
Αγαπητοί Φοιτητές/Φοιτήτριες, 

Οι σημερινές δύσκολες συνθήκες που περνά όλος ο πλανήτης και η 
ανάγκη να μείνουμε στα σπίτια μας για να ελαχιστοποιήσουμε στο 
μέτρο του δυνατού την εξάπλωση του κορονοϊού, αλλά ταυτόχρονα και 
η υποχρέωση που έχομε δάσκαλοι και φοιτητές να συνεχίσουμε να 
αλληλεπιδρούμε στα πλαίσια των ακαδημαϊκών μας υποχρεώσεων για 
να συνεχίσουμε την εκπαίδευσή σας χωρίς ανακοπή, μας αναγκάζει να 
αναπροσαρμόσουμε τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων μας για 
όσο διάστημα αυτό αποδειχθεί απαραίτητο. Κάθε συνάδελφος θα 
επιλέξει τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματός του με βάση τις 
δυνατότητες και τον εξοπλισμό που διαθέτει για την εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλία την οποία είμαστε αναγκασμένοι να υιοθετήσουμε για ένα 
σύντομο, ελπίζουμε, διάστημα. 

Το μάθημα «Μαθηματική Μοντελοποίηση» θα πρέπει λοιπόν να 
αναπροσαρμοσθεί.  

Σε ό,τι αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος, επέλεξα τη 
βιντεοσκόπηση των μαθημάτων μέσω του λογισμικού Zoom. Θα 
δημιουργήσω παρουσιάσεις σε powerpoint για όλες τις διαλέξεις που 
θα απαιτηθούν για να ολοκληρωθεί η διδασκαλία του μαθήματος. Με 
βάση τις παρουσιάσεις αυτές θα γίνεται η διδασκαλία του μαθήματος 
και θα δημιουργούνται αρχεία video. Τα αρχεία αυτά θα εισάγονται 
στην ιστοσελίδα του μαθήματος τις μέρες που κανονικά θα διδασκόταν 
το μάθημα δια ζώσης, στο πεδίο «Η Ύλη του Μαθήματος». Οι 
παρουσιάσεις θα μπαίνουν χωρίς αφήγηση στο πεδίο «Σημειώσεις και 
Ασκήσεις» μαζί με πρόσθετο εποπτικό υλικό. 

Οι ασκήσεις (εκφωνήσεις και λύσεις) θα μπαίνουν χωρίς αφήγηση στο 
πεδίο «Η ‘Υλη του Μαθήματος» και στο πεδίο «Σημειώσεις και 
Ασκήσεις» τις μέρες επίσης που θα διδασκόταν στην αίθουσα. Θα 
υπάρχουν αρκετές επεξηγήσεις και συμβουλές για τη λύση τους. 
Συνιστάται θερμά να προσπαθείτε να λύσετε μόνοι σας τις ασκήσεις και 
να ανατρέξετε μετά στις λύσεις τους για επιβεβαίωση. 

Σε ό,τι αφορά στην εξέταση του μαθήματος :  

Δεν είναι γνωστό αυτή τη στιγμή πότε και πως θα γίνουν οι τελικές 
εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο. Ωστόσο για διευκόλυνση των 
φοιτητών/φοιτητριών που παρακολουθούν το μάθημα, προχώρησα σε 
ορισμένες αλλαγές σε ό,τι αφορά τις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι 
αλλαγές αυτές είναι : 



1. Για τη συμμετοχή στο τελικό διαγώνισμα του μαθήματος παραμένει η 
υποχρέωση παράδοσης τριών εργαστηριακών ασκήσεων "μικρής 
κλίμακας" και μίας εργαστηριακής άσκησης "μεγάλης κλίμακας". 

2. Δεν θα υπάρξει προφορική εξέταση στην εργαστηριακή άσκηση 
"μεγάλης κλίμακας", η οποία θα παραδοθεί ηλεκτρονικά όπως και οι 
ασκήσεις μικρής κλίμακας. 

3. Όλες οι εργαστηρικές ασκήσεις θα βαθμολογηθούν. Η συμμετοχή της 
βαθμολογίας τους στον τελικό βαθμό του μαθήματος έχει ως εξής : 
    3.1  Ο βαθμός κάθε εργαστηριακής άσκησης "μικρής κλίμακας" 
συμμετέχει στον τελικό βαθμό σε ποσοστό 8% (Σύνολο συνεισφοράς 24 
%) 
    3.2  Ο βαθμός της εργαστηριακής άσκησης "μεγάλης κλίμακας" θα 
συμμετέχει στο τελικό βαθμό σε ποσοστό 16 %. 

Προσοχή ! Στη βαθμολόγηση των εργαστηριακών ασκήσεων σημαντικό 
ρόλο θα διαδραματίσει η "πρωτοτυπία" τους.  

Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές θα έχουν εξασφαλίσει το 40 % της 
βαθμολογίας τους από την παράδοση των ασκήσεων. 

Οι προθεσμίες παράδοσης των ασκήσεων θα ανακοινώνονται στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος. 

Για κάθε απορία μπορείτε να μου στέλνετε e-mail στην ηλεκτρονική μου 
διεύθυνση : taroud@uoc.gr 

Απορίες γενικής φύσης που αφορούν στο μάθημα, ανάλογες με αυτές 
που διατυπώνονται κατά τη διάρκεια της δια ζώσης παράδοσης, και οι 
σχετικές απαντήσεις θα τίθενται σε χωριστό πεδίο «Ερωτήσεις-
Απαντήσεις» που θα δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

Αγαπητοί Φοιτητές/Φοιτήτριες, οι δύσκολες συνθήκες που περνάμε 
επιβάλουν σε όλους μας να πειθαρχούμε στα μέτρα που εξαγγέλλουν οι 
αρμόδιες αρχές για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και 
να κάνουμε υπομονή. Ελπίζω ότι σύντομα θα τα πούμε από κοντά αλλά 
για να γίνει αυτό χρειάζεται προσπάθεια από όλους μας. Ωστόσο μέχρι 
τότε σας μεταφέρω την αγάπη και τη στοργή μου σε όλους και σας ζητώ 
να μείνουμε ενωμένοι μέχρι το τέλος της κρίσης. Θα τα καταφέρουμε. 
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