέματα ΤΠΕ και 

Πληροφορικής για το 

Δημοτικό Σχολείο (δεν θα 

7ο ΗΥ 2 4 ΗΥ0601 Π. Πολίτης 

 

http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=550&Itemid=10
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=495&Itemid=10
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=587&Itemid=10&lang=el
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΤΔΕ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

Κωδ. Μαθήματα Εξάμηνο Κύκλος Ώρες ECTS Προαπ. Διδάσκων 

ΠΕ1108 Διδασκαλία και 

Παιδαγωγική 

αλληλεπίδραση στη 

Σχολική Τάξη 

4ο, 6ο, 8ο ΠΕ 3 4  Ν. Χανιωτάκης 

ΦΣ1309 Φιλοσοφώντας με παιδιά: 

Θέματα και διδακτικές 

πρακτικές στο Δημοτικό 

Σχολείο 

4ο, 6ο, 8ο  ΦΣ 3 4  Μ. Δασκαλάκη  

ΠΕ1319 Κοινωνική Παιδαγωγική 4ο, 6ο, 8ο  ΠΕ 3 4  Α. 

Αργυροπούλου 

ΠΕ1318 Γεωγραφία και η 

διδασκαλία της στο 

Δημοτικό σχολείο  

4ο, 6ο, 8ο ΠΕ 3 4  Ν. Βουδρισλής 

ΠΕ1103 Άσκηση διδακτικών 

δεξιοτήτων μέσω 

Μικροδιδασκαλίας 

4ο ΠΕ 3 4  Ν. Χανιωτάκης -

Μέλη ΕΔΙΠ 

ΠΕ1303 Οπτικός Γραμματισμός και 

πολυτροπικότητα 

4ο, 6ο, 8ο ΠΕ 3 4  Σ. Θεολόγου 

ΓΛ1206 Λεξιλόγιο: Θεωρία και 

διδασκαλία 

4ο, 6ο, 8ο ΓΛ 3 4  Συμβασιούχος 

ΙΣ1102 Ο Ελληνικός κόσμος στα 

χρόνια της Οθωμανικής 

διακυβέρνησης 

6ο, 8ο ΙΣ 2 4  Α. Σμυρναίος 

ΨΧ1316 Εφαρμογές Παιδαγωγικής 

Ψυχολογίας 

6ο, 8ο ΨΧ 3 4 ΨΧ0203 Ε. Ανδρέου 

ΨΧ1301 Η ανθρώπινη ανάπτυξη ως 

κοινωνική κατασκευή 

6ο, 8ο ΨΧ 2 4  Γ. Βλειώρας 

ΨΧ1209 Εισαγωγή στην Ειδική 

Αγωγή  

6ο, 8ο ΨΧ 3 4  Σ. Τσερμεντσέλη 

Κ. Βούλγαρη 

ΨΧ1317 Θέματα Γνωστικής 

Ανάπτυξης 

6ο, 8ο  ΨΧ 3 4  Σ. Τσερμεντσέλη 

ΨΧ1203 Νευροεπιστήμη και 

Εκπαίδευση  

6ο , 8ο ΨΧ 3 4  Σ. Τσερμεντσέλη 

Κ. Βούλγαρη 

ΓΛ1410 Αυτόνομη έρευνα στη 

Γλώσσα 

6ο ΓΛ 3 4  Σ. Τσιώλη 

ΓΛ1203 Γραμματισμός και 

σχεδιασμός Γλωσσικού 

μαθήματος 

6ο, 8ο  ΓΛ 3 4  Σ. Τσιώλη 

ΤΕ1301 Εικαστικές Τέχνες ΙΙ  6ο,8ο ΤΕ 3 4  Ε. 

Γκουτενσβάγκερ 

ΤΕ1302 Μουσική Εκπαίδευση 3 6ο, 8ο ΤΕ 3 4  Ξ. 

