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Προς: 

Τον κο Βασίλειο Σάλτα, υποψήφιο για την πλήρωση θέσης  στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο 
γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά και η Διδακτική των Μαθηματικών» στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποψηφίου για την υλοποίηση δοκιμαστικού μαθήματος  

 Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την παρ.11 του άρθρου 3 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ.3 του 
Ν.4009/2011, σύμφωνα με την οποία: «Η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων αξιολογείται, προκειμένου 
για υποψηφίους που δεν υπηρετούν στη Σχολή του Α.Π.Θ. , στην οποία ανήκει η προς πλήρωση θέση, με 
δοκιμαστικό μάθημα, στο οποίο καλούνται να παραστούν οι φοιτητές του οικείου Τμήματος, και 
παρακολουθούν τουλάχιστον δύο από τα μέλη της ειδικής επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης».  

 Το αρθ. 15, παρ. 5 εδ. Στ του Ν. 1268/82, σύμφωνα με το οποίο για την αξιολόγηση της διδακτικής 
ικανότητας «τα θέματα  επιλέγονται από τον οικείο Τομέα»  

 Την απόφαση της συνεδρίασης της 11ης Νοεμβρίου 2014 της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για 
την εκλογή επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά και η Διδακτική των Μαθηματικών, 
να αναθέσει στον οικείο Τομέα του οικείου Τμήματος να ορίσει δύο θέματα προς επιλογή για τη διεξαγωγή 
του δοκιμαστικού μαθήματος  

 Το υπ’ αριθμό 20/21-11-2014 έγγραφο του Τομέα Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών του 
Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. όπου ορίζονται τα θέματα, 

σας προσκαλούμε 
την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 14:30, στην μεγάλη αίθουσα του 1ου ορόφου (102-103) του Πύργου 

της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. να διεξάγεται δοκιμαστικό μάθημα προκειμένου να αξιολογηθεί η 
διδακτική σας ικανότητα. Το δοκιμαστικό μάθημα θα υλοποιηθεί με την παρουσία δύο μελών της Ειδικής 
Επταμελούς Επιτροπής κρίσης καθώς και φοιτητών/ριών του προαναφερόμενου Τμήματος. 

Τα θέματα προς επιλογή, τα οποία αποφασίστηκαν στην 77η συνεδρίαση του Τομέα Θετικών 
Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών του Π.Τ.Δ.Ε. είναι τα ακόλουθα: 

1. Η διδασκαλία των αναλογικών εννοιών στο δημοτικό σχολείο. 
2. Εμβαδόν και περίμετρος στο δημοτικό σχολείο: Παρανοήσεις και διδακτικές πρακτικές. 

Η παρουσίαση του μαθήματός σας θα διαρκέσει μισή ώρα ενώ μετά την ολοκλήρωσή της θα δοθεί 
χρόνος στο φοιτητικό κοινό για ερωτήσεις / διευκρινήσεις κλπ. 

 

         Με εκτίμηση 
      Η Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής 

 
      

Υπογραφή* 
 

     Μελπομένη Τσιτουρίδου, Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.- Α.Π.Θ. 
 
Κοινοποίηση:  

 Τακτικά μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής 

 Τομέα Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών του Π.Τ.Δ.Ε. 

 Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε. 
 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας της Σχολής. 
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