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Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ–ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

 (Περίοδος: 14/6/2021 – 2/7/2021) 

 

Α ξ ι ο λ ό γ η σ η  μ ε  γ ρ α π τ έ ς  ή  π ρ ο φ ο ρ ι κ έ ς  ε ξ ε τ ά σ ε ι ς   

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΖΩΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

14/6/2021 
Δευτέρα 

701–Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Κ. Ηλιοπούλου 09:15–11:15 elearning / test 

Φ444–Σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία Χ. Ντούσκος 11:15–13:15 elearning / test 

Π1902–Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ… στις κοινωνικές επιστήμες  Δ. Σταμοβλάσης 17:15–19:15 elearning / test 

15/6/2021 
Τρίτη 

Π1000–Εισαγωγή στην παιδαγωγική έρευνα Δ. Σταμοβλάσης 09:15–11:15 zoom / test 

Φ414–Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη Σ. Κουλουμέντας 11:15–13:15 zoom / προφορικά 

Φ106–Πολιτική φιλοσοφία Φ. Παιονίδης 13:15–15:15 elearning / test 

 Π2107–Ειδική αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία Σ. Παντελιάδου 17:15–19:15 elearning / test 

16/6/2021 
Τετάρτη 

Π1509–Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο Β. Φούκας 11:15–13:15 elearning / test 

Φ112–Νεότερη Φιλοσοφία Θ. Πενολίδης 13:15-15:15 elearning / test 

ΕΨ900-Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μ. Δόικου 11:15-13:15 Zoom/προφορικά 

17/6/2021 
Πέμπτη 

Φ457–Η χεγκελιανή θεωρία της αναγνώρισης 
Χ. Σταμπουλής 11:15–13:15 

Google meet-προφορικά + 
εργασία 

Π3032–Επιστημονικά τεκμηριωμένες μέθοδοι… στην ειδική αγωγή Η. Βασιλειάδης 19:15–21:15 elearning / υποβολή γραπτού 

    

18/6/2021 
Παρασκευή 

Π3022 Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Κ. Ηλιοπούλου 09:15–11:15 elearning / test 

ΦΚ256–Αριστοτέλης, «Περί ποιητικής» Τρ. Γιάννου 15:15–17:15 elearning / test 

 Φ450–Τα “Μετά τα φυσικά” του Αριστοτέλη     Π. Γκολίτσης 17:15–19:15 elearning / test 

21/6/2021 
Δευτέρα 

ΑΡΓΙΑ     
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22/6/2021 
Τρίτη 

Π2108–Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση (από Λ–Ω) Σ. Παντελιάδου 17:15–19:15 elearning / test 

Φ101–Εισαγωγή στη Φιλοσοφία  Γ. Ζωγραφίδης 17:00-18:00 zoom/προφορικά 

ΦΚ245–Επίκουρος, Ηθική  Γ. Ζωγραφίδης 18:00-18:30 zoom/προφορικά 

ΦΚ286–Βυζαντινά κείμενα για την αρχαία φιλοσοφία Γ. Ζωγραφίδης 19:15–21:15 elearning / test 

 ΚΕ800-Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Α. Σαρακινιώτη 15:30-17:30 elearning / test 

23/6/2021 
Τετάρτη 

Π1519–Οργάνωση & διοίκηση της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική ηγεσία Κ. Τσιούμης 09:15–11:15 elearning / test 

ΙΠ700–Ιστορική Παιδαγωγική Β. Φούκας 11:15 –13:15 elearning / test 

24/6/2021 
Πέμπτη 

Φ114–Σύγχρονη φιλοσοφία Κ. Καβουλάκος 09:15–11:15 elearning / test 

703–Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών Τρ. Γιάννου 13:15–15:15 elearning / test 

 Π3021–Μεθοδολογία Ποιοτικής έρευνας Δ. Σταμοβλάσης 19:15–21:15 elearning / test 

25/6/2021 
Παρασκευή 

Φ454–Φιλοσοφία της πράξης Κ. Καβουλάκος 11:15–13:15 elearning / test 

Π3023–Εκπαιδεύοντας την ισότητα των φύλων στο σχολείο Ο. Παντούλη 17:15–19:15 Zoom / προφορικά 

28/6/2021 
Δευτέρα 

ΑΕΦ115–Αρχαία ελληνική γλώσσα Τ. Γιάννου 09:15–11:15 zoom / προφορικά 

Φ459–Η φιλοσοφία της γνώσης στον γερμανικό ιδεαλισμό Μ. Δασκαλάκη 11:15–13:15 elearning / γραπτά 

Π3029–Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και εκπαίδευση  Μ. Δόικου 11:15–13:15 elearning / test 

29/6/2021 
Τρίτη 

ΑΕΦ116–Σοφοκλής, «Οιδίπους τύραννος»  Τρ. Γιάννου 09:15–11:15 zoom/προφορικά 

Π2104–Δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα συμπεριφοράς Μ. Δόικου 11:15–13:15 elearning / test 

