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Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 (Περίοδος: 1/9/2021 – 30/9/2021) 

 

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 

1/9/2021 
Τετάρτη 

Φ455- Μεταφυσική και επιστημολογία του νου Χ. Ντούσκος 11:15-13:15 elearning / test 

2/9/2021 
Πέμπτη 

701–Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Κ. Ηλιοπούλου 11:15–13:15 elearning / test 

Φ446–Μορφές της θεσμοσύνης στην εγελιανή πολιτική φιλοσοφία Θ. Πενολίδης 13:15–15:15 προφορικά 

3/9/2021 
Παρασκευή 

Π3022–Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Κ. Ηλιοπούλου 11:15–13:15 elearning / test 

Φ440 Φιλοσοφία της γλώσσας και λογική Ι Χ. Ντούσκος 15:15–17:15 elearning / test 

Φ338-Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας  Φ. Παιονίδης 19:15-21:15 elearning / test 

6/9/2021 
Δευτέρα 

Π3032–Επιστημονικά τεκμηριωμένες μέθοδοι Η. Βασιλειάδης 09:15–11:15 elearning / υποβολή γραπτού 

Φ382–Η πλατωνική οντολογία Σ. Κουλουμέντας 11:15–13:15 zoom / προφορικά 

ΦΚ285–Αριστοτέλης, “Μετά τα Φυσικά Γάμμα” Π. Γκολίτσης 17:15–19:15 elearning / test 

7/9/2021 
Τρίτη 

Φ103–Γνωσιολογία Θ. Πενολίδης 11:15–13:15 elearning / test 

Π 1708, Π 2201 και Π 3030 Α. Κεσίδου 14:30-15:30 προφορικά 

Φ444–Σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία Χ. Ντούσκος 17:15–19:15 elearning / test 

8/9/2021 
Τετάρτη 

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

Φ409–Ζητήματα σύγχρονης δημοκρατικής θεωρίας Φ. Παιονίδης 19:15-21:15 elearning / υποβολή γραπτού 

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

9/9/2021 
Πέμπτη 

Π3019–Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης  Κ. Τσιούμης 10:45–12:00 zoom / προφορικά+ εργασία 

Π3016–Εκπαιδευτική πολιτική  Κ. Τσιούμης 12:15–13:30  zoom / προφορικά+ εργασία 

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

Π 1507, Π 1509 και Π 3013 Β. Φούκας (συνεννόηση) προφορικά 

ΣΧΠΙ400–Σχολική Παιδαγωγική Ι Κ. Μπίκος 19:15–21:15 elearning / test 
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10/9/2021 
Παρασκευή 

Φ458–Προσωκρατική φιλοσοφία Σ. Κουλουμέντας 09:15–11:15 zoom / προφορικά 

Φ111–Αρχαία ελληνική φιλοσοφία Π. Γκολίτσης 15:15–17:15 elearning / test 

ΦΚ284–Πλάτων, “Παρμενίδης” Π. Γκολίτσης 17:30–19:30 προφορικά 

13/9/2021 
Δευτέρα 

Φ114–Σύγχρονη φιλοσοφία Κ. Καβουλάκος 11:15–13:15 elearning / test 

ΦΚ245–Επίκουρος, Ηθική (9ο εξ.-) Γ. Ζωγραφίδης 20:30-21:00 zoom / προφορικά 

Φ343–Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Γ. Ζωγραφίδης 21:15-23:30 elearning / υποβολή γραπτού 

14/9/2021 
Τρίτη 

ΑΕΦ115–Αρχαία ελληνική γλώσσα: Ασκήσεις Τρ. Γιάννου 09:15–11:15 elearning / υποβολή γραπτού 

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

Φ112–Νεότερη φιλοσοφία Θ. Πενολίδης 17:15–19:15 elearning / test 

15/9/2021 
Τετάρτη 

703–Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Τρ. Γιάννου 09:15–11:15 elearning / υποβολή γραπτού 

