


Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει:

28Μαθήματα Βάσης

28Μαθήματα Προσανατολισμού

2Μαθήματα Πρακτικής Άσκησης

Μάθημα Ξένης Γλώσσας

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής



Για την λήψη Πτυχίου, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε :

20 μαθήματα Βάσης (20/28)

10 μαθήματα Προσανατολισμού (10/28)

2Μαθήματα Πρακτικής Άσκησης  

1Μάθημα Ξένης Γλώσσας

1Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ή Προσανατολισμού



Για τη Λήψη Πτυχίου: πρέπει ο/η φοιτητής/τρια
να συμπληρώσει σε 4 έτη σπουδών

240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

 Τα μαθήματα Βάσης, Προσανατολισμού και
Ξένων Γλωσσών αντιστοιχούν σε 6 πιστωτικές
μονάδες το καθένα (ECTS).

 Τα μαθήματα Πρακτικής Άσκησης αντιστοιχούν
σε 24 πιστωτικές μονάδες το καθένα.

Μαθήματα Π.Μ (ECTS)

Βάσης (20/28) 120 π.μ

Προσανατολισμού                     (10/28) 60 π.μ

Πρακτικής Άσκησης                 (2 μαθήμ.) 48 π.μ

Ξένη Γλώσσα (1 μάθημα) 6 π.μ

Ελεύθερης επιλογής ή προσανατολισμού (1μάθ.) 6 π.μ.

Σύνολο 240 π.μ

Πιστωτική Μονάδα (ECTS): εκφράζει το φόρτο
εργασίας του φοιτητή σε κάθε μάθημα
(1 πιστωτική μονάδα ισούται με 25 περίπου
ώρες απασχόλησης).

Για παράδειγμα, σε ένα μάθημα που έχει 6 ects
αντιστοιχούν 150 ώρες απασχόλησης το
εξάμηνο



Ευελιξία/Δυνατότητα διαμόρφωσης της ατζέντας των σπουδών

Ομάδες εργασίας – Ομάδες μελέτης

Εργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου 

Διαμορφωτική & Τελική αξιολόγηση

Ηλεκτρονική υποστήριξη μαθημάτων

Ανακεφαλαιώνοντας….. το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει:



Στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α, Β, Γ & Δ) επιλέγονται μόνο τα μαθήματα Βάσης

Ο/Η φοιτητής/τρια καλείται να επιλέξει στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, 20 από τα 28
προσφερόμενα μαθήματα Βάσης (5 μαθήματα ανά εξάμηνο/30 π.μ)

Δηλαδή, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει στα δύο πρώτα έτη 120 π.μ (ects) από τα
μαθήματα Βάσης

Στο πέμπτο (Ε΄) εξάμηνο επιλέγει 4 μαθήματα Προσανατολισμού και την Ξένη Γλώσσα

Στο έκτο (Στ΄) 1 μάθημα Προσανατολισμού και την Πρακτική Άσκηση (Εφαρμοσμένη
Προσχολική Αγωγή Ι)

Στο έβδομο (Ζ΄) 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής (ή προσανατολισμού) και την Πρακτική
Άσκηση (Εφαρμοσμένη Προσχολική Αγωγή ΙΙ) και

Στο όγδοο (Η΄) 4 μαθήματα Προσανατολισμού





Οι δηλώσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στην αρχή κάθε εξαμήνου

Κάθε φοιτητής από το 2ο έτος και μετά μπορεί να δηλώνει ανά εξάμηνο τουλάχιστον 30 π.μ.

Στην περίπτωση που παρουσιάζει έλλειμμα π.μ από προηγούμενα εξάμηνα, και μόνο τότε, 
δικαιούται να δηλώνει συμπληρωματικά έως 12 π.μ. στα εξάμηνα Γ΄, Δ΄, Ε΄και Η΄ (βλέπε 
πίνακα)



Τα μαθήματα Βάσης και Προσανατολισμού προσφέρονται 
και στο χειμερινό 

και στο εαρινό εξάμηνο



Διαδικασία Δηλώσεων Μαθημάτων

Επιλέγετε ηλεκτρονικά τα μαθήματα που επιθυμείτε. 
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (και για Βάσης και για προσανατολισμού).

Προσοχή!!! Αφού επιλέξετε τα μαθήματα, ΔΕΝ σημαίνει ότι έχει
οριστικοποιηθεί η επιλογή της. Μόνο την επόμενη ημέρα, μετά το
συγχρονισμό του σέρβερ του ΚΗΔ, θα δείτε ότι έχει γίνει η επιλογή σας.
Σε διαφορετική περίπτωση, επιλέγετε εκ νέου.

Για το λόγο αυτό η διαδικασία επιλογής διαρκεί τουλάχιστον δύο ημέρες και 
γίνεται κατά κύματα.



 Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι προαιρετική και αντιστοιχεί σε
18 πιστωτικές μονάδες

 Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
γίνεται σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες στο τέλος του τρίτου έτους
σπουδών

 Η ηλεκτρονική δήλωση της διπλωματικής εργασίας και η χρέωση των
αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων πραγματοποιείται στο 8ο εξάμηνο
σπουδών



 Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα
Ελεύθερης Επιλογής, δηλαδή μαθήματα από άλλα τμήματα του Α.Π.Θ.

 Οι πιστωτικές μονάδες από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής θα
υπολογίζονται ως μονάδες μαθημάτων Προσανατολισμού. Άρα ο φοιτητής
θα μπορεί να δηλώσει μαθήματα ελεύθερης επιλογής στο 7ο εξάμηνο
σπουδών

 Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που συγκεντρώνει ο φοιτητής από τα
μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής πρέπει να είναι 6 πιστωτικές μονάδες



Για περισσότερες πληροφορίες 
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