
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΤΕΩΣ –ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 
 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΙΤΑΛΙΚΑ Β’ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 

ΤΜΗΜΑ  ΑΓΓΛΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛ  
 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛ 
 

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛ. 
 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

 
ΤΜΗΜΑ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 

ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. 

 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Skype  

 

Κάμερα και 

μικρόφωνο 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ    

6.6.2020-17.6.2020  

τηλεδιάσκεψη με προγραμματισμένη συνάντηση 

 

Προεγγραφή μέσω google drive για να ορισθεί η συνάντηση   

28/5- 4/6 

https://docs.google.com/document/d/1wzBxoU5lEx0Qk-AGqlbqlJegv678BCbLlKQWn7WCiOE/edit?usp=sharing 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β’ 

 

Οι εξετάσεις της ιταλικής γλώσσας για το εαρινό εξάμηνο, θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω SKYPE, προφορικά ανά 

2 ή 3 φοιτητές με τηλεδιάσκεψη και προγραμματισμένη συνάντηση. Κάθε συνάντηση θα διαρκεί 40’ (2 άτομα) - 

60’ (3 άτομα).  

Για να μπορέσετε να δώσετε εξετάσεις θα πρέπει: 

 

1. 1. Να είστε εγγεγραμμένοι στο elearning. 

Και 

2. 2. Να κάνετε προεγγραφή για ορισμό συνάντησης στο σύνδεσμο google drive 

https://docs.google.com/document/d/1wzBxoU5lEx0Qk-AGqlbqlJegv678BCbLlKQWn7WCiOE/edit?usp=sharing 

Απλά συμπληρώνετε στον πίνακα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ τα στοιχεία που σας ζητώ. Χωρίς να έχετε 

κάνει προεγγραφή δεν μπορείτε να δώσετε εξετάσεις! 

Και 

3. 3. Να συμπληρώσετε μια αίτηση που θα λάβετε από το ΚΗΔ. 

4.  

 

https://docs.google.com/document/d/1wzBxoU5lEx0Qk-AGqlbqlJegv678BCbLlKQWn7WCiOE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wzBxoU5lEx0Qk-AGqlbqlJegv678BCbLlKQWn7WCiOE/edit?usp=sharing


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΤΕΩΣ –ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 
 

Οι επί πτυχίω φοιτητές που ενδιαφέρονται να δώσουν τα μαθήματα του χειμερινού εξάμηνου, μπορούν να μπουν στα μαθήματα στην 

πλατφόρμα e-learning για να ενημερωθούν για τις εξετάσεις. 

 

Kαλή επιτυχία και είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν απορίες.  

Έλενα Παπαδάκη, papadel@lance.auth.gr 

ΙΤΑΛΙΚΑ Δ’ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 
ΤΜΗΜΑ  ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛ  

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛ 

 

ΤΜΗΜΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 
 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Skype 

 

Κάμερα και 

μικρόφωνο 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ   

6.6.2020-17.6.2020   

τηλεδιάσκεψη με προγραμματισμένη συνάντηση 

 

Προεγγραφή μέσω google drive για να ορισθεί η συνάντηση   

28/5- 4/6 

https://docs.google.com/document/d/1E8rzSSqwAeCHjKYuf835pgbOt2fRGgQbBGaokxTkH5U/edit?usp=sharing 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ’  

 

Οι εξετάσεις της ιταλικής γλώσσας για το εαρινό εξάμηνο, θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω SKYPE, προφορικά ανά 

2 ή 3 φοιτητές με τηλεδιάσκεψη και προγραμματισμένη συνάντηση. Κάθε συνάντηση θα διαρκεί 40’ (2 άτομα) - 

60’ (3 άτομα).  

Για να μπορέσετε όμως να δώσετε εξετάσεις θα πρέπει: 

 

1. 1. Να είστε εγγεγραμμένοι στο elearning. 

και 

2. 2. Να κάνετε προεγγραφή για ορισμό συνάντησης στο σύνδεσμο google drive 

https://docs.google.com/document/d/1E8rzSSqwAeCHjKYuf835pgbOt2fRGgQbBGaokxTkH5U/edit?usp=sharing 

Απλά συμπληρώνετε στον πίνακα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ τα στοιχεία που σας ζητώ. Χωρίς να έχετε 

κάνει προεγγραφή δεν μπορείτε να δώσετε εξετάσεις! 

και 

3. 3. Να συμπληρώσετε μια αίτηση που θα λάβετε από το ΚΗΔ. 

 

https://docs.google.com/document/d/1E8rzSSqwAeCHjKYuf835pgbOt2fRGgQbBGaokxTkH5U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E8rzSSqwAeCHjKYuf835pgbOt2fRGgQbBGaokxTkH5U/edit?usp=sharing