Π2107–Ειδική αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία Σ. Παντελιάδου 11:15–13:15 elearning / test 

Φ460–Διδακτική του μαθήματος της φιλοσοφίας Π. Περπερίδης 17:15–19:15 elearning / quiz + υποβολή 
γραπτού 

ΦΚ286–Βυζαντινά κείμενα για την αρχαία φιλοσοφία  Γ. Ζωγραφίδης 21:15–23:30 elearning / quiz +υποβολή 
γραπτού 

16/9/2021 
Πέμπτη 

ΦΚ256–Αριστοτέλης, “Περί ποιητικής” Τρ. Γιάννου 09:15–11:15 elearning / υποβολή γραπτού 

Φ456–Η κλασική παράδοση του κοινωνικού συμβολαίου Χ. Σταμπουλής 13:15–15:15 Googlemeet /προφορικά 

Φ106-Πολιτική φιλοσοφία Φ. Παιονίδης 19:15-21:15 elearning / υποβολή γραπτού 

17/9/2021 
Παρασκευή 

ΑΕΦ116–Σοφοκλέους, “Οιδίπους Τύραννος” (9ο εξ.-) Τρ. Γιάννου 09:15–11:15 zoom / προφορικά 

ΑΕΦ117–Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία (9ο εξ.-) Τρ. Γιάννου 11:15–13:15 zoom / προφορικά 

Φ457–Η χεγκελιανή θεωρία της αναγνώρισης Χ. Σταμπουλής 13:15–15:15 Googlemeet/προφορικά 

20/9/2021 
Δευτέρα 

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

ΚΕ800–Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Α. Σαρακινιώτη 15:15–17:15 elearning / test 

Π1901–Παιδαγωγικοί προβληματισμοί… τεχνολογιών της πληροφορίας Κ. Μπίκος  19:15–21:15 elearning / test 

21/9/2021 
Τρίτη 

ΕΨ900–Εκπαιδευτική Ψυχολογία  Μ. Δόικου 11:15–12:15 elearning / test 

ΕΙΣΠ100–Εισαγωγή στην παιδαγωγική (9ο εξ.-) Κ. Μπονίδης   12:00- zoom / προφορικά 

Π2104–Δυσκολίες προσαρμογής & προβλήματα συμπεριφοράς Μ. Δόικου 12:30-13:15 elearning / προφορικά 

Φ451–Schelling, “Φιλοσοφικές έρευνες” Θ. Πενολίδης 17:15–19:15 προφορικά 
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22/9/2021 
Τετάρτη 

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

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

Π1902–Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ με εφαρμογές  Δ. Σταμοβλάσης 09:15-11:15 elearning / test 

Π2106–Παιδαγωγικές & ψυχοκοινωνικές διαστάσεις Μ. Δόικου 11.15–12.15 zoom / προφορικά 

Π3029–Κοινωνική & συναισθηματική μάθηση Μ. Δόικου 12.15–12.45 zoom / προφορικά 

23/9/2021 
Πέμπτη 

Π3021–Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας Δ. Σταμοβλάσης 09:15-11:15 προφορικά 

ΠΛ101–Πληροφορική Κ. Μπίκος 19:15–21:15 elearning / test 

27/9/2021 
Δευτέρα 

Π2108–Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση Σ. Παντελιάδου 11:15–13:15 elearning / test 

28/9/2021 
Τρίτη 

Π1446–Διαφοροποιημένη διδασκαλία Σ. Παντελιάδου 11:15–13:15 elearning / test 

Φ101–Εισαγωγή στη φιλοσοφία Γ. Ζωγραφίδης 11:15-13:15 elearning / quiz 

29/9/2021 
Τετάρτη 

Π1811–Ο ρόλος του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαίδευση 
ενηλίκων  

Γ. Ζαρίφης 19:15–21:15 zoom / test 

30/9/2021 
Πέμπτη 

Π1807-Συνεχιζόμενη εκπαίδευση Γ. Ζαρίφης 19:15–21:15 zoom / προφορικά 

Π1812–Παράγοντες συμμετοχής ενηλίκων στην εκπαίδευση Α. Παπαδημητρίου 15:15-17:15 elearning / test +εργασία 

 
 

*  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 στον ιστότοπο του Τμήματος. 

