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Στις 28 Αυγούστου 2021 έμαθες ότι πέρασες… 

στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), 

της Σχολής των Επιστημών της Αγωγής (ΣΕΑ), 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

Συγχαρητήρια!

Σε περιμένουμε για να δουλέψουμε μαζί τα επόμενα τέσσερα χρόνια!

Τι προτείνουμε για τα βήματά σου από εδώ και μετά…



Προτείνουμε να μας γνωρίσεις…

από την ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο (ecd.uoa.gr), την 
οποία έχεις ήδη επισκεφτεί, 

μπορείς να μάθεις αρκετά πράγματα… 

Ένα ξεφύλλισμα, θα σε ενημερώσει για την Ιστορία του 
Τμήματος, τις εγκαταστάσεις του, 

τους στόχους και τη δομή των σπουδών σε αυτό, για το 
προσωπικό, για την έρευνα…

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σχέσεις σου με το Τμήμα θα είναι δύο 
επιπέδων. 

Θα έχεις σχέσεις διοικητικές και σχέσεις εκπαιδευτικές



Για τις διοικητικές σχέσεις!

Ένα πράγμα που πρέπει να εντοπίσεις στην ιστοσελίδα 
(ecd.uoa.gr), είναι τα ΝΕΑ από τη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 

Το πεδίο αυτό θα πρέπει να το επισκέπτεσαι καθημερινά, 
μέχρι να δεις την πρώτη ανακοίνωση, που θα σε καλεί να 
εγγραφείς, ως πρωτοετής φοιτήτρια/της της πανεπιστημιακής 
χρονιάς 2021-2022.

Δείξε λίγη υπομονή και κατανόηση γιατί η διαδικασία της 
εγγραφής φέτος θα είναι διαφορετική από άλλες χρονιές 
λόγω της πανδημίας… και ίσως καθυστερήσει… όχι πολύ…



Η πρώτη ανακοίνωση για την εγγραφή σου, θα βάλει μπροστά μια σειρά 
από διοικητικές διαδικασίες, που θα πρέπει να διεκπεραιώσεις σε 
συνεργασία με το προσωπικό της ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.

Συμβουλή, που πρέπει να συνηθίσεις να ακολουθείς: 

διάβαζε προσεκτικά όλο το κείμενο των ανακοινώσεων! 

Θα μοιάζει με manual και θα πρέπει να κάνεις όλα τα βήματα που σου 
ζητάει. Όσο και αν αντιπαθείς τα manuals, θα πρέπει να συνηθίσεις να τα 
χρησιμοποιείς… ιδιαίτερα στην εποχή της πανδημίας όπου οι προσωπικές 
επαφές είναι περιορισμένες…

Εγγραφή



Για να πάρεις μια ιδέα για τους τρόπους με τους οποίους θα συνδεθείς διοικητικά με το Τμήμα, ρίξε μια ματιά στα ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, στα οποία θα διασυνδεθείς σταδιακά (δες το σχετικό κείμενο που αφορούσε τους φοιτητές που 
πέρασαν στο Τμήμα την προηγούμενη χρονιά: http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=5362). 

Μην ανησυχείς! 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ θα φροντίσει να σε καθοδηγήσει σε δια ζώσης ή διαδικτυακές συναντήσεις… μετά την εγγραφή… 

Εσύ, όπως είπαμε, δεν θα ξεχνάς να ενημερώνεσαι καθημερινά από τα ΝΕΑ της ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ!

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=5362


Οι εκπαιδευτικές σχέσεις περιγράφονται στον ΟΔΗΓΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2022 

(http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=49).

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ είναι ένα κείμενο 160 σελίδων 
(περιγράφει τις σπουδές προπτυχιακών, 
μεταπτυχιακών, διδακτορικών φοιτητών…), αν δεν 
έχεις την υπομονή να τον διαβάσεις προσεκτικά..,

Δες στη συνέχεια κάποιες πρώτες πληροφορίες που θα 
χρειαστείς άμεσα ως πρωτοετής.

Για τις εκπαιδευτικές σχέσεις…

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=49


Οι εγκαταστάσεις του ΤΕΑΠΗ που σε αφορούν άμεσα είναι:
α) Νέο Χημείο: Ναυαρίνου 13α. 

