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94Κ. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης 
/Τσάφος /Παιδαγωγικό Εργαστήρι /ζ' 

901. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και 
παιδαγωγικές πρακτικές στο 
νηπιαγωγείο /Σφυρόερα 
/Παιδαγωγικό εργαστήρι /υπ ε'  ΚΑΚ-
ΜΑΥΡ

902. Σχεδιασμός οργάνωση και 
διαχείριση περιβαλλόντων μάθησης 
για τις μικρές ηλικίες /Σφυρόερα /Γ∆ 
/υπ ε' ΚΑΚ-ΜΑΥΡ

511. Υλικά και δραστηριότητες 
διδασκαλίας μαθηματικών Ι  
/∆.Χασάπης /ΓΑ /ε'

403. Μεθοδολογία των επιστημών 
του ανθρώπου: Στατιστική /Γιαλαμάς 
ΓΑ /υπ γ' Λ-Ω

127. Εισαγωγή στις επιστήμες της 
αγωγής ΙΙ /Ανδρούσου, Τσάφος /ΓΑ 
/υπ α' 

711. Ελληνική Ιστορία 20ος αιώνας 
/Φ.Ασημακοπούλου /Ιπποκράτους 33 
Ισόγειο / ζ'

133. Κριτική παιδαγωγική και 
εκπαιδευτική πράξη /Τσάφος /ΓΑ / γ'

101. Εισαγωγή στις επιστήμες της 
αγωγής Ι /Ανδρούσου, Τσάφος /ΓΑ 
/υπ α'

94∆. Εκπαιδευτικές πρακτικές και 
ανισότητες: σχέσεις σχολείου 
οικογένειας /Ασκούνη /Αίθουσα 
Σεμιναρίων Ιπποκράτους 33 1ος 
όροφος / ζ'

506. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας 
και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
εκπαίδευση /Η.Βούλγαρη 
/Εργαστήριο Η/Υ Ιππ.35 /γ΄

704. Εισαγωγή στην παιδική 
λογοτεχνία /Γιαννικοπούλου /Γ∆ /υπ 
γ'

94Ζ. Οικογένειες παιδιών με 
αναπηρία και σχολείο: ∆ιερευνώντας 
ζητήματα συνεργασίας /Ντεροπούλου 
/μανχ /ζ'

94∆. Εκπαιδευτικές πρακτικές και 
ανισότητες: σχέσεις σχολείου 
οικογένειας /Ασκούνη /Αίθουσα 
Σεμιναρίων Ιπποκράτους 33 1ος 
όροφος / ζ'

130.O προφορικός και ο γραπτός 
λόγος στην αναπηρία ΙΙ 
/Ντεροπούλου /Γ∆ /ε'

94Ι. Μεθοδολογία Ιστορίας 
/Φ.Ασημακοπούλου /Ιπποκράτους 33 
Ισόγειο /ζ'

401. Μεθοδολογία της έρευνας στις 
κοινωνικές επιστήμες Ι /Θ.∆ραγώνα 
/Γ∆ /υπ α'
(ΚΕ-Ο)

119.O προφορικός και ο γραπτός 
λόγος στην αναπηρία Ι /Ντεροπούλου 
/Γ∆  /ε'

505. Εισαγωγή στην πληροφορική 
/Γιαλαμάς, Μάνεσης /Εργαστήριο Η/Υ 
Ιππ.35 /α΄ Λ-Ω

210. Μέσα επικοινωνίας και Παιδική 
ηλικία. Ε.Κούρτη /ΓΑ /γ' 

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

9:
00

 - 
11

:0
0

11
:0

0 
- 1

3:
00

1



∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

109. Εισαγωγή στην ειδική αγωγή 
/Ντεροπούλου /Γ∆ /υπ γ'

901. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και 
παιδαγωγικές πρακτικές στο 
νηπιαγωγείο /∆αφέρμου 
/Παιδαγωγικό Εργαστήρι /υπ ε' 
Α-ΚΑΗ

902. Σχεδιασμός οργάνωση και 
διαχείριση περιβαλλόντων μάθησης 
για τις μικρές ηλικίες /∆αφέρμου /Γ∆ 
/υπ ε'
Α-ΚΑΗ

94Λ. Ζητήματα εκπαιδευτικής 
πολιτικής: Μεθοδολογία ανάλυσης 
των εκπαιδευτικών θεσμών 
/Ε.Ζαμπέτα /Ιππ.33 1ος Όροφος /ζ'

718.Παιδική λογοτεχνία: θεωρητικές 
προσεγγίσεις /Γιαννικοπούλου  
/Παϊδούση / ζ'

123. Σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις: βασικές θεωρητικές 
έννοιες και προτάσεις εφαρμογής Ι 
/Μ.Σφυρόερα /ΓΑ /ζ'

407. Μεθοδολογία της έρευνας στις 
κοινωνικές επιστήμες ΙΙ /Θ.∆ραγώνα 
/Γ∆ /υπ α'
(ΚΕ-Ο)

94Γ. Θέματα Οπτ/κής Επικοινωνίας 
/Ε.Κούρτη /Αίθουσα Συνεδριάσεων /ζ'

504. Λογικο-μαθηματικές σχέσεις και 
αριθμητικές έννοιες στην προσχολική 
εκπαίδευση  /Χασάπης /ΓΑ /γ'

516. Εκπαιδευτική τεχνολογία και 
ψηφιακός κόσμος: Σύγχρονες τάσεις 
και προοπτικές /Η.Βούλγαρη 
/Εργαστήριο Η/Υ Ιππ.35 /ε΄

615. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας 
με την αξιοποίηση του δράματος και 
του θεάτρου /Θ.Γραμματάς /Υ /α'

