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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 - 2022  

Ανακοίνωση, προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, για την ηλεκτρονική δήλωση των υποχρεωτικών μαθημάτων 

και των επιλεγομένων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2021 – 2022. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

     Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος των ηλεκτρονικών δηλώσεων των υποχρεωτικών μαθημάτων 

του χειμερινού εξαμήνου, του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022, ξεκινά την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 

2021  και 9:00 η ώρα το πρωί και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 

Πέραν της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων δεν θα γίνονται δεκτές 

έντυπες δηλώσεις από τη Γραμματεία 

Η διεύθυνση εισόδου στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας, όπου θα δηλωθούν 

τα υποχρεωτικά  μαθήματα, είναι: sis.auth.gr ή students.auth.gr. 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 Η δήλωση των επιλεγομένων μαθημάτων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2021 – 2022 ξεκινά επίσης την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και 9:00 η ώρα το πρωί  και 

ολοκληρώνεται την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 

Τα μαθήματα επιλογής έχουν αριθμητικό περιορισμό 250 φοιτητών/τριών. 

Πέραν της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων δεν θα γίνονται δεκτές έντυπες 

δηλώσεις από τη Γραμματεία 

Η διεύθυνση εισόδου στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας, όπου θα δηλωθούν 

τα επιλογής μαθήματα, είναι: sis.auth.gr ή students.auth.gr. 

Η  περίοδος που ισχύει  για τα μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα είναι  

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021.   

Το έντυπο δήλωσης επιλεγόμενων μαθημάτων άλλων Τμημάτων, θα είναι διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος και θα αποστέλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από το 

πανεπιστημιακό email στο info@eled.auth.gr με Θέμα: «Άλλων Τμημάτων και το 

ονοματεπώνυμο του φοιτητή/τριας», συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον 

διδάσκοντα του άλλου Τμήματος. Το έντυπο αν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα 

στοιχεία που ζητούνται και σύμφωνα με τις οδηγίες της Γραμματείας, δεν θα γίνεται δεκτό!   

http://sis.auth.gr/
http://sis.auth.gr/
mailto:info@eled.auth.gr
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Ειδικές οδηγίες για την υποβολή των δηλώσεων των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων 

μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022.  

Για τους φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο Α΄, Γ΄, Ε΄και Ζ΄ εξάμηνο σπουδών 

1. Ισχύει ο αλφαβητικός περιορισμός για τα υποχρεωτικά μαθήματα του παρόντος εξαμήνου καθώς 

και για τα υποχρεωτικά μαθήματα προηγουμένων ετών που δεν εξετάστηκαν επιτυχώς. 

2. Δηλώνονται τα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου φοίτησης καθώς και υποχρεωτικά 

μαθήματα από μικρότερα εξάμηνα στα οποία ο φοιτητής/τρια δεν εξετάστηκε ή εξετάστηκε 

ανεπιτυχώς. Σε περίπτωση που οφειλόμενα μαθήματα περασμένων εξαμήνων δεν δηλωθούν ο 

φοιτητής/τρια δεν θα έχει δικαίωμα να εξεταστεί στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 

ούτε και στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. 

3. Για τους φοιτητές/τριες του Ζ΄ εξαμήνου που θα εκπονήσουν πτυχιακή εργασία , κατά το  

τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η προπτυχιακή διπλωματική εργασία θα δηλωθεί από τη Γραμματεία 

μετά το πέρας των ηλεκτρονικών δηλώσεων σύμφωνα με τις δηλώσεις των διδασκόντων στους 

Τομείς του Τμήματος και όχι με φυσική παρουσία του φοιτητήτ/τριας στη Γραμματεία του 

ΠΤΔΕ.  

4. Τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα πρακτικής (ΥΕΜΠ) έχουν αριθμητικό 

περιορισμό 55 φοιτητών/τριών και δηλώνονται ηλεκτρονικά. 

5. Δεν μπορούν να δηλωθούν μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων. 

6. Τα μαθήματα με κωδικούς ΕΜΜ1 Ιστορία της Μειονοτικής Εκπαίδευσης, ΕΜΜ12 Ισλάμ και 

Εκπαίδευση, μπορούν να τα δηλώσουν μόνο οι φοιτητές της Μουσουλμανικής Μειονότητας 

ανεξαρτήτου εξαμήνου. 

 

Μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να δηλωθούν ανά εξάμηνο 

► Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Α΄ εξαμήνου που το επώνυμό τους βρίσκεται μεταξύ Α και 

Λ θα δηλώσουν τα 7 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 Υποχρεωτικό μάθημα πρακτικής άσκησης. 

Σύνολο 34 ECTS. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Α΄ εξαμήνου που το επώνυμό τους 

βρίσκεται μεταξύ Μ και Ω θα δηλώσουν τα 8 υποχρεωτικά μαθήματα και το μάθημα του 

Πληροφοριακού Γραμματισμού ΠΓ. Σύνολο 34 ECTS. Διευκρινίζεται, για τους φοιτητές του Α΄ 

εξαμήνου που το επώνυμό τους βρίσκεται μεταξύ Μ και Ω , ότι το μάθημα «Εργαστήριο για 

μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» δεν είναι ξεχωριστό μάθημα αλλά αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα του μαθήματος «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας» και δηλώνεται υποχρεωτικά.  
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► Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Γ΄ εξαμήνου που το επώνυμό τους βρίσκεται μεταξύ Α και 

Λ θα δηλώσουν 3 υποχρεωτικά μαθήματα 1 Υποχρεωτικό μάθημα πρακτικής άσκησης και 3 

επιλογής μαθήματα. Σύνολο 30 ECTS. Καθώς επίσης τα υποχρεωτικά μαθήματα του πρώτου 

έτους στα οποία δεν εξετάστηκαν ή εξετάστηκαν ανεπιτυχώς και προσφέρονται με βάση τον 

αλφαβητικό περιορισμό.  Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Γ΄ εξαμήνου που το επώνυμό τους 

βρίσκεται μεταξύ Μ και Ω θα δηλώσουν 4 υποχρεωτικά μαθήματα, 3 επιλογής μαθήματα και 

το ΞΓ Ξένη Γλώσσα. Σύνολο 30 ECTS.  Επίσης θα δηλώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του 

πρώτου έτους στα οποία δεν εξετάστηκαν ή εξετάστηκαν ανεπιτυχώς και προσφέρονται με βάση 

τον αλφαβητικό περιορισμό.   