Αίθουσες διδασκαλίας, Γραφεία, Γραμματεία, …
β) Σταδίου 5. 

Εργαστήριο Εικαστικών, ΠΜΣ, Γραφεία…
γ) Ιπποκράτους 31. 

Γραφεία 1ος, 2ος, 3ος, 4ος και 5ος όροφος. 
δ) Δραγατσανίου 4

Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής

Μια σύντομη βιντεοσκοπημένη περιήγηση στους χώρους αυτούς μπορείς να κάνεις από 
τον σύνδεσμο:

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=97

Οι εγκαταστάσεις

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=97


Οι σπουδές:
Στο ΤΕΑΠΗ θα πραγματοποιήσεις σε πρώτη φάση τις ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ τετραετείς σπουδές σου.

Να μην ξεχνάς όμως ότι μπορείς να συνεχίσεις με μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές. 
Ως εκπαιδευτικός, αργότερα, μπορείς να παρακολουθήσεις και προγράμματα εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης…



Για τις προπτυχιακές σπουδές… που σε ενδιαφέρουν άμεσα:

Ο χρόνος στο Πανεπιστήμιο μετριέται σε ΕΞΑΜΗΝΑ:

Οχτώ (8) ΕΞΑΜΗΝΑ (α, β, γ, δ, ε, στ, ζ και η) 

για να ολοκληρώσεις τις προπτυχιακές σπουδές σου.

Δύο ΕΞΑΜΗΝΑ σε κάθε χρονιά. 

Συνολικά, τέσσερα (α, γ, ε και ζ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ  και τέσσερα (β, δ, στ και η) 
ΕΑΡΙΝΑ.



Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσεις είναι εξαμηνιαία: διαρκούν ένα 
εξάμηνο και είναι αυτοτελή.

Το ποια μαθήματα θα παρακολουθείς σε κάθε εξάμηνο το αποφασίζεις με 
βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Κάθε μάθημα προτείνεται για κάποιο εξάμηνο,

β) Κάποια μαθήματα είναι υποχρεωτικά (δεν παίρνεις πτυχίο αν δεν τα 
περάσεις με επιτυχία),

γ) Κάποια μαθήματα είναι επιλεγόμενα (διαλέγεις εσύ αν θα τα 
παρακολουθήσεις ή όχι),

δ) Κάποια από τα επιλεγόμενα μαθήματα (όχι συγκεκριμένα) πρέπει να τα 
διαλέξεις για να συμπληρώσεις τις σπουδές σου σε κάθε ενότητα (τα 
μαθήματα είναι χωρισμένα και σε ενότητες).

Πολύπλοκο;;; Όχι!

Τα μαθήματα



Σε συμβουλεύουμε:

Να δεις στο Πρόγραμμα Σπουδών (υπάρχει και μέσα στον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ αλλά στη διεύθυνση: 
http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=57 θα βλέπεις την πιο ενημερωμένη μορφή του). Επίσης θα δεις 
ανακοίνωση που θα αναρτήσει η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, για να εντοπίσεις τα μαθήματα που προσφέρονται για το α 
εξάμηνο.

Από τα μαθήματα που προσφέρονται στο α εξάμηνο (αλλά και σε κάθε εξάμηνο) μπορείς να 
παρακολουθήσεις μέχρι επτά (7), υποχρεωτικά και επιλεγόμενα. Τα μαθήματα που θα επιλέξεις να 
παρακολουθήσεις θα πρέπει να τα δηλώνεις σε κάθε εξάμηνο. 

Η διαδικασία για τη δήλωση θα ξεκινήσει μετά την εγγραφή. Οι διδάσκοντες θα φροντίσουν να σας 
ενημερώσουν αναλυτικά για το πώς θα κάνετε τις επιλογές και τις δηλώσεις σας, σε δια ζώσης ή εξ’ 
αποστάσεως συναντήσεις.

http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=57


Την τρέχουσα πανεπιστημιακή χρονιά, τα μαθήματα θα τα 
παρακολουθήσεις δια ζώσης, όπως έχουμε μέχρι τώρα ενημερωθεί, 
τηρώντας  τα μέτρα ασφάλειας που έχουν ανακοινωθεί (αποστάσεις, τεστ, 
εμβολιασμός κλπ.)

