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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

 

Α. Όςοι/εσ υποψιφιοι/εσ δεν ζχουν προςκομίςει τον προβλεπόμενο τίτλο γλωςςομάκειασ 

επιπζδου Γ1 (βλ. Αϋ Κατάλογο κωδικϊν υποβολισ τθσ αίτθςθσ ακολοφκωσ)  κα εξεταςτοφν 

γραπτϊσ ςτθ ξζνη γλώςςα που ζχουν δθλϊςει, τθν ΠΕΜΠΣΗ 24/09/2020 και ΩΡΑ 18.00-19.00 

ςτο αμφικζατρο 1ου ορόφου του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (είςοδοσ 

από το κυλικείο). 

Β. Η γραπτι εξζταςθ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τησ ειδικεφςησ κα πραγματοποιθκεί τθν ΣΡΙΣΗ 

29/09/20 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00-12.30 ςτο αμφικζατρο του Ιςογείου  (Ειδίκευςθ: Ελλθνικι Γλϊςςα και 

Πολιτιςμόσ *ΕΓΠ+) και ςτο αμφικζατρο του 1ου ορόφου (Ειδίκευςθ: Εκπαίδευςθ και Κοινωνία: 

Θεωρίεσ και Πρακτικζσ *ΕΚΘΠ+) του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δ.Ε. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν 

εξζταςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου ζχουν όλοι/εσ οι υποψιφιοι/εσ που πλθροφν τισ τυπικζσ 

προχποκζςεισ και ζχουν επιτυχϊσ ολοκλθρϊςει τθν εξζταςθ ςτθ ξζνθ γλϊςςα εφόςον δεν 

ζχουν τίτλο γλωςςομάκειασ. 

Γ. Η γραπτι εξζταςθ όλων των υποψθφίων για την κατανόηςη αγγλικοφ επιςτημονικοφ 

κειμζνου (βλ. Β. Κατάλογο κωδικϊν υποβολισ τθσ αίτθςθσ ακολοφκωσ) κα πραγματοποιθκεί 

επίςθσ τθν ΣΡΙΣΗ 29/09/20 και ώρα 13.00-13.30 ςτο αμφικζατρο του Ιςογείου  (Ειδίκευςθ: 

Ελλθνικι Γλϊςςα και Πολιτιςμόσ *ΕΓΠ+) και ςτο αμφικζατρο του 1ου ορόφου (Ειδίκευςθ: 

Εκπαίδευςθ και Κοινωνία: Θεωρίεσ και Πρακτικζσ *ΕΚΘΠ+) του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δ.Ε. 

Δ. Η ςυνζντευξη κα πραγματοποιθκεί μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων ςε χϊρουσ, 

θμζρεσ και ϊρεσ που κα ανακοινωκοφν αργότερα. 



Παρακαλείςτε να παρακολουκείτε τον ιςτότοπο του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ για τισ ακριβείσ 

θμερομθνίεσ και ϊρεσ. Τα αποτελζςματα από τθν εξζταςθ ςτθ ξζνθ γλϊςςα κα αναρτθκοφν 

ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ εντόσ τεςςάρων (4) θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ. 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να προςζλκουν μιςή ώρα πριν ςτον χϊρο διεξαγωγισ τθσ εξζταςθσ, 

ζχοντασ μαηί τουσ τθν Αςτυνομικι Ταυτότθτα τουσ ι άλλο επίςθμο ζγγραφο που να 

αποδεικνφει τθν ταυτοπροςωπία (διαβατιριο ι δίπλωμα αυτοκινιτου).  

