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

 
1) Η ανακοίνωση τελικής βαθμολογίας προϋποθέτει τη συμμετοχή του/της 

φοιτητή/τριας σε όλες τις (υποχρεωτικές) δραστηριότητες αξιολόγησης. 
 

2) Η επιλεκτική βελτίωση της επίδοσης σε κάποια/ες από τις επιμέρους 
υποχρεώσεις ενός μαθήματος πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο 
κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου που ακολουθεί το ακαδημαϊκό 
έτος παρακολούθησης και συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης (εξαίρεση αποτελεί η επίδοση στις εξαμηνιαίες δοκιμασίες/ 
προόδους, οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται).   
 

3) Η επίδοση στη γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 
λογίζεται ως ο Μέσος Όρος της επίδοσης του/της φοιτητή/ τριας στα 
γραπτά (δοκιμασία & τελική γραπτή εξέταση).  

Τελικός βαθμός Σεπτεμβρίου = Βαθμός γραπτού Σεπτεμβρίου X 50% + 
Βαθμός εργασίας X 50%.  

  
4) Εργασίες που εκπονήθηκαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν εντός του εξαμήνου 

που ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών (χειμερινό ή εαρινό) μπορούν να 
παραδοθούν τον Σεπτέμβριο, την ημέρα εξέτασης του αντίστοιχου 
μαθήματος.  Παρουσιάζονται δε (εφόσον απαιτείται) την 1η εβδομάδα του 
Οκτωβρίου, σε μέρα και ώρα που ορίζεται μετά από συνεννόηση με τον 
διδάσκοντα.  Για οποιαδήποτε άλλη μέρα παρουσίασης θα πρέπει να 
υπάρξει (ηλεκτρονική) συνεννόηση με τους διδάσκοντες. 
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Δεν γίνονται δεκτές εργασίες από ομάδες ή μεμονωμένους φοιτητές για τις 
οποίες δεν υπήρξε συνεργασία με τους υπευθύνους του μαθήματος (είτε 
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είτε σε κάποιο άλλο χρόνο). 

 
5) 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). 

 
6) Σε περίπτωση ανεπιτυχούς προσπάθειας και κατά την εξεταστική περίοδο 

Σεπτεμβρίου, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να επαναλάβει το σύνολο των 
υποχρεώσεών  του/της, όπως αυτές ορίζονται κατά το εξάμηνο της εκ νέου 
παρακολούθησης του μαθήματος.  
 

 
 


