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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

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

 
(1) Για όλα τα μαθήματα: Την εβδομάδα 15/1/18 – 19/1/18, περίοδο μελέτης και 
αναπληρώσεων, τα μαθήματα ‘Άλγεβρα’, ‘Διδακτική Μαθηματικών’ και ‘Μαθηματικά 
στην Προσχολική Εκπαίδευση’ θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα ως 
επαναληπτικά. 
 

(2) Άλγεβρα (Α΄ εξάμηνο/ ΠΤΔΕ): Η 3η Πρόοδος του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί, 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018, 16.30-18.00). 
Αντικείμενο 3ηςΠροόδου: (α) Σύνολα αριθμών: Φυσικοί, ακέραιοι, ρητοί και άρρητοι 
αριθμοί: ορισμός, πράξεις, σχέσεις και ιδιότητες, (β) Αλγεβρικές έννοιες, παραστάσεις και 
σχέσεις (γ) Θεωρία αριθμών: ευκλείδεια διαίρεση, διαιρετότητα, διαιρέτες και 
παράγοντες, πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί, Ε.Κ.Π., Μ.Κ.Δ.  
Η κατανομή των φοιτητών στις αίθουσες θα έχει ως εξής: 
(α) Αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ: Φοιτητές/ ριες με ΑΜ μικρότερο του 6000 
(β) Αίθουσα Καραθεοδωρή: Υπόλοιποι/ ες (οποιαδήποτε αλλαγή στις  
αίθουσες θα ανακοινωθεί τη μέρα της προόδου). 
 

(3) Διδακτική Μαθηματικών (Ε΄ εξάμηνο/ ΠΤΔΕ): Αναφορικά με την εργασία στο 
πλαίσιο των Εργαστηρίων, τα ημερολόγια και τη διδασκαλία ισχύουν τα παρακάτω. 
 

Εργασία για τα Εργαστήρια: Η εργασία, έκτασης 2.000 λέξεων, αφορά ένα από τα 
θέματα που έχουν  δοθεί και αναπτύσσεται σύμφωνα με τη δομή που έχει προταθεί. Ο/ η 
κάθε φοιτητής/ τρια επιλέγει το θέμα που επιθυμεί (δε χρειάζεται να το δηλώσει) και 
καταθέτει το τελικό κείμενο σε έντυπη μορφή στη Γραμματέα του Τομέα Θετικών 
Επιστημών κ. Παπαντή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 14 Φεβρουαρίου 2018 (νέα 
προθεσμία). 

Ημερολόγια:  Τα ημερολόγια με όλες τις παρατηρήσεις/ καταγραφές θα πρέπει να 
παραδοθούν μέχρι την Παρασκευή, 16/2/18 στη Γραμματεία του Τομέα Θετικών 
Επιστημών (κτίριο Γραμματείας, Γραφείο 33, κ. Παπαντή/ ώρες εργασίας). Οι 
φοιτητές/ριες θα πρέπει να υπογράψουν στη σχετική κατάσταση παράδοσης του 
ημερολογίου, που τηρείται από την κ. Παπαντή.  

Διδασκαλίες: Οι διδασκαλίες θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 21/2 – 23/2/18 &  
26 – 27/2/18 (2η-3η εβδομάδα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου), σύμφωνα με το πρόγραμμα 
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 

Σε ποιους 
απευθύνεται 

Χρόνος και 
τόπος 

Σε ποιους 
απευθύνεται 

Οργάνωση, υλοποίηση και 
αξιολόγηση διδασκαλίας: 
γενικές κατευθύνσεις 

Πέμπτη, 15/2 
14.00-16.00 

Αίθουσα 
Αμφιθέατρο 

Διδασκαλίες  
από 21/2-23/2 

Πέμπτη, 22/2 
14.00-16.00 

Αίθουσα 
Αμφιθέατρο  

Διδασκαλίες  
από 26/2-27/2 

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 (κ. Παπαντή, γραφείο 33/κτίριο 
Γραμματείας) μέχρι τις 5 Μαρτίου 2018. Οι φοιτητές/ριες θα πρέπει να υπογράψουν στη 
σχετική κατάσταση παράδοσης του Φύλλου Σχεδιασμού,  που τηρείται από την κ. Παπαντή.  

(4) Μαθηματικά στην Προσχολική Εκπαίδευση (Ε΄ εξάμηνο/ ΤΕΕΠΗ): Όπως  έχει 
ήδη ανακοινωθεί, η εκπόνηση της ομαδικής εργασίας, την οποία εποπτεύει η κ. Α. 
Κλώθου, μέλος ΕΔΙΠ του ΠΤΔΕ, περιλαμβάνει τρία στάδια, καθένα από τα οποία 
υποστηρίζεται από συναντήσεις και Εργαστήρια που οργανώνονται σύμφωνα με το 
ακόλουθο πρόγραμμα: 

Στάδια Συναντήσεις συνεργασίας Εργαστήρια 

Στάδιο 1 Επιλογή 
θέματος & 
βιβλιογραφική 
ανασκόπηση 

Περίοδος: Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2017 

Τρόπος: Κατά ομάδα, συμπλήρωση σε 
πρόγραμμα συναντήσεων που 
ανακοινώνεται εβδομαδιαίως 

Ολομέλεια 

Παρασκευή, 12/1/18, 14.00 – 16.30 

Αίθουσα: θα ανακοινωθεί 

Στάδιο 2 
Διαμόρφωση 
διδακτικής πρότασης 
& Δραστηριότητες 

Περίοδος: Ιανουάριος 2018 

Τρόπος: Με 2-3 ομάδες κάθε φορά, 
συμπλήρωση σε πρόγραμμα συναντήσεων 
που ανακοινώνεται εβδομαδιαίως 

Ολομέλεια 

Παρασκευή, 9/2/18, 14.00 – 16.30 

Αίθουσα: θα ανακοινωθεί 

Στάδιο 3  Συγγραφή 
της εργασίας 

Περίοδος: Φεβρουάριος 2018 

Τρόπος: Κατά ομάδα, συμπλήρωση σε 
πρόγραμμα συναντήσεων 

Ελεύθερη προσέλευση σε ώρες 
συνεργασίας κατά τις δύο τελευταίες 
εβδομάδες Φεβρουαρίου 2018 

 

Παράδοση εργασίας: 5 Μαρτίου 2018, στην κ. Ξενιτίδου (ισόγειο κτιρίου Γραμματείας, 
γραφείο 15).   


