
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ – ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ 
 

Τριτοετείς φοιτητές 
 
ΕΤΟΣ  ΜΑΘΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
1948-
1949 
(Εξαρχό- 
πουλος) 

1)Γενική ∆ιδακτική 
2Ω/εβδ. 
2)Ψυχολογία 
ατοµικών διαφορών 
1Ω/εβδ. 

Φροντιστηριακές 
ασκήσεις στο 
αµφιθέατρο Σόλωνος 
1Ω/εβδ. 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις στο 
Παιδαγωγικό 
Εργαστήριο 
1Ω/εβδ 

1949-
1950 
(Καλλιά- 
φας) 

1)Γενική 
Παιδαγωγική 
1Ω/εβδ 
2)Ψυχολογία του 
αναπτυσσοµένου 
ανθρώπου 
1Ω/εβδ 
3)Κυριώτερα 
ζητήµατα της Γενικής 
∆ιδακτικής και εκ της 
Ειδικής περί της 
∆ιδασκαλίας των 
θρησκευτικών 
Ιστορικών και 
Γλωσσικών 
µαθηµάτων 
1Ω/εβδ 

Φροντιστηριακαί 
ασκήσεις καθ’ ας 
αναγιγνώσκονται και 
συζητούνται διατριβαί 
φοιτητών και 
οδηγούνται  ούτοι εις 
τας µεθόδους της 
Ψυχολογικής ερεύνης. 
στο αµφιθέατρο 
Σόλωνος 
1Ω/εβδ. 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

1950-
1951 
 

Στις διοικητικές  
επετηρίδες δεν 
εµφανίζεται η έδρα της 
Παιδαγωγικής να 
προσφέρει µάθηµα στη 
Σχολή αυτό το έτος . 

  

1951-
1952 
(Καλλιά- 
φας) 

Παραδόσεις 
2Ω/εβδ 

Φροντιστήρια 
2Ω/εβδ 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

1952-
1953 
(Καλλιά- 
φας) 

1)Παιδαγωγικά : 
Γενική Παιδαγωγική. 
Μέρος Β΄ η δύναµις 
της αγωγής . Μέρος Γ΄ 
τα µέσα της αγωγής 
1Ω/εβδ 
2)Ψυχολογία: Τα 
σπουδαιότερα των 
ζητηµάτων του 
συνειδητού και του 
ασυνειδήτου ψυχικού 
βίου και η προς την 
αγωγήν σχέσις αυτών  

Φροντιστηριακές 
ασκήσεις καθ’ ας οι 
φοιτηταί εισάγονται εις 
τας µεθόδους ερεύνης 
του παιδός. 
1Ω/εβδ 
Φροντιστηριακές 
ασκήσεις καθ’ ας 
αναγιγνώσκονται και 
συζητούνται διατριβαί 
φοιτητών  
1Ω/εβδ 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 



1Ω/εβδ 
3) Εκπαιδευτικά 
προβλήµατα, τιθέµενα 
εκ της µελέτης της 
ψυχικής συστάσεως 
του χαρακτήρος του 
Έλληνος και εκ της 
µελέτης του 
χαρακτήρος της 
σηµερινής ιστορικής 
περιόδου 
1Ω/εβδ 

1953-
1954 
(Καλλιά- 
φας) 

1)Παιδαγωγικά : 
Έννοια και σκοπός της 
αγωγής. 
1Ω/εβδ 
2) Γενική ∆ιδακτική: 
Τα σπουδαιότερα των 
ζητηµάτων αυτής εκ 
της Ειδικής 
διδακτικής περί της 
διδασκαλίας των 
Γλωσσικών 
µαθηµάτων της 
Ιστορίας και των 
Θρησκευτικών. 
1Ω/εβδ 
3) Ψυχολογία του 
αναπτυσσoµένου 
ανθρώπου  
1Ω/εβδ 
 

∆εν πραγµατοποιούνται ∆εν 
πραγµατοποιούνται 

1954-
1955 
(Καλλιά- 
φας) 

1)Γενική 
Παιδαγωγική (Μέρος 
Β΄. Η δύναµις της 
αγωγής. Μέρος Γ΄. Τα 
µέσα της αγωγής.) 
1Ω/εβδ 
 2)Ψυχολογία: Τα 
σπουδαιότερα 
προβλήµατα  του 
συνειδητού και του 
ασυνειδήτου ψυχικού 
βίου και η προς την 
αγωγήν σχέσις αυτών  
1Ω/εβδ 
3) Εκπαιδευτικά 
προβλήµατα, τιθέµενα 
εκ της µελέτης της 
ψυχικής συστάσεως 

Φροντιστήρια και 
ασκήσεις. Συζήτησις επί 
διατριβών φοιτητών. 
1Ω/εβδ 

Παρακολούθησις της 
λειτουργίας του 
Πειραµατικού 
Σχολείου  
1Ω/εβδ 



του χαρακτήρος του 
Έλληνος και εκ της 
µελέτης του 
χαρακτήρος της 
σηµερινής ιστορικής 
περιόδου 
1Ω/εβδ 

1955-
1956 
(Καλλιά- 
φας) 