Παπαπαναγιώτου 

ΚΝ1319 Κοινωνιολογική Ανάλυση 

Παιδαγωγικών Πρακτικών 

6ο, 8ο ΚΝ 

 

2 4 ΚΝ1102 Μ. Κολοκυθά 

ΗΥ0702 Διδασκαλία και μάθηση με 

τη χρήση των ΤΠΕ 

6ο, 8ο ΗΥ 3 4 ΗΥ0601 Π. Πολίτης 

  

                                                 
3 Στο μάθημα «Μουσική Εκπαίδευση» θα δημιουργηθεί και αγγλόφωνο τμήμα για τους φοιτητές Erasmus. Οι φοιτητές του ΠΤΔΕ 

που θα επιλέξουν αυτό το τμήμα θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν με επιλογή τους στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

προσφερθεί στο ακαδ. έτος 

2021-2022) 

ΜΘ1201 Διασκεδαστικά Μαθηματικά 

και επίλυση προβλημάτων  

7ο ΜΘ 3 4 ΜΘ0101 

ΜΘ0202 

Κ. Χατζηκυριάκου 

http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=495&Itemid=10
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=276&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=276&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=276&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=481&Itemid=10
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=142
http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=605&Itemid=10
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ΗΥ1306 Διαδικτυακά περιβάλλοντα 

μάθησης 

6ο, 8ο ΗΥ 3 4 ΗΥ0601 Β. Κόλλιας 

 

ΦΕ1301 Έννοιες Επιστημών της Γης 

στην Εκπαίδευση  

6ο, 8ο ΦΕ 3 4  Σ. Ασημόπουλος 

ΦΕ1302 Έννοιες Βιολογίας και 

Οικολογίας και η Διδακτική 

τους  

6ο, 8ο ΦΕ 3 4  Δ. Σχίζας 

ΜΘ1202 Εισαγωγή στη Λογική και 

την κριτική σκέψη 

6ο, 8ο ΜΘ 3 4  Κ.    

Χατζηκυριάκου 

ΜΘ1402 Μαθηματικά και 

Λογοτεχνία 

6ο, 8ο  ΜΘ 3 4  Κ.    

Χατζηκυριάκου 

Τ. 

Τριανταφυλλίδης 

 

 

Φοιτητική ζωή 

 

Πληροφορίες για τις αθλητικές, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές ομάδες φοιτητών που υπάρχουν 

στο Πανεπιστήμιο μπορείς να βρεις εδώ: https://www.uth.gr/zoi/politismos-athlitismos  

 

Φοιτητικό εστιατόριο 

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργούν τα παρακάτω Φοιτητικά Εστιατόρια, στα οποία 

παρέχεται δωρεάν σίτιση στους δικαιούχους φοιτητές, με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής 

Ταυτότητας. 

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη 

χορήγηση της δωρεάν σίτισης, μέσα από την κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα του Π.Θ. 

(https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού. Οι 

Αιτήσεις υποβάλλονται πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους και σε ημερομηνίες που ορίζονται 

από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, προκειμένου οι φοιτητές να λάβουν σίτιση για την 

επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. 

Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετά την ολοκλήρωση της 

εγγραφής-ταυτοποίησης στις Γραμματείες των Τμημάτων και την απόκτηση των κωδικών του 

ιδρυματικού τους λογαριασμού και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής 

Μέριμνας. 

Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές  μπορούν να σιτίζονται στα Φοιτητικά Εστιατόρια, 

καταβάλλοντας το ποσό των 2,80 € ανά ημέρα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται πρωινό, 

μεσημεριανό και βραδινό. Η σίτιση αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου 

του επομένου έτους. Σίτιση δεν παρέχεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και 

Πάσχα. 

 

Εστιατόρια για την πόλη του Βόλου: 

1. Κεντρικό Φοιτητικό Εστιατόριο (2ας Νοεμβρίου & Βερναρδάκη, τηλ: 24210 22850). 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: (Καθημερινά) 

Πρωινό 07:30 – 09:00 

Γεύμα 13:00 – 16:00  

Δείπνο 18:00 – 21:15 

  

http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=265&Itemid=142
https://www.uth.gr/zoi/politismos-athlitismos
https://merimna.uth.gr/
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2. Βοηθητικό Φοιτητικό Εστιατόριο (Αργοναυτών 16, τηλ: 24210 22850). 

