
ΜΑΘΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑΙ77) 

Η εμβόλιμη εξεταστική για όσους θέλουν να δώσουν το μάθημα θα γίνει με τις 
απαλλακτικές εργασίες, όπως τις είχε ετοιμάσει η κα Βίγκου πέρυσι (2022). 

Η κα Χατζηγιάννη (mhatzigianni@uniwa.gr), επίκουρη καθηγήτρια 
ΤΑΦΠΠΗ θα είναι υπεύθυνη τώρα για την εξέταση του μαθήματος.  

Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για τις 2 εργασίες στα ΕΓΓΡΑΦΑ.  

Με εκτίμηση 

Μαρία Χ.  

 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
(ΠΑΙ76) 

Για όσους φοιτητές και φοιτήτριες χρωστάνε το μάθημα και θα θέλανε να το δώσουν στην 
εμβόλιμη εξεταστική του Φεβρουαρίου, ενημερώνω ότι οι εργασίες θα είναι 
οι ίδιες.  Πρέπει πρώτα να επιλέξετε έναν από τους μύθους - και να κάνετε την έρευνά 
σας. 

Η πρώτη εργασία, η παρουσίαση θα γίνει σε μένα με ηλεκτρονικό τρόπο ή από κοντά στο 
γραφείο μου (να στείλετε μέιλ για να το κανονίσουμε).  Πρέπει να γίνει τουλάχιστον 1 
εβδομάδα πριν την κατάθεση της τελικής εργασίας για να έχετε τη δυνατότητα να 
κάνετε διορθώσεις. 

Η δεύτερη εργασία θα είναι επίσης η ίδια, θα υποβληθεί στο e-class σε σύνδεσμο που θα 
φτιαχτεί σύντομα. Τελική ημερομηνία θα είναι η τελευταία μέρα των εξετάσεων. 

Για τη διευκόλυνσή σας, οι εργασίες μπορεί να γίνουν ατομικά ή ομαδικά.  

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με μέιλ = 
mhatzigianni@uniwa.gr 

Παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες για τις εργασίες στο αντίστοιχο αρχείο 
στα ΕΓΓΡΑΦΑ.  

  

Με εκτίμηση 

Μαρία Χ. 

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ STEM/STEAM ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑΙ21) 

Για όσους φοιτητές και φοιτήτριες χρωστάνε το μάθημα και θα θέλανε το δώσουν στην 
εμβόλιμη εξεταστική του Φεβρουαρίου, ενημερώνω ότι οι εργασίες θα είναι οι ίδιες. Η 
πρώτη, η παρουσίαση άρθρου (όποιο άρθρο θέλετε από αυτά που είναι αναρτημένα) θα 
γίνει σε μένα με ηλεκτρονικό τρόπο ή από κοντά στο γραφείο μου (να στείλετε μέιλ για να 
το κανονίσουμε).  

Η δεύτερη εργασία θα είναι επίσης η ίδια, θα υποβληθεί στο e-class σε σύνδεσμο που θα 
φτιαχτεί σύντομα.  



Για τη διευκόλυνσή σας, οι εργασίες μπορεί να γίνουν ατομικά ή ομαδικά.  

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με μέιλ = 
mhatzigianni@uniwa.gr 

Παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες για τις εργασίες στο αντίστοιχο αρχείο 
στα ΕΓΓΡΑΦΑ.  

  

Με εκτίμηση 

Μαρία Χ. 

 

 

 


