
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχετικά με την συμμετοχή στα Μαθήματα  

• Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΑΕ503 ), και, 

• Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (ΜΑΕ602), 

γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα: 

• ΜΑΕ503 Διδακτική Μαθηματικών Ι (1.5 Δ.Μ. και 3 ECTS): το Μάθημα 

μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές εισαχθέντες από το Ακ. Έτος 2015-2016 και 

έπειτα και εφόσον μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2022 έχουν 

εξεταστεί επιτυχώς σε Μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 90 

Πιστωτικές Μονάδες (με περιορισμό 32 συμμετεχόντων για το Ακ. Έτος 

2022-23 και υποχρεωτική παρακολούθηση). 

• ΜΑΕ602 Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ (1.5 Δ.Μ. και 3 ECTS): το Μάθημα 

δηλώνεται αυτόματα μόνο για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το 

Μάθημα ΜΑΕ503-Διδακτική Μαθηματικών Ι του Χειμερινού Εξάμηνου 2022-

23.  

• Τα Μαθήματα ΜΑΕ 503 και ΜΑΕ 602 αποτελούν μέρη της ίδιας ενότητας και 

η δήλωση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του ΜΑΕ503, συνεπάγεται τη δήλωση 

του ΜΑΕ602 στο Εαρινό Εξάμηνο. 

• Κατά το Α.Ε. 2022-2023, έχει προβλεφθεί η λειτουργία ενός Τμήματος, σε 

κάθε ένα από τα δύο μαθήματα. 

• Τα Μαθήματα έχουν χαρακτηριστεί ως «εργαστηριακά» και, συνεπώς, η 

παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική*. 

Όποιοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να δηλώσουν το Μάθημα ΜΑΕ503 στο 
τρέχον Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023 (και συνεπακόλουθα το ΜΑΕ 602 στο Εαρινό 
Εξάμηνο 2022-2023), θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά 
από 12-9-2022 έως και 25-9-2022. Η επιλογή όσων έχουν δικαίωμα δήλωσης του 
Μαθήματος θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη των Μαθημάτων και βασίζεται στα 
ακόλουθα κριτήρια: 

1.  Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 90). 

2. Σειρά κατάθεσης της δήλωσης ενδιαφέροντος σε περίπτωση ισοβαθμίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Μάθημα, θα πρέπει να 
συμπληρώσουν τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και να την αποστείλουν 
συμπληρωμένη στην Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση kgioldasis@uoi.gr 
μέχρι και την Κυριακή 25-9-2022. 

(*) Επισημαίνεται ότι ο όρος «υποχρεωτική παρακολούθηση» σημαίνει ότι αν 
ένας φοιτητής απουσιάσει 3 εβδομάδες και άνω, δεν έχει δικαίωμα να εξεταστεί 
στο μάθημα αυτό και πρέπει να το επαναλάβει. 
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