Για κάθε μάθημα, ανεξάρτητα από το πώς θα γίνει, θα λειτουργεί και μια 
«ψηφιακή τάξη» ασύγχρονης επικοινωνίας, στη διεύθυνση: 
https://eclass.uoa.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=130

Αν και τα δικά σας μαθήματα δεν έχουν ακόμη ανέβει στην ψηφιακή τάξη, 
περιηγηθείτε στη σελίδα, σε μαθήματα της περσινής χρονιάς. 

Η «ψηφιακή τάξη», το eclass όπως συνήθως αναφέρεται, θα είναι 
σημαντικό κομμάτι της «τάξης» του κάθε μαθήματος.

Παρακολούθηση

https://eclass.uoa.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=130


Τα μαθήματα έχουν παρακολούθηση. 

Αυτό θα το μάθεις αν επισκεφτείς και δεις τα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ των 
μαθημάτων που διαλέγεις, στο: http://www.ecd.uoa.gr/wp-
content/uploads/2013/05/Περιγράμματα-Μαθημάτων-2020-2021.pdf

Σ’ αυτό τo αρχείο θα δεις και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα για το κάθε 
μάθημα…

Τα περιγράμματα

http://www.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2013/05/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-2020-2021.pdf


Στις πρώτες σελίδες θα 
δεις και τις 10 ενότητες 
μαθημάτων, καθώς και 
τα μαθήματα της κάθε 

ενότητας. 

Τα μαθήματα αυτά 
αφορούν όλες τις 

σπουδές… και τα οχτώ 
εξάμηνα σπουδών. 

Εκεί θα βρεις και αυτά 
που σκέφτεσαι να 

διαλέξεις…

Ξεφυλλίζοντας τα περιγράμματα μαθημάτων



α) αξιολόγηση των φοιτητριών/των: τον τρόπο αξιολόγησης (γραπτά, 
προφορικά, εργασία κ.λπ.) τον αποφασίζει ο διδάσκων/ουσα. Η/Ο 
φοιτήτρια/της περνάει το μάθημα αν πάρει βαθμό από 5 και πάνω (σε 
δεκαβάθμια κλίμακα). Αναβαθμολόγηση ΔΕΝ υφίσταται.

β)αξιολόγηση του διδάσκοντα και του μαθήματος από την/τον 
φοιτήτρια/η, μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου (ηλεκτρονικά, στη 
διεύθυνση 
http://survey.uoa.gr/portal/surveyList?status=1&programType=1&departm
entId=82&orderByDate=1)

Κάθε μάθημα έχει και διαδικασίες αξιολόγησης:

http://survey.uoa.gr/portal/surveyList?status=1&programType=1&departmentId=82&orderByDate=1


Κάθε μάθημα που θα παρακολουθήσεις και θα περάσεις με επιτυχία την 
αξιολόγησή του σου δίνει ένα αριθμό πιστωτικών μονάδων (συνήθως 5 
αλλά και περισσότερες) ή αντίστοιχων διδακτικών μονάδων (συνήθως 3 
αλλά και παραπάνω).

Όταν συγκεντρώσεις 250 πιστωτικές μονάδες, έχοντας περάσει με 
επιτυχία όλα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα και έχοντας καλύψει τις 
επιμέρους πιστωτικές μονάδες των ενοτήτων, παίρνεις ΠΤΥΧΙΟ!

Πιστωτικές Μονάδες



Θα σε αποχαιρετήσουμε θυμίζοντάς σου 
ότι η εποχή είναι παράξενη (λόγω 
τουλάχιστον της πανδημίας)
Γι’ αυτό μεγάλη προσοχή στην εξ’ 
αποστάσεως επικοινωνία!
Η ιστοσελίδα του Τμήματος (ecd.uoa.gr) 
θα σε ενημερώνει για τις εξελίξεις!
Η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
(uoa.gr) θα σε ενημερώνει για 
γενικότερες εξελίξεις!



ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΕΣ!

Το προσωπικό του ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ


