
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.   

ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ

Θεωρίες Αγωγής  160
κ.Μπαμπάλης 

κ.Βρεττός  

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και 

Καινοτομία::Αλληλεπίδραση 

Α.Π.Σ. και διδακτική πράξη   

Α020

κ.Μπαμπάλης 

κ.Βρεττός

Παιδαγωγική Ψυχολογία   131 

(ζυγοί αρ.μητρώου)
 κ.Σιδερίδης 

Ειδική Αγωγή  Α012 κ.Πολυχρονοπούλου

Σύγχρονες Γλωσσολογικές 

έννοιες & διδακτικές εφαρμογές 

Β027

κ. Χαϊδά

Διαχείριση της σχολικής τάξης 

& Πρακτική ΙΙ  260  

κ.Μπαμπάλης    

κ.Τσώλη

Ψυχοκοινωνιολογία της 

σχ.τάξης Α146
κ.Μπαμπάλης

Θεατρική Παιδεία   Β014
κ. Δημάκη - Ζώρα, 

κ.Τζαμαργιάς  

Δευτέρα 25/01/2021  9:00 -10:30 πμ Γραπτή εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class.Για τις 

ευπαθείς ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τους 

διδάσκοντες.

Τρίτη 26/01/2021 Σε συνεννόηση με την διδάσκουσα

Δευτέρα 25/01/2021 11:00 - 12:00  Γραπτή εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class Για τις 

ευπαθείς ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τους 

διδάσκοντες.

Δευτέρα 25/01/2021 Σε συννενόηση με τον διδάσκοντα

Δευτέρα 25/01/2021 Σε συνεννόηση με την διδάσκουσα

Τρίτη 26/01/2021   11:00 -12:30  Γραπτή εξ αποστάσεως  

εξέταση με τη χρήση e-class   Για τις ευπαθείς ομάδες 

προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και όπου υπάρχει 

κώλυμα σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τρίτη 26/01/2021  10:00 - 11:00 πμ. Γραπτή εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class   Για τις 

ευπαθείς ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Τρίτη 26/01/2021  09:00 - 10:00πμ. Γραπτή εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class   Για τις 

ευπαθείς ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τον/τους 

διδάσκοντα/διδάσκοντες.



Δι-Εβδομαδιαία Πρακτική 

Άσκηση Π100

κ.Μπαμπάλης    

κ.Τσώλη

Εκπαίδευση εκπ/κών : 

Μικροδιδασκαλίες - 

Πρακτική άσκηση Α039  

                

κ.Μπαμπάλης          

κ.Τσώλη  

Εκπαιδευτική Νευροεπιστήμη 

Α015 

κ. Παπαδάτου-

Παστού

Μαθηματικά ΙΙ  321 κ.Μπαραλής

Θεωρία Αριθμών  317 κ.Μπαραλής

Κοινωνιολογία της

Εκπαίδευσης Β024
κ Δασκαλάκης

Ιστορία της Νεοελληνικής 

Παιδείας και Εκπαίδευσης 

Α013

κ.Μαλαφάντης

Περιβαλλοντική ηθική & 

εκπαίδευση   Γ130
κ. Σκορδούλης

Διδακτική Φυσικών Επιστημών  

271
κ.Σκορδούλης

Μαθησιακές Δυσκολίες 137 

κ. Μαργαρίτου 

κ.Σιδερίδης                       

κ. Αντωνίου             

Τετάρτη  27/01/2021  ώρα  09:00 - 13:00 πμ Γραπτή εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class  . Για τις 

ευπαθείς ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Πέμπτη 28/01/2021 10:00-11:00πμ.  Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση και για  τις ευπαθείς ομάδες  και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τους 

διδάσκοντες.

Τετάρτη  27/01/2021 13:00- 14:00  Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση  ή   απαλλακτική εργασία σύμφωνα 

με το e-class  και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση 

με τον διδάσκοντα

Απαλλακτική εργασία μέσω e-class έως 19/02/2021 και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Τρίτη 26/01/2021  12:30 -13:00 Γραπτή εξ αποστάσεως  

εξέταση με τη χρήση e-class   Για τις ευπαθείς ομάδες 

προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και όπου υπάρχει 

κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Τετάρτη  27/01/2021  ώρα 10:30-11:30 πμ. Γραπτή εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class .Για τις 

ευπαθείς ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Τετάρτη 27/01/2021 Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Απαλλακτική εργασία μέσω e-class έως 19/02/2021 και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Τρίτη 26/1/2021 16:00 -17:00.  Γραπτή εξ αποστάσεως  

