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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Αφορά το τέλος του χειμερινού εξαμήνου και τα μαθήματα 
«Διδακτική Μαθηματικών» και «Μαθηματικά στην Προσχολική Εκπαίδευση» 

 
(1) Διδακτική Μαθηματικών (Ε΄ εξάμηνο/ ΠΤΔΕ): Αναφορικά με τα ημερολόγια, τη 
διδασκαλία και την τελική παρουσίαση του portfolio εργασιών (το σύνολο των εργασιών/ 
παραδοτέων, με βάση τα οποία αξιολογούνται οι φοιτητές/ριες, ήτοι, δοκιμασίες 
εξαμήνου, ημερολόγιο, φύλλο διδασκαλίας και τελικό γραπτό) ισχύουν τα παρακάτω. 
 

Ημερολόγια:  Τα ημερολόγια με όλες τις παρατηρήσεις/ καταγραφές θα πρέπει να 
παραδοθούν μέχρι την Παρασκευή, 1/2/19 στη Γραμματεία του Τομέα Θετικών 
Επιστημών (κτίριο Γραμματείας, Γραφείο 33, κα Παπαντή/ ώρες εργασίας). Οι 
φοιτητές/ριες θα πρέπει να υπογράψουν στη σχετική κατάσταση παράδοσης του 
ημερολογίου, που τηρείται από την κα Παπαντή.  
Διδασκαλίες: Οι διδασκαλίες θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 4/2 – 8/2/19 
(εβδομάδα κενή μαθημάτων, πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου) και 
το πρόγραμμα υλοποίησής τους θα είναι ίδιο με αυτό του προγράμματος 
παρακολουθήσεων.  
Κάθε φοιτητής/ρια διδάσκει από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
παρακολούθησης, στην τάξη/ στο τμήμα παρακολούθησης και για μία ή δύο  διδακτικές 
ώρες (όσες παρακολουθούσε εβδομαδιαίως). Στην περίπτωση που η παρακολούθηση ήταν 
μονόωρη, οι φοιτητές μπορούν να διερευνήσουν τη δυνατότητα να διδάξουν για ένα 
δίωρο, κατόπιν συνεννόησης με τον/ την εκπαιδευτικό.    
Η ενότητα που θα διδαχθεί από κάθε ομάδα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της με τον/ 
την εκπαιδευτικό της τάξης/ του τμήματος.  
Παρακαλούνται οι φοιτητές/ ριες να επικοινωνούν 2 – 3 μέρες πριν τη διδασκαλία τους με 
τον/ την εκπαιδευτικό για τη σχετική ενημέρωση (δια ζώσης, σε κάποιο από τα 
διαλείμματα, όχι τηλεφωνικά!). 
Για την προετοιμασία και την υποστήριξη των διδασκαλιών οργανώνεται σειρά 
συναντήσεων ως εξής: 

Θεματική/  
Αποδέκτες 

Χρόνος και 
τόπος 

Ποιους αφορά Χρόνος και 
τόπος 

Σε ποιους 
απευθύνεται 

Οργάνωση, υλοποίηση και 
αξιολόγηση διδασκαλίας: 
γενικές κατευθύνσεις 

Πέμπτη, 31/1 
18.00-20.00 
Αίθουσα 4 

Ομάδες που θα 
διδάξουν  από 

4/2-6/2 

Παρασκευή, 
1/2 

14.00-16.00 
Αίθουσα 4 

Διδασκαλίες  
από 7/2-8/2 

Συνεργασία για τυχόν ερωτήσεις 
επί της προετοιμασίας της 
διδασκαλίας 

Καθημερινά στη διάρκεια των διδασκαλιών  
13.00 – 14.00 

Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων 
    Σημείωση: Προσοχή. Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές σε αίθουσες και ώρες. 



 
 
Η συμμετοχή στις παραπάνω δραστηριότητες είναι εθελοντική (η διδασκαλία, όμως, είναι 
υποχρεωτική).  
Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, οι φοιτητές/ριες συμπληρώνουν το Φύλλο 
Σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, το οποίο παραδίδουν σε έντυπη 
μορφή στη Γραμματεία του Τομέα Θετικών Επιστημών (κα Παπαντή, γραφείο 33/κτίριο 
Γραμματείας) μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2019. Οι φοιτητές/ριες θα πρέπει να 
υπογράψουν στη σχετική κατάσταση παράδοσης του Φύλλου Σχεδιασμού,  που τηρείται 
από την κα Παπαντή.  
Παρουσίαση portfolio: Θα λάβει χώρα από τις 20/2/19 έως τις 28/2/19 με βάση 
πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί και θα περιλαμβάνει μισάωρα που θα καλούνται να 
δηλώσουν κατά βούληση οι ομάδες παρακολούθησης τάξεων/τμημάτων. 
(2) Μαθηματικά στην Προσχολική Εκπαίδευση (Ε΄ εξάμηνο/ ΤΕΕΠΗ): Τα 
σεμινάρια υποστήριξης για την εκπόνηση της ομαδικής εργασίας, την οποία εποπτεύει η 
κα Α. Κλώθου, μέλος ΕΔΙΠ του ΠΤΔΕ, έχουν ολοκληρωθεί. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις/ 
απορίες οι φοιτητές/ριες μπορούν να απευθύνονται στην κα Κλώθου στις ώρες 
συνεργασίας που έχει ανακοινώσει.   

Οι εργασίες θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Παρασκευή, 1/2/19 στην κα Ξενιτίδου 
(ισόγειο κτιρίου Γραμματείας, γραφείο 15, σε ώρες εργασίας) ενυπόγραφα. 
Παρουσίαση portfolio: Πρόκειται για την παρουσίαση του συνόλου των εργασιών/ 
παραδοτέων, με βάση τα οποία αξιολογούνται οι φοιτητές/ριες, ήτοι, δοκιμασίες 
εξαμήνου, ομαδική εργασία (με τη χρήση ppt) και τελικό γραπτό. 
Θα λάβει χώρα από τις 11/2/19 έως τις 20/ 2/19 με βάση πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί 
και θα περιλαμβάνει μισάωρα που θα καλούνται να δηλώσουν κατά βούληση οι ομάδες 
εκπόνησης της (ομαδικής) εργασίας. 
 
Σημείωση: Φοιτητές/ριες που πρόκειται να μεταβούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus είτε έχουν σοβαρούς λόγους που τους εμποδίζουν να 
συμμετέχουν στις παραπάνω δραστηριότητες, καλούνται να επικοινωνήσουν με τον 
διδάσκοντα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν την τελευταία 
εβδομάδα διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου 2018-19 (αμέσως μετά από τις διακοπές 
των Χριστουγέννων). 


