
Ανακοίνωση για την Εξεταστική Ιοςνίος 2020 

 

1. Για το μάθημα « Ρητοπεία : Αισσίνηρ – Ισαίορ » :  Οη επη πηπρίσ θνηηεηέο 

(Φηινινγηθνύ &  Ιζηνξηθνύ) , ζα εμεηαζηνύλ πξνθνξηθά ζε νκάδεο θαη ώξεο,  πνπ ζα 

θαζνξηζηνύλ από ηε δηδάζθνπζα, ηελ Παξαζθεπή 5 Ινπλίνπ θαη ηε Δεπηέξα 8 

Ινπλίνπ.   

Όζνη δελ έρεηε δειώζεη ζπκκεηνρή παξαθαιώ λα κνπ απνζηείιεηε email 

(deleftheriou@uoi.gr) ην αξγόηεξν σο ηηο 31/5. Η αλάιεςε πξναηξεηηθώλ εξγαζηώλ 

δελ εθηθηή από εδώ θαη ζην εμήο. Βεβαησζείηε πσο είζηε ζσζηά ζπλδεδεκέλνη ζην 

MS Teams, κε ηνπο θσδηθνύο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ ecourse. Γηα 

ηελ εμέηαζε ζα ρξεηαζηείηε θάκεξα θαη κηθξόθσλν. Οη νκάδεο θαη νη ώξεο ηεο 

εμέηαζεο ζα αλαξηεζνύλ ζην ecourse ζε ιίγεο κέξεο. Εάλ ε εμέηαζε ζαο ζπκπίπηεη κε 

άιινπ καζήκαηνο, ηόηε ζα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ.  

 

2. Για το μάθημα « Ιστοπιογπαυία : Πολύβιορ »  : Οη επη πηπρίσ θνηηεηέο 

(Φηινινγηθνύ &  Ιζηνξηθνύ) , ζα εμεηαζηνύλ πξνθνξηθά ζε νκάδεο θαη ώξεο,  πνπ ζα 

θαζνξηζηνύλ από ηε δηδάζθνπζα, από ηελ Τξίηε 9 Ινπλίνπ έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 12 

Ινπλίνπ.  

Όζνη δελ έρεηε δειώζεη ζπκκεηνρή παξαθαιώ λα κνπ απνζηείιεηε email 

(deleftheriou@uoi.gr) ην αξγόηεξν σο ηηο 31/5. Η αλάιεςε εξγαζηώλ δελ εθηθηή από 

εδώ θαη ζην εμήο. Βεβαησζείηε πσο είζηε ζσζηά ζπλδεδεκέλνη ζην MS Teams, κε 

ηνπο θσδηθνύο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ ecourse. Γηα ηελ εμέηαζε ζα 

ρξεηαζηείηε θάκεξα θαη κηθξόθσλν. Οη νκάδεο θαη νη ώξεο ηεο εμέηαζεο ζα 

αλαξηεζνύλ ζην ecourse ζε ιίγεο κέξεο. Εάλ ε εμέηαζε ζαο ζπκπίπηεη κε άιινπ 

καζήκαηνο, ηόηε ζα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ.  

 

3. Για το μάθημα εαπινού εξαμήνος « Ελληνιστική Ποίηση » : Οη εμεηάζεηο ζα 

γίλνπλ πξνθνξηθά ζε νκάδεο , ζύκθσλα κε ηηο εκεξνκελίεο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο.  

Όζνη δελ έρεηε δειώζεη ζπκκεηνρή παξαθαιώ λα κνπ απνζηείιεηε email 

(deleftheriou@uoi.gr) ην αξγόηεξν σο ηηο 31/5. Η αλάιεςε εξγαζηώλ δελ είλαη εθηθηή 

από εδώ θαη ζην εμήο. 

Γηα νπνηαδήπνηε εμέιημε ζρεηηθά κε ηηο εμεηάζεηο ζα ελεκεξώλεζηε κέζσ ecourse θαη 

κέζσ teams.  

 

                                                                Η δηδάζθνπζα,   

                                                        Δξ. Δήκεηξα Ειεπζεξίνπ 
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