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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Υπενθυμίζεται ότι από το  ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και έπειτα ισχύουν τα 
ακόλουθα για τα μαθήματα: 

 Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση (ΜΠΕ, Ε΄ εξάμηνο) /ΤΕΕΠΗ  
 Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΜΕΕ, Δ΄ εξάμηνο) / ΠΤΔΕ 
 Διδακτική των Μαθηματικών (ΔΜ, Ε΄ εξάμηνο) / ΠΤΔΕ 

 
1) Η επιλεκτική βελτίωση της επίδοσης σε κάποια/ες από τις επιμέρους 

υποχρεώσεις ενός μαθήματος πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο 
κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου (με εξαίρεση την επίδοση στις 
εξαμηνιαίες δοκιμασίες/ προόδους που δεν επαναλαμβάνονται).   
 

2) Η επίδοση στη γραπτή εξέταση του Σεπτεμβρίου αντικαθιστά τον Μέσο 
Όρο (ΜΟ) των γραπτών εξετάσεων της ‘κανονικής’ εξεταστικής περιόδου 
(Φεβρουαρίου ή Ιουνίου).  
  

3) Οι εργασίες που επαναλαμβάνονται για βελτίωση  κατά την εξεταστική 
περίοδο Σεπτεμβρίου (ημερολόγια, ερευνητικές ή βιβλιογραφικές εκθέσεις, 
κ.ά.) παραδίδονται ενυπόγραφα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στο υπεύθυνο 
προσωπικό (κ. Παπαντή για το ΠΤΔΕ και κ. Ξενιτίδου για το ΤΕΕΠΗ). 

 
4) Σε περίπτωση ανεπιτυχούς προσπάθειας και κατά την εξεταστική περίοδο 

Σεπτεμβρίου, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να επαναλάβει το σύνολο των 
υποχρεώσεών  του/της που αφορούν στη εκπόνηση/συγγραφή εργασιών.  

 

Η παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων/ φροντιστηρίων, η συμμετοχή 
στις συναντήσεις συνεργασίας και η ξενάγηση στη βιβλιοθήκη για το 
μάθημα της ΜΕΕ είναι εθελοντικές κατά την επαναληπτική προσπάθεια. 
 

5) Σε περίπτωση επανάληψης ημερολογίων (ΔΜ) και ομαδικών εργασιών 
(ΜΕΕ & ΜΠΕ) ισχύουν τα ακόλουθα: 
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Ημερολόγιο: Ο νέος κύκλος παρακολουθήσεων / παρατηρήσεων μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στο σχολείο και συγκεκριμένα στην τάξη που 
παρακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια  στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης του 
Ζ΄ εξαμήνου.  Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να συνεννοηθεί σχετικά με 
τον/την εκπαιδευτική της τάξης και, εφόσον συμφωνήσει, να ενημερώσει 
την κ. Παπαντή, γραμματέα του Τομέα Θετικών Επιστημών (γραφείο 33, 
2ος όροφος κτηρίου γραμματειών) [Ο κ. Θεοδώρου, υπεύθυνος της 
Πρακτικής Άσκησης είναι ενήμερος και συναινεί με αυτήν την πρακτική]. 
 
Ομαδικές εργασίες: Η νέα εργασία μπορεί να είναι η προηγούμενη 
βελτιωμένη, με την ίδια σύνθεση ομάδας ή κάποια υπο-ομάδα της αρχικής 
(εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία), ή μια εντελώς διαφορετική εργασία με 
διαφορετική σύνθεση ομάδας. 
 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, οι νέες εργασίες (ημερολόγια ή ομαδικές) 
εκπονούνται και αξιολογούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δίνονται 
στο εξάμηνο που παραδίδονται (και όχι εκείνες που ίσχυαν το εξάμηνο που 
αρχικά υποβλήθηκαν).    

 
Ο διδάσκων 

 
Νοέμβριος 2017 