 

► Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ε΄ εξαμήνου, που το επώνυμό τους βρίσκεται μεταξύ Α και 

Λ  θα δηλώσουν το 1 υποχρεωτικό μάθημα, 5 μαθήματα επιλογής και το ΣΕΕ Συγγραφή 

Επιστημονικών Εργασιών. Σύνολο 26 ECTS.  Καθώς επίσης τα υποχρεωτικά μαθήματα των 

προηγουμένων ακαδημαϊκών ετών στα οποία δεν εξετάστηκαν ή εξετάστηκαν ανεπιτυχώς και 

προσφέρονται με βάση τον αλφαβητικό περιορισμό. 

 ► Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ε΄ εξαμήνου, που το επώνυμό τους βρίσκεται μεταξύ Μ 

και Ω θα δηλώσουν το 1 υποχρεωτικό μάθημα, 1 Υποχρεωτικό μάθημα πρακτικής άσκησης και 

4 επιλογής που προσφέρονται και το ΣΕΕ Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών. Σύνολο 28 

ECTS. Καθώς επίσης τα υποχρεωτικά μαθήματα των προηγουμένων ακαδημαϊκών ετών στα 

οποία δεν εξετάστηκαν ή εξετάστηκαν ανεπιτυχώς και προσφέρονται με βάση τον αλφαβητικό 

περιορισμό.    

► Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ζ΄ εξαμήνου, που το επώνυμό τους βρίσκεται μεταξύ Α και 

Λ θα δηλώσουν τα 2 Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα πρακτικής και 5 επιλογής μαθήματα   

που προσφέρονται για το τρέχον εξάμηνο. Σύνολο 30 ECTS. Ταυτόχρονα θα  πρέπει να 

δηλώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα των προηγουμένων ακαδημαϊκών ετών στα οποία δεν 

εξετάστηκαν ή εξετάστηκαν ανεπιτυχώς και προσφέρονται με βάση τον αλφαβητικό περιορισμό. 

► Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ζ΄ εξαμήνου, που το επώνυμό τους βρίσκεται μεταξύ Μ και 

Ω, θα δηλώσουν τα 2 Υποχρεωτικά  μαθήματα  πρακτικής  (ΥΜΠ4, ΥΜΠ5), 4 επιλογής 

μαθήματα και την Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων ΑΔ. Σύνολο 30 ECTS. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να δηλώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα των προηγουμένων 

ακαδημαϊκών ετών στα οποία δεν εξετάστηκαν ή εξετάστηκαν ανεπιτυχώς και προσφέρονται με 

βάση τον αλφαβητικό περιορισμό.  
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Τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα πρακτικής (ΥΕΜΠ) έχουν αριθμητικό 

περιορισμό 55 φοιτητών/τριών και δηλώνονται ηλεκτρονικά. 

► Οι επί πτυχίω φοιτητές και οι φοιτήτριες (9ο και άνω εξαμήνων) έχουν τη δυνατότητα να 

συμπεριλάβουν στη δήλωση του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 , το 

σύνολο των υποχρεωτικών και επιλεγομένων μαθημάτων που τους απομένουν προκειμένου να 

συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό των 240 ECTS  για τη λήψη πτυχίου.  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της μειονότητας θα μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα 

μειονότητας και από το Α΄ εξάμηνο καθ’ υπέρβαση των 30 ECTS. 

 

    Γενικές οδηγίες που αφορούν όλα τα εξάμηνα 

Για τους φοιτητές και φοιτήτριες άνω του Η’ εξαμήνου (επί πτυχίω) 

► Δεν ισχύει ο αλφαβητικός περιορισμός.  

► Δηλώνονται μαθήματα όλων των εξαμήνων. 

1. Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα να προσέρχονται μόνο στις εξετάσεις των 

μαθημάτων που δήλωσαν, στο τέλος του εξαμήνου. Αν στις εξετάσεις αυτές αποτύχουν 

(βαθμός μικρότερος από 5) ή δεν προσέλθουν καθόλου σ’ αυτές, τότε αποκτούν το δικαίωμα 

αυτομάτως να προσέλθουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου (όπου εξετάζονται 

μαθήματα τόσο του χειμερινού όσο και του εαρινού εξαμήνου του αντίστοιχου ακαδημαϊκού 

έτους). 

2. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που εγγράφονται στην κατηγορία «Αλλογενής-Αλλοδαποί» και 

το ονοματεπώνυμό τους είναι καταχωρημένο με λατινικούς χαρακτήρες δεν θα υποβάλλουν 

ηλεκτρονική δήλωση, λόγω της αδυναμίας του λογισμικού συστήματος να λειτουργεί 

ταυτόχρονα με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Θα καταθέσουν έντυπη δήλωση στη 

Γραμματεία του Τμήματος εντός της ανωτέρω προθεσμίας. 

Από τη Γραμματεία 

12-10-2021 


