
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος καθορίζεται με ευθύνη του/της 

διδάσκοντος/διδάσκουσας, ο/η οποίος/α έχει την υποχρέωση να 

ενημερώσει σχετικά τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.   

 

Τα μαθή ματα:  

(α) του β΄ έτους:  «Νεοελλήνική  Γλώ σσα ΙΙ: Σύ νταξή & Λεξιλο γιο», «Δεοντολογι α- 

Τομει ς & Υπήρεσι ες Εφαρμογή ς τής Κοινώνική ς Εργασι ας», «Ανα πτύξή 

Υποστήρικτικώ ν Δικτύ ών Κοινώνική ς Φροντι δας»,  

(β) του γ΄ έτους: «Εφαρμοσμε νή Γλώσσολογι α: Διδασκαλι α τής Γλώ σσας και 

Λεξικογραφι α», «Μαθήσιακε ς Δύσκολι ες και Δύσλεξι α», «Πειραματική  

Διδασκαλι α Φύσικώ ν επιστήμώ ν», «Πρακτική  Άσκήσή ΙΙ: ή Διδακτική  τής 

Αποτελεσματική ς Διδασκαλι ας» 

(γ) του δ΄ έτους: «Κοινώνιολογική  Ανα λύσή Εκπαιδεύτικώ ν Πρακτικώ ν», 

«Ειδικα  θε ματα στή μελε τή Μαθήσιακώ ν Δύσκολιώ ν» , 

 

θα εξεταστού ν με παρα δοσή απαλλακτικώ ν γραπτώ ν εργασιώ ν, ο πώς ε χούν 

ενήμερώθει  οι φοιτήτε ς/φοιτή τριες απο  τούς/τις διδα σκοντες/διδα σκούσες. 

 

• Το μα θήμα «Ειδική  Αγώγή » θα σύνεξεταστει  με το μα θήμα «Εισαγώγή  

στήν Ειδική  Αγώγή » 

• Το μα θήμα «Ιστορι α Μούσική ς» θα εξεταστει  με το μα θήμα «Η εξε λιξή τής 

Μούσική ς και ο ρο λος τής στήν Κοινώνι α Ι» 

• Το μα θήμα «Ψύχοεκπαιδεύτικε ς ομα δες για παιδια » θα σύνεξεταστει  με το 

μα θήμα «Ομα δες Ψύχοεκπαι δεύσής. Θεώρι α και πρα ξή» 

• Τα μαθή ματα «Κοινώνική  Εργασι α με Παιδια  – Οικογε νεια» & «Εκπαι δεύσή 

– Κοινο τήτα - Οικογε νεια» θα σύνεξεταστού ν με το μα θήμα «Κοινώνική  

εργασι α με παιδια  και εφή βούς» 

• Το μα θήμα «Μαθήτική  Αξιολο γήσή» θα σύνεξεταστει  με το μα θήμα 

«Εκπαιδεύτική  Αξιολο γήσή» 

• Το μα θήμα «Θε ματα Ψύχολογι ας» θα σύνεξεταστει  με το μα θήμα 

«Εισαγώγή  στήν Ψύχολογι α» 

• Τα μαθή ματα «Εκπαι δεύσή και Πολιτισμική  Ετερο τήτα», & «Εκπαι δεύσή 

Μειονοτή τών και Ανθρώ πινα Δικαιώ ματα» θα σύνεξεταστού ν με το 

μα θήμα «Μειονο τήτες & Ανθρώ πινα Δικαιώ ματα. 

• Όσοι/ο σες χρώστού ν τo μα θήμα «Ψύχολογι α Γραπτή ς Έκφρασής», να 
επικοινώνή σούν με τον κ. Δήμα κο. 
 

 

 


