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Ενότητες μαθημάτων

• Παιδαγωγικά (Π)

• Ψυχολογία και Κοινωνιολογία(ΨΚ)

• Ιστορία, Γλώσσα, Λογοτεχνία (Ι)

• Θετικές επιστήμες, Τεχνολογία (Θ)

• Τέχνες (Τ)



Κατηγορίες μαθημάτων

• Υποχρεωτικά (Υ)

• Επιλογής(Ε) 

• Σεμινάρια πρακτικής Άσκησης (Σ)

• Ξένες Γλώσσες (ΞΓ)

• Φροντιστήριο (Φ)



Λήψη του πτυχίου

• Επιτυχής παρακολούθηση συγκεκριμένου αριθμού 
μαθημάτων σε 8 τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών (4 έτη)

Συγκεκριμένα:

• 18 Υ (17 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 μάθημα για την 
πρακτική άσκηση)

• 20 μαθήματα επιλογής (Ε)

• 2 εξαμηνιαία μαθήματα ξένης γλώσσας (ΞΛ)

• 2 φροντιστήρια (Φ)

• 2 σεμινάρια (Σ)



Μαθήματα υποχρεωτικά (Υ)

• Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών προσφέρονται μόνο 
υποχρεωτικά μαθήματα (Υ)

• Όλα τα Υ μαθήματα διδάσκονται σε χειμερινό και σε 
εαρινό εξάμηνο με την ίδια ύλη. Οι φοιτητές χωρίζονται 
αλφαβητικά σε δύο ομάδες και δηλώνουν τα μαθήματα 
που ορίζονται για τη δική τους ομάδα.



Μαθήματα επιλογής

• Προσωπική επιλογή

• Οι φοιτήτριες από το 5ο και άνω εξάμηνο μπορούν να 
επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα του 
εξαμήνου.

• Οι φοιτήτριες του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν 
μαθήματα από τα προσφερόμενα του ΠΤΠΕ καθώς και 
από τα προσφερόμενα μαθήματα άλλων Τμημάτων 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών



Ξένες γλώσσες

• Παρακολούθηση και εξέταση σε 2 επίπεδα 
μαθημάτων ξένης γλώσσας στο 3ο και 4ο εξάμηνο.

• Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική γλώσσα

• Επιλογή γλώσσας σταθερή και στα τέσσερα επίπεδα.



Για κάθε μάθημα υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι,
μία στο τέλος κάθε εξαμήνου και μία επαναληπτική
τον Σεπτέμβριο.



Χρήση ιστοσελίδας & πλατφόρμας Τμήματος

Για όλα τα παραπάνω, οι πληροφορίες βρίσκονται 
εδώ:

• http://www.ece.uth.gr/main/el/node

Υλικό μαθημάτων:

• http://eclass.uth.gr/eclass/

http://www.ece.uth.gr/main/el/node
http://www.ece.uth.gr/main/el/node
http://www.ece.uth.gr/main/el/node


Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση

• Α΄ Επίπεδο (3ο εξάμηνο) –
Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας

• Β΄ Επίπεδο (7ο εξάμηνο) –
Σεμινάριο προετοιμασίας πρακτικής άσκησης 

• Γ΄ Επίπεδο (8ο εξάμηνο) –
Σεμινάριο υποστήριξης Πρακτικής άσκησης» + 6 
Εβδομάδες Πρακτική Άσκηση 



ΠΡΟΣΟΧΗ:
Προϋπόθεση συμμετοχής στην πρακτική άσκηση

• Να έχετε παρακολουθήσει και ολοκληρώσει με 
επιτυχία το μάθημα:

«Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας-Πρακτική Άσκηση»



Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση των 
Φοιτητών/Φοιτητριών

• Λειτουργεί συμπληρωματικά με την Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση 

• Έχει προαιρετικό χαρακτήρα

• Δε βαθμολογείται, ωστόσο αναγράφεται στο Παράρτημα 
Διπλώματος

• Η διάρκειά της είναι δύο μήνες-7ο & 8ο Εξάμηνο

• Προϋποθέσεις συμμετοχής- επιτυχής ολοκλήρωση των 2/3 του 
προγράμματος σπουδών

• Είναι εποπτευόμενη από μέλη ΔΕΠ του τμήματος

• Διεξάγεται κυρίως σε ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις αλλά και σε 
δημόσιους



Πτυχιακή εργασία

• 6ο + 7ο εξάμηνο σπουδών

• Αντικατάσταση 2 μαθημάτων του 7ου ή 8ου
εξαμήνου 

• Ατομική

• Προσωπική επιλογή θέματος κατόπιν συζήτησης με

επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/ήτρια.