 Φ103-Γνωσιολογία Θ. Πενολίδης 13:15-15:15 Skype for 
business/προφορικά 

30/6/2021 
Τετάρτη 

ΑΕΦ117–Αρχαία ελληνική ιστοριογραφία  Τρ. Γιάννου 09:15–11:15 zoom/προφορικά 

Π1901–Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ 
(επώνυμα από Α έως και Λ) 

Κ. Μπίκος 11:15–13:15 elearning / test 

Π1901–Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ 
(επώνυμα από Μ έως και Ω) 

Κ. Μπίκος 17:15–19:15 elearning / test 

Φ434–Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Γ. Ζωγραφίδης 21:15-23:30 elearning / υποβολή γραπτού 

1/7/2021 
Πέμπτη 

ΠΛ101–Πληροφορική Μπίκος/Διαμαντής 11:15–13:15 elearning / test 

Π1811–Ο ρόλος του κριτικού στοχασμού στη μάθηση & εκπαίδευση ενηλίκων Γ. Ζαρίφης 19:15–21:15 elearning / test 

 Φ460–Διδακτική του μαθήματος της φιλοσοφίας Π. Περπερίδης 19:15–21:15 elearning/γραπτή εξέταση 

2/7/2021 
Παρασκευή 

Αγγλικά Χατζηθεοδώρου 09:15-11:15 elearning / test 

Φ451–Schelling, “Φιλοσοφικές έρευνες περί… ελευθερίας” Θ. Πενολίδης 11:15–13:15 skype for  business / προφορικά 
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*  Για τη διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων θα υπάρξει χωριστή ανακοίνωση 
από τον διδάσκοντα ή την διδάσκουσα κάθε μαθήματος. 

Για την εξέταση των άλλων ξένων γλωσσών (Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ιταλικά) υπάρχουν χωριστές ανακοινώσεις 

 
 

Α ξ ι ο λ ό γ η σ η  μ ε  γ ρ α π τ ή  ε ρ γ α σ ί α   
 

 702–Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας  (Φ. Τολούδη):  υποβολή portfolio στο elearning 11/6/2021 (όλη μέρα). 
 Μικροδιδασκαλίες στο μάθημα της Ιστορίας: 13 Μαΐου–4 Ιουνίου (zoom). 

 A΄ σπείρα πρακτικής άσκησης: Υποβολή portfolio στο e–learning στις 25/5/2021 (όλη μέρα). 
 ΝΕΦ119–Το λογοτεχνικό έργο του Καζαντζάκη και όλα τα ΝΕΦ που δηλώθηκαν εμβόλιμα (Δ. Κόκορης) υποβολή έως και 18/6/2021. 

 Π1438–Διδακτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των επικοινωνιών (Κ. Μπίκος) υποβολή έως και 20/6/21. 
 Π1516 & Π1517 – Μειονοτική Εκπαιδευτική Πολιτική & Εκπαίδευση Ξενόφωνων στη σύγχρονη Ελλάδα (Κ. Τσιούμης) μετά τις 11:15 προφορική εξέταση (σε 

συνεννόηση) και υποβολή εργασιών στο email.  
 Π 1708–Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης (Α. Κεσίδου), 2 εργασίες (μια ομαδική, υποβολή έως και 30/5/2021  και μια ατομική, 

υποβολή έως και 5/6/2021) 

  Π1808–Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Γ. Ζαρίφης) υποβολή έως και 2/7. 
 Π3015–Γνώση και διακυβέρνηση (Α. Σαρακινιώτη) υποβολή στο e-learning έως και 22/6/21 

 Π3010–Εκπαιδευτική πράξη ΙΙ (Κ. Μπονίδης /Α. Παπαδημητρίου) κατάθεση portfolio και πρωτόκολλου έως και 10/6/2021. 
 Π 3030–Η διδασκαλία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σχολείο (Α. Κεσίδου), 2 εργασίες (μια ομαδική, υποβολή έως και 31/5/2021 και 

μια ατομική, υποβολή έως και 10/6/2021). 

 ΣΧΠΙΙ400- Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ (Κ. Μπονίδης) θα γίνει αυθεντική αξιολόγηση μέσω e learning.  
 Φ452–Ο στοχασμός της εικόνας (Π. Δόικος) υποβολή έως και 2/7/21 στο μειλ του διδάσκοντα. 

 Φ453–Ο Οδυσσέας Ελύτης και η ανατολική μεταφυσική (Π. Δόικος) υποβολή έως και 2/7/21 στο μειλ του διδάσκοντα. 
 Φ457 –Η χεγκελιανή θεωρία της αναγνώρισης (Χ. Σταμπουλής) υποβολή έως και 30/6. 

 Τα Αγγλικά του παλιού προγράμματος θα εξεταστούν προφορικά σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα.  
 

Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2020 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 
 

(Ενημέρωση: α΄ 21.5.2021) 
(Ενημέρωση: β΄ 26.5.2021) 
(Ενημέρωση: γ΄ 28.5.2021) 


