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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  

κ. Π.Ν. Κοντονάσιου, στις 30/6/21 

1. Για τις εξετάσεις έχουν δημιουργηθεί νέες αίθουσες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«MS Teams» ως εξής: 

- Εξέταση Ρωμαϊκής Βιογραφίας 1 (30/6/21, 3-6 μμ) για τους φοιτητές που το επίθετό 

τους αρχίζει από Α έως και Κ, 

κωδικός: 9wzbzw7 

 

- Εξέταση Ρωμαϊκής Βιογραφίας 2 (30/6/21, 3-6 μμ) για τους φοιτητές που το επίθετό 

τους αρχίζει από Λ έως και Ω,  

κωδικός: a5m93dg 

 

- Εξέταση Λατινικού Μυθιστορήματος (30/6/21, 3-6 μμ), κωδικός: bwz1ek1 

(στον κωδικό περιλαμβάνεται δύο φορές ο αριθμός 1) 

 

- Eξέταση Λατινικής Φιλοσοφικής Πεζογραφίας (30/6/21, 6:30-9:30 μμ.), 

κωδικός: rd08vld 

Στις αίθουσες αυτές θα έχει δημιουργηθεί η αντίστοιχη δραστηριότητα από τον 

διδάσκοντα, στην οποία και μόνο θα συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. 

2. Όλα τα διαγωνίσματα θα αποτελούνται από 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 

θα βρίσκονται στο αντίστοιχο μάθημα στην ηλεκτρονική τάξη (ecourse), στην οποία 

πρέπει να συνδεθούν οι εξεταζόμενοι. Βαθμολογείται η τελευταία προσπάθεια, 

δηλαδή μπορεί κάποιος να τροποποιεί τις απαντήσεις του μέχρι και τη λήξη του 

χρονικού περιθωρίου. Εξετάζονται:  

γραμματολογία, μετάφραση, σχόλια, γραμματική, συντακτικό, όλα σύμφωνα με 

την εξεταστέα ύλη, που είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική τάξη (ecourse). 

3. Οι φοιτητές θα συνδέονται στην αρχή των προκαθορισμένων από το πρόγραμμα 

ωρών για πιστοποίηση μέσω της φοιτητικής και της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

Μετά την ταυτοποίηση θα ξεκινήσει η εξέταση την προκαθορισμένη ώρα, όπως 

παρακάτω: 

4.Το διαγώνισμα της Ρωμαϊκής Βιογραφίας θα είναι διαθέσιμο από τις 4:00 μμ. έως 

τις 5:30 μμ.  
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Το διαγώνισμα του Λατινικού Μυθιστορήματος θα είναι διαθέσιμο από τις 3:30 μμ. 

έως τις 5:00 μμ..  

Το διαγώνισμα της Λατινικής Φιλοσοφικής Πεζογραφίας θα είναι διαθέσιμο από τις 

6:45 μμ έως τις 8:15 μμ. 

Όσοι εξετάζονται ταυτόχρονα στη Ρωμαϊκή Βιογραφία και το Λατινικό 

Μυθιστόρημα, θα συμμετάσχουν στην εξέταση μόνο της Ρωμαϊκής Βιογραφίας 

σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα και στη συνέχεια θα εξεταστούν 

προφορικά σε ηλεκτρονική αίθουσα που θα δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό 

από τον διδάσκοντα στην πλατφόρμα «MS-Teams». Οι φοιτητές αυτοί πρέπει να 

ενημερώσουν εγκαίρως τον διδάσκοντα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την 

πρόθεσή τους να εξεταστούν και στα δύο μαθήματα, ώστε να λάβουν τις 

απαραίτητες οδηγίες. 

5. Ο χρόνος της μιάμισης ώρας για 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι αρκετός, 

εάν κάποιος είναι συγκεντρωμένος και απερίσπαστος στο διαγώνισμά του. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Ο διδάσκων 

Δρ. Π. Ν. Κοντονάσιος 