1) Γενική ∆ιδακτική 
2Ω/εβδ 
2) Ψυχολογία του 
αναπτυσσοµένου 
ανθρώπου  
1Ω/εβδ 
 

Φροντιστηριακές 
ασκήσεις 
1Ω/εβδ 

Σχ. Ασκήσεις εις το 
Πειραµατικόν 
Σχολείον 
 
1Ω/εβδ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ – ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ 
 

Τριτοετείς φοιτητές 
 

 
ΕΤΟΣ  ΜΑΘΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
1956-57 
(Ν. 
Μελανίτης)  
Υφηγητής της 
Παιδαγωγικής 

Α΄εξάµηνο 
Γενική διδακτική.  
1Ω/εβδ 
Β’ εξάµηνο  
Η παιδευτική σηµασία  
Των µαθηµάτων.  
1Ω/εβδ 

 Φροντιστηριακαί 
ασκήσεις  
εις το 
Πειραµατικόν 
Σχολείον 
 
2Ω/εβδ 

 Α΄εξάµηνο 
Εισαγωγή εις την 
Παιδαγωγικήν 
1Ω/εβδ 
Β’ εξάµηνο 
Ψυχολογία του 
αναπτυσσοµένου 
ανθρώπου  
1Ω/εβδ 

  

1957-58 
(Ν. 
Μελανίτης)  
Υφηγητής της 
Παιδαγωγικής 

Α΄εξάµηνο 
Εισαγωγή εις την 
Παιδαγωγικήν 
1Ω/εβδ 
Β΄ εξάµηνο 
Ψυχολογία του 
αναπτυσσοµένου 
ανθρώπου  
1Ω/εβδ 
Γενικήν και Ειδικήν 
διδακτικήν. Τα 
σπουδαιότερα των 
προβληµάτων των 
αναφεροµένων εις την 
διδασκαλίαν και την 
µάθησιν των παίδων. 
∆ιδακτική των 
µαθηµάτων 
θρησκευτικών 
Αρχαίων Ελληνικών , 
Νέων Ελληνικών και 
Ιστορίας 
1Ω/εβδ 
 

 Ασκήσεις  
Εν τω Πειραµατικώ  
Σχολείω  
2Ω/εβδ 

1958-59 
(Κ. 
Σπετσιέρης) 

Παιδαγωγικά. Γενική 
Θεωρία της Παιδείας  
1Ω/εβδ 
∆ιδακτική των 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 



θρησκευτικών 
µαθηµάτων µετ’ 
ασκήσεων καθ’ ηµέραν 
και ώραν 
ορισθησοµένην. 
1Ω/εβδ 
 

1959-60 
(Κ. 
Σπετσιέρης) 

Η πορεία της ψυχικής 
ζωής και η 
διαµόρφωσις της 
προσωπικότητος . 
2Ω/εβδ 
Προβλήµατα 
διδακτικής. ∆ιδακτικαί 
ασκήσεις εις ηµέρας 
και ώρας 
ορισθησοµένας. 
 
 
 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

1960-61 
(Κ. 
Σπετσιέρης) 

Θεωρία της Παιδείας 
και Παιδαγωγικής 
2Ω/εβδ 
∆ιδακτικαί ασκήσεις 
εις ηµέρας και ώρας 
ορισθησοµένας. 
 
 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

1961-62 
(Κ. 
Σπετσιέρης) 

Παιδαγωγικά : Η 
ψυχική ζωή του 
ανθρώπου και η πορεία 
ταύτης. 
2Ω/εβδ 
 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

1962-63 
(Κ. 
Σπετσιέρης) 

Θεωρία της Παιδείας 
και Παιδαγωγικής 
2Ω/εβδ 
∆ιδακτικαί ασκήσεις 
εις ηµέρας και ώρας 
ορισθησοµένας. 
 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

1963-64 
(Κ. 
Σπετσιέρης) 

Παιδαγωγικά: 
Ψυχολογία του 
αναπτυσσοµένου 
ανθρώπου 
2Ω/εβδ 
∆ιδακτικαί ασκήσεις 
εις ηµέρας και ώρας 
ορισθησοµένας. 
 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 



1964-65 
(Κ. 
Σπετσιέρης) 

Θεωρία της Παιδείας  
2Ω/εβδ 
∆ιδακτικαί ασκήσεις 
εις ηµέρας και ώρας 
ορισθησοµένας. 
 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

1965-66 
(Κ. 
Σπετσιέρης) 

Παιδαγωγικά : Η 
ψυχική ζωή του 
ανθρώπου και η πορεία 
ταύτης. 
2Ω/εβδ 
∆ιδακτικαί ασκήσεις 
εις ηµέρας και ώρας 
ορισθησοµένας. 
 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

1966-67 
(Κ. 
Σπετσιέρης) 

Θεωρία της Παιδείας  
2Ω/εβδ 
∆ιδακτικαί ασκήσεις 
εις ηµέρας και ώρας 
ορισθησοµένας. 
 
 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

1967-68 
(Κ. 
Σπετσιέρης) 

Θεωρία της Κοινωνίας 
και Κοινωνική Αγωγή 
2Ω/εβδ 
∆ιδακτικαί ασκήσεις 
εις ηµέρας και ώρας 
ορισθησοµένας. 
 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

∆εν 
πραγµατοποιούνται 

 
 


