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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ημερολόγια:  Τα ημερολόγια με όλες τις παρατηρήσεις/ 
καταγραφές (συνολικά 4 για όλους, συμπεριλαμβανομένων των 
εξοιμοιούμενων φοιτητών) θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την 
Τρίτη, 28/2/17 ενυπόγραφα στη Γραμματεία του Τομέα Θετικών 
Επιστημών (μεταξύ 09.30 και 14.00).  

Οι συναντήσεις αξιολόγησης των ημερολογίων (2 πρώτες 
παρατηρήσεις) θα συνεχισθούν μέχρι 20/2/17.  Οι φοιτητές/ τριες 
που το επιθυμούν, μπορούν να δηλώνουν τα ονόματά τους στο 
σχετικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα συνεχίσει να αναρτάται 
στον πίνακα ανακοινώσεων του διδάσκοντα. Για ώρες 
συνεργασίας εκτός των προγραμματισμών, οι φοιτητές μπορούν 
να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τον διδάσκοντα. 
 
Διδασκαλίες: Το πρόγραμμα διδασκαλιών, οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 28/2 – 6/3/17 θα αναρτηθεί 
μέχρι τις 15/2/16 στον ιστότοπο του μαθήματος (βλ. 
«Ανακοινώσεις»).  

Όπως ήδη ανακοινώθηκε, η ενότητα που θα διδαχθεί από κάθε 
ομάδα αναμένεται να είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της 
ομάδας με την δασκάλα/ τον δάσκαλο της τάξης και είναι ίδιας 
διάρκειας με αυτήν των παρακολουθήσεων της ομάδας.    

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να επικοινωνούν το πολύ 2 – 3 
μέρες πριν τη διδασκαλία τους με την εκπαιδευτικό για τη 
σχετική ενημέρωση (δια ζώσης, σε κάποιο από τα διαλείμματα, 
όχι τηλεφωνικά!). 

Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων πραγματοποίησης των 
διδασκαλιών θα υπάρχουν Εργαστήρια προετοιμασίας και 
στήριξης, το πρόγραμμα των οποίων εμφανίζεται παρακάτω. 

 



 
Πρόγραμμα υποστήριξης διδασκαλιών 

Θεματική/  
Αποδέκτες 

Χρόνος και 
τόπος 

Σε ποιους 
απευθύνεται 

Χρόνος και 
τόπος 

Σε ποιους 
απευθύνεται 

Οργάνωση, υλοποίηση 
και αξιολόγηση της 
διδασκαλίας: γενικές 
κατευθύνσεις 

Πέμπτη, 23/2 
 

14.00-16.00 
Αίθουσα θα 
ανακοινωθεί 

Αφορά κυρίως 
φοιτητές/τριες 
που θα 
διδάξουν 28/2-
1/3 

Τρίτη, 28/2 
 

13.00-15.00 
Αίθουσα θα 
ανακοινωθεί 

Αφορά κυρίως 
φοιτητές/τριες 
που θα διδάξουν   
2/3, 3/3 & 6/3 

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 στο ανωτέρω πορόγραμμα 
 

 
Η συμμετοχή στις παραπάνω δραστηριότητες είναι εθελοντική (η 
διδασκαλία, όμως, είναι υποχρεωτική).  

Είναι πιθανόν κάποια διδασκαλία να συμπέσει με την υποχρεωτική 
παρακολούθηση κάποιου μαθήματος του εαρινού εξαμήνου.  Σε αυτήν την 
περίπτωση,  αν δεν μπορεί να υπάρξει άλλη διευθέτηση, οι φοιτητές 
παρακαλούνται να ενημερώσουν έγκαιρα τον διδάσκοντα. 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, οι φοιτητές/τριες συμπληρώνουν 
το Φύλλο Σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, το 
οποίο παραδίδουν σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα στην Γραμματέα του 
Τομέα Θετικών Επιστημών κ. Παπαντή (παραδίπλα από το γραφείο του 
διδάσκοντα) μέχρι τις 15 Μαρτίου 2017. 

 
 

 
Ο διδάσκων 

13/2/17 


