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Ιωάννινα, 27-08-2021 

 
Ενημέρωση για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 

 

Οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση των μαθημάτων της κ. 

Ταμίσογλου, παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω: 
 

Μάθημα: Σχολική Πρακτική ΙΙ 

Το μάθημα θα εξεταστεί γραπτώς μέσω της πλατφόρμας MSTEAMS την Παρασκευή 10 

Σεπτεμβρίου 2021 από τις 9:00-11:30 π.μ. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα 

πρέπει να συνδεθούν στην ηλεκτρονική αίθουσα του μαθήματος με κωδικό: nli5e80, ώστε να 

γίνει η ταυτοποίηση και να δοθούν οι οδηγίες για την εξέταση. 

Για όσους και όσες δεν έχουν ολοκληρώσει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό εργασιών, το 

σύστημα του e-course θα δέχεται τις υπολειπόμενες υποβολές από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 

έως την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:55 μ.μ. 

Η ύλη των εξετάσεων παραμένει η ίδια με αυτή της εξεταστικής του Ιουνίου και η πρόσβαση 

στο e-course του μαθήματος μπορεί να γίνει με τον κωδικό: schpra2021 

 

Μάθημα: Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος 

Το μάθημα θα εξεταστεί γραπτώς μέσω της πλατφόρμας MSTEAMS την Παρασκευή 10 

Σεπτεμβρίου 2021 από τις 14:00 έως 15:30 μ.μ. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνδεθούν 

στην ηλεκτρονική αίθουσα του μαθήματος με κωδικό: s8tuew7, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση 

και να δοθούν οι οδηγίες εξέτασης. 

Η ύλη των εξετάσεων παραμένει η ίδια με αυτή της εξεταστικής του Ιουνίου και είναι 

αναρτημένη στο e-course του μαθήματος. Η πρόσβαση στο e-course μπορεί να γίνει με τον 

κωδικό: grsyst2021 

 

Μάθημα: Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας 

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικώς μέσω της πλατφόρμας MSTEAMS την Παρασκευή 10 

Σεπτεμβρίου 2021 από τις 16:00 έως 18:00 μ.μ. Η προφορική εξέταση θα λάβει χώρα 

στην ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας με κωδικό πρόσβασης: xzx7n0f 

Το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων θα ανακοινωθεί στο e-course του 

μαθήματος μία μέρα πριν την ημέρα της εξέτασης.  

Η ύλη των εξετάσεων παραμένει η ίδια με αυτή της εξεταστικής του Ιουνίου και είναι 

αναρτημένη στο e-course του μαθήματος. Η πρόσβαση στο e-course μπορεί να γίνει με τον 

κωδικό: 20history21 

 

Για οποιοδήποτε θέμα δεν καλύπτεται από τα παραπάνω, οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να 

επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τη Διδάσκουσα. 

 

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις! 

 

 Η Διδάσκουσα 

Dr. Χρύσα Ταμίσογλου 
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