311. Εκπαιδευτική πολιτική Ι: οι 
εκπαιδευτικοί θεσμοί στην πρώιμη 
παιδική ηλικία /Ε.Ζαμπέτα /ΓΑ /γ'

301.Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 
Λεοντσίνη ΓΑ, υπ α'  Α-Κ

601. Θεωρίες μουσικής και κινητικής 
αγωγής Ι /Ν.Τσαφταρίδης /Υ3 /α'

602. Αυτοσχέδιες κατασκευές 
μουσικών οργάνων /Ν.Τσαφταρίδης 
/Υ3 /γ'

516. Εκπαιδευτική τεχνολογία και 
ψηφιακός κόσμος: Σύγχρονες τάσεις 
και προοπτικές /Η.Βούλγαρη 
/Εργαστήριο Η/Υ Ιππ.35 /ε΄

208.Κοινωνιολογικές και ψυχολογικές 
θεώριες για την οικογένεια /∆ραγώνα 
/Παϊδούση /ε'

611. Εισαγωγή στο κουκλοθέατρο 
/Παρούση /Υ3 /α'

94Μ. Εκπαίδευση για 
δημιουργικότητα και ανάπτυξη στη 
σύγχρονη ελληνική κοινωνία 
/∆ραγώνα /Παϊδούση /ζ'

94Λ. Ζητήματα εκπαιδευτικής 
πολιτικής: Μεθοδολογία ανάλυσης 
των εκπαιδευτικών θεσμών 
/Ε.Ζαμπέτα /Ιππ.33 1ος Όροφος /ζ'

506. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας 
και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
εκπαίδευση /Η.Βούλγαρη 
/Εργαστήριο Η/Υ Ιππ.35 /γ΄

94Α. Μεθοδολογία των επιστημών 
του ανθρώπου: ανάλυση δεδομένων 
με στατιστικό λογισμικό /Γιαλαμάς 
/εργαστήριο Η/Υ Ιππ. 35 /ζ' Α-Κ

314.Φύλα και πολιτιστικές πρακτικές 
/Μ.Λεοντσίνη/Γ∆ /γ'

124. Ζητήματα περιβάλλοντος και 
αειφορίας /Φλογαϊτη /ΓΑ /γ'

514. Βασικές έννοιες μαθηματικών 
/Χασάπης /ΓΑ /υπ α'

301.Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 
/Λεοντσίνη /Γ∆ /υπ α'  Λ-Ω

605. Κατασκευές μουσικών οργάνων 
και και μουσικά ιδιώματα Ι 
/Ν.Τσαφταρίδης /Υ3 /ε'
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501. Εξέλιξη των ιδεών στις φυσικές 
επιστήμες /Τσελφές /Y2 /ζ' 

94Θ. Έννοιες φυσικών επιστημών ΙΙ 
/Τσελφές /Εργ φυσ.επιστ /ζ' 

5Κ1. Θεατρικές εφαρμογές και 
διδακτική της φυσικής Ι, εργαστήριο 
/Τσελφές, Παρούση /Υ3 /ε'

709. Γλώσσα, κοινωνία και νόηση 
/∆.Κατή /ΓΑ /υπ α'

614. Σύγχρονες και παραδοσιακές 
όψεις του θεάτρου σκιών-
παιδαγωγικές εφαρμογές /Παρούση 
/Υ3 /α'

611.Εισαγωγή στο κουκλοθέατρο 
/Παρούση /Υ3 /α'

6Κ1. Θεατρικές εφαρμογές και 
διδακτική της φυσικής Ι /Τσελφές, 
Παρούση /Υ3/ε'

606. Κρουστά μουσικά όργανα και 
ηχογόνες πηγές /Ν.Τσαφταρίδης /Υ3 
/ζ'

706. ∆ιδακτική της λογοτεχνίας στην 
προσχολική εκπαίδευση 
/Α.Γιαννικοπούλου /Γ∆ / ζ'

107. Γραμματισμός και παιδαγωγικές 
πρακτικές στην πρώιμη παιδική 
ηλικία Ι /∆αφέρμου /Παιδαγωγικό 
Εργαστήρι /ζ' 

614. Σύγχρονες και παραδοσιακές 
όψεις του θεάτρου σκιών-
παιδαγωγικές εφαρμογές /Παρούση 
/Υ3 /α'

204. Ανάπτυξη του λόγου  /Κατή /ΓΑ 
/υπ γ'

5Κ1. Θεατρικές εφαρμογές και 
διδακτική της φυσικής Ι, εργαστήριο 
/Τσελφές, Παρούση /Υ3 /ε'

6Κ1. Θεατρικές εφαρμογές και 
διδακτική της φυσικής Ι /Τσελφές, 
Παρούση /Υ3/ε'

29/9/2014
ΓΑ  : Αλέξανδρος Δελμούζος 3ος όροφος αριστερά , Ναυαρίνου 13α                                                       Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών : 4ος όροφος, Ιπποκράτους 31

Υ: υπόγειο

Υ2: υπόγειο

Υ3 : υπόγειο

Παιδαγωγικό Εργαστήρι: Ιπποκρατους 33 1ος όροφος

Εργαστήριο Η/Υ : 4ος όροφος, Ιπποκράτους 35
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ΓΔ  : Δημήτριος Γληνός 3ος όροφος δεξιά , Ναυαρίνου 13α 

Αίθ.: Παϊδούση  : 3ος όροφος, Ναυαρίνου 13α

Αίθ.: Ιμβριώτη  : 3ος όροφος, Ναυαρίνου 13α

ΜΑΝΧ :  2ος όροφος, Ναυαρίνου 13α 

Αίθουσα Συνεδριάσεων : Ισόγειο, Ναυαρίνου 13α 

Οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται:
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