 

 Αγγλικά του παλιού προγράμματος: η εξέταση μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα. 

 Π1000-Εισαγωγή στην παιδαγωγική έρευνα (Δ. Σταμοβλάσης): συνεννόηση με τον διδάσκοντα. 

 Π1902-Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ (Δ. Σταμοβλάσης): συνεννόηση με τον διδάσκοντα. 

 Π3021-Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας (Δ. Σταμοβλάσης): συνεννόηση με τον διδάσκοντα. 

 

 
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 20/9/2021. 

 ΕΙΣΠ100 –Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (Κ. Μπονίδης): υποβολή portfolio στο e-learning (συννενόηση με τον διδάσκοντα). 
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 ΕΙΣΠ100–A΄ σπείρα πρακτικής άσκησης (Φωτεινή Τολούδη και Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου): Υποβολή portfolio στο elearning στις 10/9/2021. 

 ΝΕΦ 114, ΝΕΦ 118, ΝΕΦ 119 και όλα τα άλλα ΝΕΦ που δηλώθηκαν εμβόλιμα (Δ. Κόκορης): υποβολή εργασίας έως 10/9/2021 (δείτε τις σχετικές 
ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος). 

 Π1438–Διδακτικές εφαρμογές των τεχνολογιών (Κ. Μπίκος): υποβολή έως και 20/9. 

 Π1808–Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Γ. Ζαρίφης): υποβολή απαλλακτικής εργασίας έως 30/9. 

 Π1812–Παράγοντες συμμετοχής ενηλίκων στην εκπαίδευση (Α. Παπαδημητρίου): εξετάσεις μέσω elearning και κατάθεση εργασιών. 

 Π3009 & Π3010–Εκπαιδευτική πράξη Ι-ΙΙ (Κ. Μπονίδης): υποβολή portfolio στο e-learning (συννενόηση με τον διδάσκοντα). 

 Π3015–Γνώση και διακυβέρνηση (Α. Σαρακινιώτη): υποβολή εργασίας στο elearning έως και 20/9. 

 Π3017–Μειονοτική εκπαιδευτική πολιτική (Κ. Τσιούμης): υποβολή εργασίας έως και 9/9. 

 Π3024–Εκπαίδευση, Επαγγελματισμός (Α. Σαρακινιώτη): υποβολή εργασίας στο e–learning έως και 20/9. 

 Π3028–Παιδαγωγική της ειρήνης (Κ. Μπονίδης): υποβολή portfolio στο e-learning (συννενόηση με τον διδάσκοντα). 

 Π3031–Προϋποθέσεις έρευνας στη συμμετοχή ενηλίκων (Α. Παπαδημητρίου): υποβολή έως και 30/9. 

 ΣΧΠΙΙ400–Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ (Κ. Μπονίδης): υποβολή portfolio στο e-learning (συννενόηση με τον διδάσκοντα). 

 Φ449–Ο άνθρωπος και η εμπειρία του ιερού (Π. Δόικος): υποβολή έως και 30/9 στο μέιλ του διδάσκοντος. 

 Φ452–Ο στοχασμός της εικόνας (Π. Δόικος): υποβολή έως και 30/9 στο μέιλ του διδάσκοντος. 

 Φ453–Ο Οδυσσέας Ελύτης και η ανατολική μεταφυσική (Π. Δόικος): υποβολή έως και 30/9 στο μέιλ του διδάσκοντος. 

 ΦΚ222–Πλάτων, “Συμπόσιον” (Π. Δόικος): υποβολή έως και 30/9 στο μέιλ του διδάσκοντος. 

 
 

Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2021 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
(α’ ενημέρωση: 29/9/2021) 