εξέταση με τη χρήση e-class Για τις ευπαθείς ομάδες 

προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και όπου υπάρχει 

κώλυμα σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

Τετάρτη 27/01/2021  11:30 -12:30. Γραπτή εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class  . Για τις 

ευπαθείς ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα



Ο Κόσμος μας Γ006  κ. Γαλάνη

Νεότερη Ελλ. Ιστορία Ι 

(Υποχρ.) B003
κ. Δασκαλάκης

Κοινωνική Ψυχολογία: Πεδία 

Επιστ/κής έρευνας και 

Εφαρμογές 147Α

κ. Αντωνίου

Οι τεχνολογίες της πληρ/ρίας & 

επικοινωνίας στην εκπαίδευση 

Γ003

κ.Κουτρομάνος

Φυσικές Επιστήμες ΙΙ Βιολογία 

360
κ.Μαυρικάκή

Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ 281

κ. Μπούφη             

κ. Μούτσιος-

Ρέντζος              

Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ 281 κ.Μισαηλίδου

Διδακτική της Λογοτεχνίας 

Β032
κ.Καλογήρου 

Εξέλιξη Μαθηματικής 

Επιστήμης Γ008
κ.Μπαραλής 

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας 

με την αξιοποίηση του 

δράματος & του θεάτρου Β141

κ. Τζαμαργιάς 

Μαθηματικά Ι 311 κ.Μπαραλής 

Παρασκεύή 29/01/2021 ώρα έναρξης 12:00 Προφορική  

εξ αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class την  Για τις 

ευπαθείς ομάδες και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Τρίτη  02/02/2021 09:00 - 12:00 Γραπτή  εξ αποστάσεως  

εξέταση μέσω  e-class    Για τις ευπαθείς ομάδες 

προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και όπου υπάρχει 

κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Δευτέρα 01/02/2021  12:00 - 17:00 Προφορική  εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class    Για τις 

ευπαθείς ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Δευτέρα 01/02/2021  9:00 - 12:00 Γραπτή εξ αποστάσεως  

εξέταση με τη χρήση e-class   Για τις ευπαθείς ομάδες 

προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και όπου υπάρχει 

κώλυμα σε συνεννόηση με την διδάσκουσα

Παρασκευή 29/01/2021 12:00 - 14:00 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση μέσω Webex (ο σύνδεσμος θα 

ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος) και όπου 

υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες

Απαλλακτική εργασία μέσω  e-class έως 19/02/2021   και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Δευτέρα 01/02/20210 17:00-18:00. Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση   Για τις ευπαθείς ομάδες και όπου 

υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα 

Πέμπτη 28/01/2021 13:00 - 14:00  Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση  ή απαλλακτική εργασία σύμφωνα 

με το e-class  και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση 

με τον διδάσκοντα

Πέμπτη 28/01/2021 Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Παρασκευή 29/01/2021 ώρα έναρξη 10:00 πμ. 

Προφορική  εξ αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class  

Για τις ευπαθείς ομάδες και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Πέμπτη 28/01/2021  ώρα  11:30 -12:30μμ Γραπτή εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class   Για τις 

ευπαθείς ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα



Θέατρο για παιδιά και νέους. 

Από το κείμενο στην 

Παράσταση Β139

κ,Δημάκη-Ζώρα 

κ.Τζαμαργιάς

Διοίκηση κινδύνου στην εκπ/ση 

Ι  Γ110
κ.Βουδούρη

Εισαγωγή στην 

Κοινωνιολογία  Β026
κ.Δασκαλάκης

Περιγραφική Στατιστική Ι 436 κ.Βουδούρη

Στοιχεία Γεωγραφίας Γ143 κ. Γαλάνη

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 

Α003
κ.Μαλαφάντης

Σχεδιασμός, αειφορία και 

δεξιότητες ζωής: Παιδαγωγικές 

και διδακτικές προσεγγίσεις 

Α163

κ.Μπαμπάλης

Διδακτική της Γλώσσας 

Β028
κ. Μαγουλά

Βασικές αρχές της ψυχολογίας-

Θεωρίες προσωπικότητας και 

αποκλίσεων Α035

κ.Αντωνίου

Σχολική Παιδαγωγική και 

Πρακτική Άσκηση Α105
κ. Τσώλη

Σχολική Ψυχολογία και 

Συμβουλευτική Α038
κ. Πεζηρκιανίδης 

Παρασκευή 05/02/2021 σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Παρασκευή 05/02/2021  9:00-12:00.Γραπτή εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class την  Για τις 

