
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 3.10.2022, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που 

έχει αναρτηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής.  

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής 

(Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Ξένων Γλωσσών) και της Σχολής Θετικών 

Επιστημών (Μαθηματικό, Φυσικής, Χημείας και Γεωλογίας) 

 

Στα παρακάτω μαθήματα Παιδαγωγικής (κορμού και κατεύθυνσης) προσφέρεται 

περιορισμένος αριθμός θέσεων (όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί). Όποιος/όποια 

ενδιαφέρεται να εγγραφεί σε αυτά θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του/της στην 

αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές στα μαθήματα 

κατεύθυνσης. Για τα μαθήματα κορμού η παρακολούθηση -αν και τη θεωρούμε αναγκαία- 

δεν είναι υποχρεωτική. Προσοχή στην περίοδο των δηλώσεων (Δευτέρα 26.9.2022-

Παρασκευή 7.10.2022) και στις πληροφορίες που κάθε διδάσκων/διδάσκουσα επισημαίνει 

στο αντίστοιχο google form. Όσες και όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα κατοχυρώσουν τη θέση 

τους με την παρουσία τους στο πρώτο μάθημα. Οι λίστες θα σταλούν από τη Γραμματεία του 

Τμήματος Φ-Π στις Γραμματείες των Τμημάτων μετά τη λήξη των ηλεκτρονικών δηλώσεων 

προκειμένου να περαστούν οι επιλογές σας στο σύστημα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Οι δηλώσεις πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη των δηλώσεων (Δευτέρα 

26.9.2022-Παρασκευή 7.10.2022) ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές από τους διδάσκοντες και τις 

διδάσκουσες 

 

Α/Α Διδάσκων/διδάσκουσα Κωδικός 

Μαθήματος 

Αριθμός 

φοιτητών/φοιτ

ητριών από 

άλλα Τμήματα 

Σύνδεσμος για εγγραφή στο 

μάθημα  

Μαθήματα Κορμού 

1 Ελένη Χοντολίδου ΕΙΣΠ100 250 https://docs.google.com/forms/d

/1wkE2ksUFNlKIQKeQbm4xwQrc

bBP-gBUEVFAA7tvVjks/edit 

2 Κωνσταντίνος Μπίκος ΣΧΠΙ400 250 https://forms.gle/jNrMc5yCPi86r

yb1A 

3 Βασιλική Παπαδοπούλου ΣΧΠΙΙ400 250 https://forms.gle/EgzewFYWyvRD

neaW6 

4 Μάρω Δόικου ΕΨ900 200 https://forms.gle/8p71bb2SpKg

R9duJ8 

Μαθήματα Κατεύθυνσης 

5 Δημήτριος Σταμοβλάσης Π1000 250 https://forms.gle/LE2svLA74wWj

zqJ66 

6 ΕΔΒΜ (θα ανακοινωθεί) Π1507 40 θα ανακοινωθεί 

7 Αναστασία Κεσίδου Π1707 40 https://docs.google.com/forms/d

/1VVmOhM4l2-5g-

x9FaK57qomtbeyxx_oaxw14QFz1

-Nw 

8 Δημήτριος Σταμοβλάσης Π1902 40 https://forms.gle/QK8me86Nazn

C4b4q7 

9 Μάρω Δόικου Π2106 40 https://forms.gle/AwBVpnMRWW

s6MTYj7 

10 Σουζάνα Παντελιάδου 

[επώνυμα Α-Κ] 

Π2108 40 https://docs.google.com/forms/d

/13pDy9cYSk6Wsw_Zb84XEiTWQ

uotEtvqsc80Ge9tHD48/edit 
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11 Αναστασία Κεσίδου Π2201 40 https://docs.google.com/forms/d

/1V_7kE9XM8Pf-

PMok7l4c7QKSyQB3U_sVTiBUt4

WsisI 

12 Ελένη Χοντολίδου Π3002 40 https://docs.google.com/forms/d

/1oQHdkf2Ih0h0D-

cHc7JEAKvaMd5HwrvQUDs7k5Ps

goY/edit 

13 Κωνσταντίνος Τσιούμης Π3016 40 https://docs.google.com/forms/d

/1rX-

hQuF9F67IfysIz3BcROYhvoTfkagT

4dxq53yIXpo/edit?ts=631d9258 

14 Κωνσταντίνος Τσιούμης Π3017 40 https://docs.google.com/forms/d

/1EgD0-5gu1Wh-

Yt1nSmZBs5Diy6ZFPgfeC8hUy1O

Pt8U/edit?ts=631d9243 

15 ΕΔΒΜ (θα ανακοινωθεί) Π3024 40 θα ανακοινωθεί 

16 Βασιλική Παπαδοπούλου Π3040 40 https://forms.gle/7VdHTXsqPSVB

Fcq66 
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