Παράρτημα Διπλώματος

• Επεξηγηματικό έγγραφο που προσαρτάται στον τίτλο σπουδών
(πτυχίο)

• Πληροφορίες σχετικά με τη φυσιογνωμία, το περιεχόμενο και τις
ειδικές απαιτήσεις των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με
επιτυχία

• Δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον επίσημο τίτλο σπουδών ή
την αναλυτική βαθμολογία που παρέχουν τα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς δε γίνονται σε αυτό αξιολογικές
κρίσεις

• Αναγράφονται όλες οι πρόσθετες δραστηριότητες του/της
πτυχιούχου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των
σπουδών του/της, όπως: παρακολούθηση σεμιναρίων, εθελοντική
εργασία κ.ά.

• Εδώ εγγράφονται και τα 4 μαθήματα Πληροφορικής / ΤΠΕ με βάση
τα οποία μπορεί να χορηγηθεί βεβαίωση γνώσης Πληροφορικής ή
χειρισμού ΗΥ



Επιλογή συγγραμμάτων: «Εύδοξος»

•www.eudoxus.gr - Κεντρικό Πληροφοριακό
Σύστημα (ΚΠΣ)

•Επιλέγετε τόσα βιβλία όσα και τα μαθήματά σας.
Κάθε έτος για όλα τα μαθήματα & για τις ξένες
γλώσσες.



Παρακολούθηση μαθημάτων

• Όχι υποχρεωτική, αλλά απαραίτητη

• Κριτική προσέγγιση του περιεχομένου του 
μαθήματος

• Αλληλεπίδραση και Συνεργασία

• Ανάθεση και σχεδιασμός εργασιών

• Ανατροφοδότηση



Ανακοίνωση από το Γραφείο του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με την έναρξη των
μαθημάτων και τους όρους λειτουργίας των ΑΕΙ κατά
την περίοδο της πανδημίας COVID-19:

https://www.uth.gr/sites/default/files/academics/202
0/20200901_ANAKOINOSI_PRYTANH_826713451.pdf



Εξ αποστάσεως διδασκαλία 

Στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου είναι
αναρτημένες οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ
αποστάσεως μαθημάτων και τη σύνδεση των
φοιτητών/τριών σε αυτά. Πληροφορίες στο
παρακάτω Link:

https://www.uth.gr/news/diexagogi-ex-apostaseos-
mathimaton-meso-tis-platformas-ms-teams

https://www.uth.gr/news/diexagogi-ex-apostaseos-mathimaton-meso-tis-platformas-ms-teams


Πρόγραμμα Erasmus 

• Προϋποθέσεις

• Κριτήρια επιλογής

• Κανονισμοί 

• Επιτροπή Erasmus

Δείτε εδώ:

• http://www.ece.uth.gr/main/el/content/950-plirofories-
gia-programma-erasmus



Δράσεις ΑΜΕΑ

• Φοιτητές/ήτριες με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες

• Φοιτητές/ήτριες συνοδοί

• Υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια

• Πρόγραμμα ΠΡΟΣΒΑΣΗ (http://prosvasi.uth.gr)

http://prosvasi.uth.gr/


Συμβουλευτική φοιτητών/τριών

• http://old.uth.gr/students/symvouleutiki

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Φοιτητών/ριών 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.

Αρχικά οι φοιτητές/ριες θα πρέπει οπωσδήποτε να
στέλνουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
psychologylab@uth.gr, αναφέροντας απαραίτητα
ονοματεπώνυμο, Τμήμα φοίτησης και τηλέφωνο
επικοινωνίας. Στη συνέχεια συνεργάτης της υπηρεσίας
επικοινωνεί μαζί τους για ορισμό συνάντησης.

http://old.uth.gr/students/symvouleutiki
mailto:psychologylab@uth.gr


Ακαδημαϊκές και Κοινωνικές Δράσεις

• Ημερίδες και Συνέδρια

• Μαθήματα, εργαστήρια και δράσεις εκτός 
Πανεπιστημίου

• Ευρωπαϊκά ερευνητικά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα



Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς

• Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων

• Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων

• Ξενώνας Φιλοξενίας Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο

• Κοινωνικό Δίκτυο Υποστήριξης Μεταναστών

• Εκπαιδευτική και κοινωνική υποστήριξη παιδιών 
και οικογενειών Ρομά

• Εκπαιδευτική και κοινωνική υποστήριξη παιδιών 
και οικογενειών σε ευάλωτη κατάσταση



Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να 
απασχοληθούν: 

σε Δημόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία

σε Δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς
σταθμούς

σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα Δημιουργικής
απασχόλησης

σε Μουσεία και Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης

σε ΜΚΟ

στα ΜΜΕ

ως εμψυχωτές/ώτριες



Σας ευχαριστούμε πολύ για την 
προσοχή σας! 

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις! 