ευπαθείς ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Πέμπτη 04/02/2021 10:00 - 12:00 Γραπτή  εξ 

αποστάσεως εξέταση   Για τις ευπαθείς ομάδες 

προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και όπου υπάρχει 

κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Τετάρτη 03/02/2021  18:00 - 19:00 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση   και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Πέμπτη 04/02/2021  12:30- 15: 30 Γραπτή εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class την ..Για τις 

ευπαθείς ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Παρασκευή 05/02/2021  15:00 - 18:00 Γραπτή εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class την . Για τις 

ευπαθείς ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

 Πέμπτη  04/02/2021  15:30 - 18:30 Γραπτή εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class την.Για τις 

ευπαθείς ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Τετάρτη  03/02/2021  13:00 -18:00.Προφορική εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class  Για τις 

ευπαθείς ομάδες  και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με την διδάσκουσα

Τρίτη  02/02/2021  12:00-13:00 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση    Για τις ευπαθείς ομάδες  και όπου 

υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τον/τους  

διδάσκοντα/διδάσκοντες

Τετάρτη 03/02/2021 09:00- 12:00 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση  ή   απαλλακτική εργασία σύμφωνα 

με το e-class  και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση 

με τον διδάσκοντα

Τρίτη 02/02/2021 13:00 -18:00. Προφορική εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class την Για τις 

ευπαθείς ομάδες  και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με την διδάσκουσα



Παιδαγωγική της 

Λογοτεχνίας Α119
κ.Μαλαφάντης

Λαϊκός πολιτισμός και 

εκπαίδευση Β031
κ.Κακάμπουρα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία 130 
κ.Παπαδάτου-

Παστού

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και 

αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

λογισμικού Ι Γ111

κ.Κουτρομάνος

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής 

Έρευνας Α040
κ.Μπαμπάλης

Κοινωνιολογία της Παιδικής 

Ηλικίας Β160 
κ.Δασκαλάκης

Ζητήματα μελέτης του 

θρησκευτικού φαινομένου & 

των θρησκειών στην 

εκπαίδευση  Β189

κ.Θραψανιώτης

Λαϊκός πολιτισμός και 

εκπαίδευση Β031
κ.Κακάμπουρα

Θέατρο και πολιτισμός: 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο 

σχολείο Β157

κ.Παπακώστα

Ιδεολογικές αναπαραστάσεις  

και θεσμοποιημένες μορφές 

της αγωγής στην Ευρώπη 

Α162

κ Ορφανού 

Διδακτική Μαθηματικών Ι 

270  όσων οι αρ.μητρώου 

λήγουν σε  0,1,2

κ.Μισαηλίδου

Ιστορία & Επιστημολογία 

Φ.Ε. Γ022
κ.Σκορδούλης Απαλλακτική εργασία έως 19/02/2021

Τετάρτη 10/02/2021 15:00- 16:00 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση  ή   απαλλακτική εργασία έως 

19/02/2021 και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με 

τη διδάσκουσα 

Απαλλακτική εργασία έως  29/01/2021 και όπου υπάρχει 

κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Τετάρτη  10/02/2021  10:00 - 18:30  προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση.Απαλλακτική εργασία μόνο για 

τους επί πτυχίω φοιτητές έως 19/02/2021. Όπου υπάρχει 

κώλυμα σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Απαλλακτική εργασία μέσω  e-class έως 19/02/2021   και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Δευτέρα 08/02/2021  10:00 - 18:30  προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση.Απαλλακτική εργασία μόνο για 

τους επί πτυχίω φοιτητές έως 19/02/2021. Όπου υπάρχει 

κώλυμα σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Δευτέρα  08/02/2021  18:00 - 19:00.  Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση  και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Τετάρτη  10/02/2021 10:00 -12:00 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση ή  απαλλακτική εργασία έως 

19/02/2021 και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με 

τη διδάσκουσα

Τρίτη  09/02/2021  9:00 - 12:00. Γραπτή εξ αποστάσεως  

εξέταση με τη χρήση e-class  Για τις ευπαθείς ομάδες 

προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και όπου υπάρχει 

κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Τρίτη  09 /02/2021 12:00- 14:00  Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση  ή απαλλακτική εργασία σύμφωνα 

με το e-class  και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση 

με τον διδάσκοντα

Τρίτη 09 /02/2021 14:30 - 16:00 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση  ή   απαλλακτική εργασία έως 

19/02/2021 και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με 

τον διδάσκοντα

Δευτέρα  08/02/2021  10:00 - 13:00.Γραπτή εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class Για τις 