Σιτίζονται οι φοιτητές/τριες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, που έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά 

(https://hris.uth.gr/feeding/student/) την προηγούμενη εβδομάδα, για την επόμενη, τις ημέρες 

σίτισης και το φαγητό που επιθυμούν από τα δύο προσφερόμενα είδη. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: (Δευτέρα έως Παρασκευή) 

Πρωινό 07:30 – 09:00 

Γεύμα 13:00 – 15:00 

Δείπνο 19:00 – 21:00 

3. Βοηθητικό Φοιτητικό Εστιατόριο (Σε χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής 

Γεωπονικών Επιστημών στο Φυτόκο Νέας Ιωνίας). 

Σιτίζονται οι φοιτητές/τριες (μόνο τις καθημερινές & μόνο γεύμα), που έχουν δηλώσει 

ηλεκτρονικά (https://hris.uth.gr/feeding/student/) την προηγούμενη εβδομάδα, για την επόμενη, 

τις ημέρες που επιθυμούν να σιτίζονται. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: (Δευτέρα έως Παρασκευή) 

Γεύμα 13:00 – 15:00 

Για πληροφορίες που αφορούν στη σίτιση, στέγαση ή το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 

επισκεφτείτε το γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας στο κτήριο Παπαστράτος, 1ος όροφος, ή την 

ιστοσελίδα https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna  

 

Πρόγραμμα «Πρόσβαση»  

 

 Εάν είσαι φοιτητής/τρια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και θέλεις 

κάποια ενημέρωση ή υποστήριξη 

 Εάν είσαι φοιτητής/τρια που θέλει να λειτουργήσει ως βοηθός και να στηρίξει κάποιο 

συμφοιτητή/τρια του/της με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία 

 

επισκέψου την ιστοσελίδα της υπηρεσίας «Πρόσβαση» http://prosvasi.uth.gr/ ή επικοινώνησε με 

το γραφείο της υπηρεσίας Πρόσβαση. 

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο 7, 2ος όροφος, νέο κτίριο, συγκρότημα Παπαστράτου, τηλ. 

2421074345, email: prosvasi@uth.gr. 

 

Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη φοιτητών 

 

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Φοιτητών/ριών (psychologylab@uth.gr) του Εργαστηρίου 

Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφόσον το επιθυμούν, να 

δεχθούν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για προσωπικές τους δυσκολίες και ανησυχίες, αλλά 

και να εκπαιδευθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που 

ενδεχομένως αντιμετωπίζουν. 

 

Παρενόχληση-Εκφοβισμός 

 

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν γίνεται ανεκτή καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, 

θυματοποίησης, εκφοβισμού ή παρενόχλησης και διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Η 

πολιτική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων στοχεύει 

στην ανάπτυξη ενός ακαδημαϊκού και εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο η παρενόχληση και 

ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση και όπου όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα έχουν τη 

https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna
http://prosvasi.uth.gr/
javascript:open_compose_win('to=prosvasi%40uth.gr&thismailbox=INBOX');
mailto:psychologylab@uth.gr


 

 

17 

 

βεβαιότητα ότι το πρόβλημά τους θα αντιμετωπιστεί διακριτικά και με υπευθυνότητα από το 

Ίδρυμα.  

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα εκφοβισμού, παρενόχλησης ή αρνητικής συμπεριφοράς, 

παρακαλούμε στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση respect@uth.gr καταγράφοντας το 

θέμα και βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας ή μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα στη γραμμή 

2421074024 καθημερινά από 9.00-15.00 (εργάσιμες ημέρες) . 

 

 

 

mailto:respect@uth.gr

