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Αλεξανδρούπολη 01-10-2021 

Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες,  

 

Με το μήνυμά μου αυτό θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Τμήμα μας, να σας 

συγχαρώ για την επιτυχία σας και να σας ευχηθώ καλές σπουδές. Βρίσκεστε στο 

ξεκίνημα ενός νέου κύκλου της ζωής σας στον οποίο θα προσπαθήσετε να 

καταξιωθείτε επιστημονικά και ακαδημαϊκά.  

Στα  επόμενα τέσσερα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα παρακολουθήσετε τον 

κύκλο των προπτυχιακών σας σπουδών και θα γνωρίσετε από κοντά το 

Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος. Μπορείτε μέσα από την 

Ιστοσελίδα μας (www.eled.duth.gr) να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις 

λειτουργίες του Τμήματος, το ανθρώπινο δυναμικό και τις δράσεις που 

αναπτύσσονται.  

Για την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά οι συνθήκες είναι διαφορετικές λόγω της 

πανδημίας. Θα πρέπει να ακολουθούμε όλοι μας πιστά τις οδηγίες που δίνονται 

για τήρηση των μέτρων ασφαλείας. 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη  Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Στις 

δύο κεντρικές πύλες της Σχολής Επιστημών Αγωγής θα υπάρχει έλεγχος, ώστε 

να εισέρχονται μόνο όσοι και όσες πληρούν τις προϋποθέσεις (εμβολιασμένοι, 
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νοσήσαντες έως 6 μήνες και με Test, μοριακό 72 ωρών ή Rapid 48 ωρών). Για 

το λόγο αυτό πρέπει να φροντίσετε να έχετε μαζί σας όλα τα σχετικά έγγραφα 

(ηλεκτρονικά ή έντυπα) και τις ταυτότητές σας (Φοιτητικές ή Αστυνομικές).  

Σας παρακαλώ θερμά να τηρείτε αποστάσεις μεταξύ σας αποφεύγοντας τους 

συνωστισμούς ειδικά μπροστά στις Αίθουσες διδασκαλίας. Πάντα πρέπει να 

φοράτε τη μάσκα προσώπου. 

Δυστυχώς το Κυλικείο της Σχολής δε λειτουργεί αφού ο διαγωνισμός απέχει 

άγονος και θα επαναληφθεί τις επόμενες μέρες. Για το  λόγο αυτό σας παρακαλώ 

να έχετε μαζί σας ότι χρειάζεστε (νερό ή φαγητό). Η Φοιτητική Λέσχη θα 

λειτουργεί κανονικά με τους υγειονομικούς όρους που προβλέπονται από τις 

σχετικές Υπουργικές αποφάσεις. 

Στα πρώτα μαθήματα θα επισκεφθώ τις αίθουσες διδασκαλίας για την πρώτη 

γνωριμία μαζί σας, ενώ θα υπάρξει και συνεννόηση για την τελετή υποδοχής. 

Θα σας προτρέψω να παρακολουθείτε τακτικά και με σοβαρότητα τα μαθήματα. 

Με την συχνή παρακολούθηση των μαθημάτων θα κατανοείτε πολύ καλύτερα 

την ύλη και οι διαδικασίες εξέτασης των μαθημάτων θα είμαι πάντα ευκολότερες. 

Μελετήστε και πέρα από τις διαλέξεις των μαθημάτων μέσα από την ενδεικτική 

βιβλιογραφία που αναφέρεται ή προσφέρεται σε κάθε μάθημα, προσπαθώντας 

να εμβαθύνετε στις κρίσιμες ιδέες που αναδεικνύονται στα μαθήματα. Μην 

αφήνετε για την περίοδο των Εξετάσεων τη μελέτη γιατί ο χρόνος την περίοδο 

εκείνη θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.  

Επιχειρήστε να έχετε πλούσιες κοινωνικές επαφές, να είστε ενεργοί φοιτητές, να 

συζητάτε με τους συμφοιτητές σας θέματα του Τμήματος και των μαθημάτων 

σας. Ακόμη και στην περίοδο που διανύουμε υπάρχει η δυνατότητα μέσα από 

τα κοινωνικά δίκτυα που συνδυάζονται σε ομάδες των ετών. Ειδικότερα στην 

εποχή μας όπου ευημερούν τα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν ένα σωρό forums, e-

classes, σελίδες στο Facebook με πάρα πολύ πλούσιο υλικό (σημειώσεις 

μαθημάτων, υποδείξεις για ασκήσεις, θέματα προηγούμενων εξεταστικών κλπ). 



Μέσα από τα δίκτυα αυτά θα μπορείτε να επικοινωνείτε και με φοιτητές 

μεγαλύτερων Εξαμήνων αντλώντας γνώσεις και εμπειρίες από αυτούς. 

Προσπαθήστε να διαμορφώσετε σταδιακά συγκροτημένη άποψη για την 

κατεύθυνση εξειδίκευσης που σας ενδιαφέρει και επιλέξτε μαθήματα που 

υπηρετούν με σαφήνεια αυτήν την επιλογή σας.  Η επιλογή μαθημάτων με 

κριτήριο την «ευκολία» μπορεί να σας επιτρέψει μια πιο άνετη πορεία σπουδών, 

αλλά αποτυπώνει ένα συγκεχυμένο «προφίλ σπουδών», διαμορφώνοντας μια 

λανθασμένη επιστημονική ταυτότητα, η οποία και θα σας ακολουθεί. 

Εμείς από την πλευρά του Τμήματος, η διοίκηση, το διδακτικό, εργαστηριακό 

προσωπικό και η Γραμματεία θα είμαστε στη διάθεσή σας για να υποστηρίξουμε 

τις σπουδές σας. 

Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τη φοιτητική ζωή με όλες τις προσκλήσεις και τις 

εμπειρίες της που έχει να σας προσφέρει. 

 

Εύχομαι καλή αρχή και ευόδωση των ονείρων σας. 

 

Εκ μέρους όλου του ανθρώπινου δυναμικού του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης,  

 

Αθανάσιος Τ. Καραφύλλης 

Καθηγητής Ιστορίας της εκπαίδευσης 

Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

 

 