ευπαθείς ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα



Θεσμοί κοινωνικής 

προστασίας για την παιδική 

ηλικία Β191

κ. Φασούλης

Φυσικές Επιστήμες Ι: Φυσική 

330
κ.Σκορδούλης

Επικοινωνία σχολείου, 

οικογένειας και κοινότητας 

Α140

κ.Μυλωνάκου - 

Κεκέ

Οργανωσιακή Ψυχολογία 

Α156 
κ Αντωνίου Σε συνεννότηση με τον διδάσκοντα

Νεοελλ.Λογοτεχνία Ποίηση 

& Πεζογραφία Β012
κ.Πάτσιου

Παιδαγωγική Λαογραφία 

Β144
κ.Κακάμπουρα

Κοινωνική Παιδαγωγική: 

Θεωρία και Πράξη  140

κ.Μυλωνάκου - 

Κεκέ

Ειδικά θέματα διδακτικής 

μαθηματικών Ι Γ109
κ. Μισαηλιδου

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία  

332
κ. Μαγουλά

Γενικές αρχές και 

στρατηγικές διδασκαλίας & 

Πρακτική Άσκηση Ι  250

κ.Μπαμπάλης 

κ.Τσώλη 

κ.Λαζαράκου 

Βασικά ζητήματα διδασκαλίας 

των μαθηματικών στο Δημοτικό 

Σχολείο Ι Γ148

κ. Μπούφη

Βασικά ζητήματα διδασκαλίας 

των μαθηματικών στο Δημοτικό 

Σχολείο Ι Γ148

κ. Μούτσιος - 

Ρέντζος

Δευτέρα 15/02/2021 15:00 - 18:00 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση  ( θα ανακοινωθούν στο e-class)   

και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τον 

διδάσκοντα

Δευτέρα 15/02/2021 15:00 - 18:00  Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση ( θα ανακοινωθούν στο e-class)   

και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τη 

διδάσκουσα

Πέμπτη 11 /02/2021 11:00- 12:00 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση  ή   απαλλακτική εργασία έως 

11/02/2021 και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με 

τον διδάσκοντα

Παρασκευή 12/02/2021 9:00- 15:00 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση   και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με τη διδάσκουσα 

Απαλλακτική εργασία μέσω  e-class έως 19/02/2021   και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Πέμπτη 11/02/2021  15:00 -18:00 Γραπτή  εξ 

αποστάσεως  εξέταση μέσω  webex και e-class   Για τις 

ευπαθείς ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και 

όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Δευτέρα 15/02/2021 12:00 - 15:00 Γραπτή εξ 

αποστάσεως εξέταση  Για τις ευπαθείς ομάδες προφορική 

εξ αποστάσεως εξέταση και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με τους διδάσκοντες

Γραπτή  εξ αποστάσεως  εξέταση μέσω webex και  e-

class 12/02/2021  15:00-18:00   Για τις ευπαθείς ομάδες 

προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και όπου υπάρχει 

κώλυμα σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Πέμπτη 11/02/2021  12:00-15:00  Γραπτή  εξ 

αποστάσεως  εξέταση μέσω  e-class   Για τις ευπαθείς 

ομάδες προφορική εξ αποστάσεως εξέταση και όπου 

υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Παρασκευή 12/02/2021  10:00 - 16:00 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση   ή απαλλακτική εργασία έως 

12/2/2021  και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με 

τη διδάσκουσα

Δευτέρα 15/02/2021 9:00 - 12:00 Γραπτή εξ αποστάσεως 

εξέταση Για τις ευπαθείς ομάδες προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με τη διδάσκουσα



Ψυχικές διαταραχές και 

μαθησιακές δυσκολίες παιδιών 

και εφήβων-ψυχολογία  ΑμΕΕΑ  

Α032

κ.Αντωνίου

Συγκριτική Θεατρολογία:  

