
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 

ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Αγαπητές και αγαπητοί, 

ακολουθούν πληροφορίες για την εξέταση των μαθημάτων μου στην 

επερχόμενη εαρινή εξεταστική Περίοδο: 

 

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

·         Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 

18.6.2021 και ώρα 09.00-11.00. 

           Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις εικονικές αίθουσες ως 

εξής: 

➢ Διδακτική της Γλώσσας 1 Ιούνιος 2021 

 (για όσους/όσες τα επίθετα αρχίζουν με κάποιο από τα γράμματα Α-

Η) 

Ο κωδικός για να συνδεθείτε στην αίθουσα είναι:  w5ls8r1 

➢ Διδακτική της Γλώσσας 2 Ιούνιος 2021 

(για όσους/όσες τα επίθετα αρχίζουν με κάποιο από τα γράμματα Θ-

Ο) 

Ο κωδικός για να συνδεθείτε στην αίθουσα είναι:  jj2kz5h 

➢ Διδακτική της Γλώσσας 3 Ιούνιος 2021 

(για όσους/όσες τα επίθετα αρχίζουν με κάποιο από τα γράμματα Π-Ω) 

Ο κωδικός για να συνδεθείτε στην αίθουσα είναι:  y646syx 

 

·         Η εξέταση του μαθήματος θα διαρκέσει 60 λεπτά. 

·         Πρέπει οπωσδήποτε να έχετε συνδεθεί στη συνεδρία στις 09.00 και 

λίγα λεπτά αργότερα θα εμφανιστεί στις οθόνες το θέμα της εξέτασης. 

·        Μόλις ολοκληρώσετε την απάντηση σας «πατάτε» υποβολή. 

·         Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις ενότητες που 

συζητήσαμε στις διαλέξεις (σημειώσεις που κρατήσατε στις διαλέξεις), 



τις αντίστοιχες ενότητες από το σύγγραμμα και το υλικό που έχω 

ανεβάσει στο e course. 

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ 

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

·         Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 

14.06.2021 και ώρα 09.00-11.00. 

·         Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο εικονικές αίθουσες ως 

εξής:: 

➢ Εξέταση 1 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 

(για όσους/όσες τα επίθετα αρχίζουν με κάποιο από τα γράμματα Α-Κ) 

Ο κωδικός για να συνδεθείτε στην αίθουσα είναι:  e41cai5 

➢ Εξέταση 2 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 

(για όσους/όσες τα επίθετα αρχίζουν με κάποιο από τα γράμματα Λ-Ω) 

Ο κωδικός για να συνδεθείτε στην αίθουσα είναι:  ya1rkty 

 

·         Η εξέταση του μαθήματος θα διαρκέσει 60 λεπτά. 

·         Πρέπει οπωσδήποτε να έχετε συνδεθεί στη συνεδρία στις 9.00 και 

λίγα λεπτά αργότερα θα εμφανιστεί στις οθόνες το θέμα της εξέτασης. 

·        Μόλις ολοκληρώσετε την απάντηση σας «πατάτε» υποβολή. 

·         Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις ενότητες που 

συζητήσαμε στις διαλέξεις (σημειώσεις που κρατήσατε στις διαλέξεις), 

τις αντίστοιχες ενότητες από το σύγγραμμα και το υλικό που έχω 

ανεβάσει στο e course. 

 

Για τους επί πτυχίω φοιτήτριες και φοιτητές: 

 

3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

·         Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 

24.06.2021 και ώρα 09.00-10.30. 



·         Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στην εικονική αίθουσα με τίτλο: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ο κωδικός για να συνδεθείτε στην αίθουσα είναι:  z4pwt49 

·         Η εξέταση του μαθήματος, θα πραγματοποιηθεί με ένα ερώτημα 

ανοικτού τύπου και θα διαρκέσει 60 λεπτά. 

·         Πρέπει οπωσδήποτε να έχετε συνδεθεί στη συνεδρία στις 08.50 και 

λίγα λεπτά αργότερα θα εμφανιστεί στις οθόνες το θέμα της εξέτασης. 

·        Μόλις ολοκληρώσετε την απάντηση σας «πατάτε» υποβολή. 

·         Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις ενότητες που 

συζητήσαμε στις διαλέξεις (σημειώσεις που κρατήσατε στις διαλέξεις), 

τις αντίστοιχες ενότητες από το σύγγραμμα και το υλικό που έχω 

ανεβάσει στο e course. 

 

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 

ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  

·         Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 

24.06.2021 και ώρα 10.30-12.00. 

           Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στην εικονική αίθουσα με τίτλο: 

              ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ο κωδικός για να συνδεθείτε στην αίθουσα είναι:  1wsh1pm 

·         Η εξέταση του μαθήματος, θα πραγματοποιηθεί με ένα ερώτημα 

ανοικτού τύπου και θα διαρκέσει 60 λεπτά. 

·         Πρέπει οπωσδήποτε να έχετε συνδεθεί στη συνεδρία στις 10.30 και 

λίγα λεπτά αργότερα θα εμφανιστεί στις οθόνες το θέμα της εξέτασης. 

·        Μόλις ολοκληρώσετε την απάντηση σας «πατάτε» υποβολή. 

·         Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις ενότητες που 

συζητήσαμε στις διαλέξεις (σημειώσεις που κρατήσατε στις διαλέξεις), 

τις αντίστοιχες ενότητες από το σύγγραμμα και το υλικό που έχω 

ανεβάσει στο e course. 

 

5. ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 



·         Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 

24/6/2021 και ώρα 12.00. 

           Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στην εικονική αίθουσα με τίτλο: 

              Εξετάσεις Ιούνιος 2021 

Ο κωδικός για να συνδεθείτε στην αίθουσα είναι:  zol2rh1 

·         Η εξέταση του μαθήματος, θα πραγματοποιηθεί προφορικά. 

·         Πρέπει οπωσδήποτε όλες/όλοι να έχετε συνδεθεί στη συνεδρία στις 

12.00. 

·         Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις ενότητες που 

συζητήσαμε στις διαλέξεις (σημειώσεις που κρατήσατε στις διαλέξεις) 

και τις αντίστοιχες ενότητες από το σύγγραμμα.  

 

6. ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

·         Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 

14.6.2021 και ώρα 11.00-12.00. 

Εξετάσεις Ιούνιος 2021 

Ο κωδικός για να συνδεθείτε στην αίθουσα είναι:  zol2rh1 

·         Η εξέταση του μαθήματος, θα πραγματοποιηθεί με ένα ερώτημα 

ανοικτού τύπου και θα διαρκέσει 50 λεπτά (θα μπορείτε να γράψετε το 

πολύ 500 λέξεις). 

·         Πρέπει οπωσδήποτε να έχετε συνδεθεί στη συνεδρία στις 11.00 και 

λίγα λεπτά αργότερα θα εμφανιστεί στις οθόνες το θέμα της εξέτασης. 

·        Μόλις ολοκληρώσετε την απάντηση σας «πατάτε» υποβολή. 

·         Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις ενότητες που 

συζητήθηκαν στις διαλέξεις (σημειώσεις που κρατήσατε στις διαλέξεις), 

το σύγγραμμα και το υλικό που έχει ανεβάσει ο κος Σιάκκαρης στο e 

course. 

 

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους! 

Γκαραβέλας Κων/νος 


