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Οδηγίες και κανόνες συμπλήρωσης της δήλωσης 

Οι φοιτητές συνδέονται στο http://students.uowm.gr/ 

Για τους πρωτοετείς φοιτητές: 

Και τα 8 (οκτώ) μαθήματα του Β’ εξαμήνου είναι υποχρεωτικά και πρέπει να δηλωθούν. 
 
Για φοιτητές Δ’ εξάμ.: 
Δηλώνονται τα 3 (τρία) υποχρεωτικά μαθήματα, 1 (Ένα) μάθημα από τη Β΄Φάση ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ: Υ403 Διδακτική της Ιστορίας ή Υ405 Διδακτική 
της Φυσικής και 3 (Τρία) μαθήματα Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Προσοχή  1(Ένα) από κάθε ομάδα: 

 1(Ένα)  Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)  
 1(Ένα)  Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ) 
 1(Ένα)  Θετικών Επιστημών (ΘΕ) 

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν 3 (Τρία) οφειλόμενα μαθήματα από το Β’ εξάμηνο τα οποία θα εμφανίζονται στο σύστημα. 
* Οι φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν με το σύστημα κατατακτηρίων εξετάσεων έχουν δικαίωμα να δηλώσουν και 4ο μάθημα παλαιοτέρων 

εξαμήνων. 
 
Για φοιτητές Στ’ εξάμ.: 
Υποχρεωτικά μαθήματα: 
Δηλώνονται 1 (Ένα) υποχρεωτικό μάθημα. 
Προσοχή 
Όσο αφορά τις Διδακτικές: 
1) Θα δηλωθεί οπωσδήποτε: 1 (Ένα) μάθημα από τη Β΄Φάση ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ: Υ402 Διδακτική της Γλώσσας ή Υ404 Διδακτική των Μαθηματικών. 
και 
2) 1 (Ένα) Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα από Β΄Φάση : ΥΕ431 Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος ή ΥΕ432 Διδακτική των 
Θρησκευτικών ή ΥΕ433 Διδακτική των Εικαστικών ή ΥΕ434 Διδακτική της Μουσικής ή ΥΕ435 Διδακτική της Φυσικής Αγωγής. 
 
Επιλογής μαθήματα: 
 
3 (Τρία) μαθήματα Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Προσοχή  1(Ένα) από κάθε ομάδα: 

 1(Ένα)  Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)  
 1(Ένα)  Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ) 
 1(Ένα)  Θετικών Επιστημών (ΘΕ) 

και 1 (Ένα) μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από οποιαδήποτε ομάδα. 
 
Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν 3 (Τρία) οφειλόμενα μαθήματα παλαιοτέρων εξαμήνων τα οποία θα εμφανίζονται στο σύστημα. 
* Οι φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν με το σύστημα κατατακτηρίων εξετάσεων έχουν δικαίωμα να δηλώσουν και 4ο μάθημα παλαιοτέρων 
εξαμήνων. 
 
Για φοιτητές Η΄εξάμ.: 
Υποχρεωτικά μαθήματα: 
Δηλώνουν 1 (ένα) υποχρεωτικό μάθημα : Τη Γ΄Φάση:Ανάληψη παιδαγωγικού - διδακτικού έργου επί δύο εβδομάδες με θεωρητική 
προετοιμασία και ανατροφοδότηση (Α΄Φάση και Β΄Φάση προαπαιτούμενα για να δηλωθεί η Γ΄Φάση). 
 
Επιλογής μαθήματα: 
 
3 (Τρία) μαθήματα Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Προσοχή  1(Ένα) από κάθε ομάδα: 

 1(Ένα)  Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)  
 1(Ένα)  Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ) 
 1(Ένα)  Θετικών Επιστημών (ΘΕ) 

 
 



Προσοχή 
Όσοι/ες φοιτητές/τριες αποφασίσουν να κάνουν πτυχιακή εργασία δηλώνουν  το μάθημα «ΥΕ400 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» και 1 (Ένα) μάθημα 
Ελεύθερης Επιλογής από οποιαδήποτε ομάδα.  
Όσοι/ες φοιτητές/τριες δεν πάρουν πτυχιακή εργασία δηλώνουν 3 (Τρία) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής από οποιαδήποτε ομάδα. 
 
Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν 3 (Τρία) οφειλόμενα μαθήματα παλαιοτέρων εξαμήνων τα οποία θα εμφανίζονται στο σύστημα. 
* Οι φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν με το σύστημα κατατακτηρίων εξετάσεων έχουν δικαίωμα να δηλώσουν και 4ο μάθημα παλαιοτέρων 
εξαμήνων. 
 

Επί πτυχίο φοιτητές: 
Οι δηλώσεις θα γίνουν στη Γραμματεία του Τμήματος. 