Πρότυπα και διακείμενα στη 

νεοελληνική δραματουργία 

Β137

κ.Δημάκη - Ζώρα

Εφαρμογές στατιστικής με τη 

χρήση λογισμικών SPSS 

Α161

κ.Σιδερίδης 

Άτυπες και μη τυπικές 

μορφές εκπαίδευσης στις 

Φυσικές Επιστήμες  Γ150

κ.Στεφανίδου 

Διδασκαλία της Ελληνικής 

ως δεύτερης ή ξένης 

γλώσσας Β118

κ.Μαγουλά

Λογοτεχνία για παιδιά και 

νέους Β022
κ.Πάτσιου

Βιολογία του Ανθρώπου 

Γ120
κ.Μαυρικάκη

Διδακτική Μαθηματικών Ι 

270  όσων οι αρ.μητρώου 

λήγουν σε 6,7,8 & 9 

κ.Μπούφη

Διδακτική Μαθηματικών Ι 

270  όσων οι αρ.μητρώου 

λήγουν σε 3,4,5

κ.Μούτσιος - 

Ρέντζος 

Αγωγή του λόγου και της 

ομιλίας  479
κ.Μαργαρίτου

Διδακτική Μαθηματικών Ι 

270  όσων οι αρ.μητρώου 

λήγουν σε 6,7,8 & 9 

κ.Μπούφη

Διδακτική Μαθηματικών Ι 

270  όσων οι αρ.μητρώου 

λήγουν σε 3,4,5

κ.Μούτσιος - 

Ρέντζος 

Πέμπτη  18/02/2021 15:00 - 21:00 Προφορική   εξ 

αποστάσεως  εξέταση (λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν 

στο  e-class)   και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση 

με τον διδάσκοντα

Τετάρτη  17/02/2021 9:00- 15:00 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση   και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με τη διδάσκουσα 

Τετάρτη  17/02/2021 12:00- 15:00  Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση    και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με τη διδάσκουσα 

Τρίτη 16/02/2021 13:00- 14:30 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση   και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με τη διδάσκουσα 

Τετάρτη 17/02/2021 15:00 - 21:00 Προφορική   εξ 

αποστάσεως  εξέταση (λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν 

στο  e-class)   και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση 

με τον διδάσκοντα

Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Πέμπτη  18/02/2021 15:00 - 21:00 Προφορική   εξ 

αποστάσεως  εξέταση ( λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν 

στο  e-class)   και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση 

με τη διδάσκουσα

Πέμπτη 18 /02/2021 10:00- 18:00  Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση  και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με την διδάσκουσα Α-Λ

Τετάρτη 17/02/2021 15:00 - 21:00 Προφορική   εξ 

αποστάσεως  εξέταση (λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν 

στο  e-class)   και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση 

με τη διδάσκουσα

Τρίτη 16/02/2021 15:00- 17:00  Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση   και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με τη διδάσκουσα 

Τρίτη 16/02/2021 10:00- 11:00 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση   και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με τη διδάσκουσα 

Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα



Διδακτική της Λογοτεχνίας ΙΙ: 

Θεωρία Λογοτεχνίας και 

Διδακτική ΠράξηΒ192

κ.Καλογήρου  

κ.Οικονομοπούλου

Ειδικά θέματα θεωρίας και 

διδακτικής του λογοτεχνικού 

βιβλίου για παιδιά Β188

κ. Καλογήρου

Φυσικές Επιστήμες ΙΙΙ: 

Γεωγραφία Γ021
κ. Γαλάνη

Αγωγή του λόγου και της 

ομιλίας  479
κ.Μαργαρίτου

Παιδαγωγική Ψυχολογία   131 

(μονοί  αρ.μητρώου)
 κ.Σιδερίδης 

Προαγωγή της Ψυχικής υγείας

& μάθησης Α031
κ. Πεζηρκιανίδης

Παρασκευή 19 /02/2021 10:00- 18:00 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση  και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με την διδάσκουσα Μ-Ψ

Παρασκευή 19/02/2021 12:00 - 13:00 Γραπτή εξ 

αποστάσεως εξέταση  Για τις ευπαθείς ομάδες προφορική 

εξ αποστάσεως εξέταση και όπου υπάρχει κώλυμα σε 

συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Πέμπτη 18/02/2021  ώρα  13:00 -15:00  Προφορική  εξ 

αποστάσεως  εξέταση με τη χρήση e-class  ή 

απαλλακτική εργασία έως 19/02/2021  'Οπου υπάρχει 

κώλυμα σε συνεννόηση με την διδάσκουσα

Παρασκευή 19 /02/2021 Σε συνεννόηση με τον 

διδάσκοντα 

Παρασκευή 19 /02/2021 Σε συνεννόηση με τον 

διδάσκοντα 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος                                                                             

Καθηγητής Κωνσταντίνος Σκορδούλης 

 Πέμπτη 18/02/2021 15:00 - 19:00 Προφορική εξ 

αποστάσεως εξέταση  ή   απαλλακτική εργασία έως 

19/02/2021 και όπου υπάρχει κώλυμα σε συνεννόηση με 

τη διδάσκουσα