 

Α΄ ΚΑΣΑΛΟΓΟ  ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΣΑΗ ΣΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Γ1 
 
 

1. ΕΙΔΙΚΕΤΗ: Ελληνική Γλώςςα και Πολιτιςμόσ [ΕΓΠ] 

 
ΚΩΔΙΚΟ ΑΙΣΗΗ: c2fpq5o, fmxjafn, j6xhkjm, kfuoxu8, ee0rw3a, c6joqzy 

 
 
 2. ΕΙΔΙΚΕΤΗ: Εκπαίδευςη και Κοινωνία: Θεωρίεσ και Πρακτικζσ [ΕΚΘΠ] 

 

ΚΩΔΙΚΟ ΑΙΣΗΗ: fupqnvk, ju7mtej, hm57h9q, la58xvv, bigluiz, cyr53c6, cefde96, hbaw0ql, 

gatt8tj, dyzuabz, j2xreas, dmbqju5, f7dodf5, figjns0, ibsb5cj, cmctjbf, fuggc65, g7kqckz, 

hqe48bu, hzh0ny4, bybxchw, deuijjn, dixay79, ive0fx4, kf9e9oj, gi4dkiu, guj8pl5,  g7f3q9v, 

frdek46, kzo8jg8, giun9hf, b2jl2iv, g3mg6wf  

 

Β΄ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΣΑΗ ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

 

1. ΕΙΔΙΚΕΤΗ: Ελληνική Γλώςςα και Πολιτιςμόσ [ΕΓΠ] 

 

ΚΩΔΙΚΟ ΑΙΣΗΗ: jz7dpa2, kbzlhi5, c2fpq5o, f2gmvs5, fmxjafn, jfyzx99, h6ijonf, bmi5x35, 

k69w46i, j6xhkjm, fq0ne8u, kfuoxu8, c2jwn0k, jzd3j6m, kbpjtjs, buic1rr, fzdmqi9, ee0rw3a, 

jndug7k, jrjfoq6, jj0frri, c6joqzy, hvqrsk5, k7t1uvl, byh1a1k   



 

 

2. ΕΙΔΙΚΕΤΗ: Εκπαίδευςη και Κοινωνία: Θεωρίεσ και Πρακτικζσ [ΕΚΘΠ] 

 

ΚΩΔΙΚΟ ΑΙΣΗΗ: ji8eat2, fupqnvk, ju7mtej, hm57h9q, la58xvv, bigluiz, eqov6rw, jv6qo1y, 

f614pu1, cyr53c6, le1yxmh, bqjn7pe, bmdkb5l, cefde96, hbaw0ql, ijec8vl, gatt8tj, ey7rbcv, 

gi7pj38, dyzuabz, j2xreas, eiz9pbn, b2bc9aj, dmbqju5, f7dodf5, figjns0, kqhb3h0, ibsb5cj, 

cakkiq8, hedze8m, jv1qts5, canjn40, ku4r07l, kf5h9c2, ieh5j9m, j7f83vf, eq5kpcw, ga7wexr, 

cmctjbf, gqm6ch4, fuggc65, beba5l0, g7kqckz, f3cl1jw, hqe48bu, hzh0ny4, bybxchw, c6r9r77, 

guyvjm4, deuijjn, detck99, f69pcbe, gisuvi1, diq0n6j, irw98bf, izu4s53, iadjgym, dixay79, 

huk4w6o, e6q87q3, cyfqlk9, ive0fx4, kekzh0z, kf9e9oj, gi4dkiu, eu4rozk, guj8pl5, hnqelyd, 

g7f3q9v, jb1jqw6, frdek46, e64ixkq, kzo8jg8, giun9hf,  ferx54a, b2jl2iv, g3mg6wf, euwl6kh 

 
 
Προςοχή: Η χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ ςτο χϊρο του Πανεπιςτθμίου είναι υποχρεωτικι. 

Παρακαλοφνται οι εξεταηόμενεσ/οι κακ’ όλθ τθ διάρκεια των εξετάςεων να κάνουν χριςθ τθσ 

μάςκασ και να κρατοφν απόςταςθ τουλάχιςτον 2 μζτρων μεταξφ τουσ, όταν βρίςκονται ςτουσ 

χϊρουσ του Πανεπιςτθμίου. 

 

Η Διευκφντρια του ΠΜΣ «Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ» 

 

Μαρία Πουρνάρθ 
Αναπλ. Κακθγιτρια 

 


