
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2020Β΄ 

Σας ενημερώνουμε ότι Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Κ1/152450 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της 

Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)» οι 

εξετάσεις προόδου, προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η εκπαιδευτική 

διαδικασία, θα διενεργηθούν αποκλειστικά με εκπόνηση γραπτής εργασίας. 

Οι Εκπαιδευτές οφείλουν άμεσα: 

1. Να  αναρτήσουν υποχρεωτικά στην πλατφόρμα  eClass τα θέματα 

εργασιών για την πρόοδο του εξαμήνου, κατ αντιστοιχία των ημερών  με το 

μάθημα/τα που διδάσκουν.  

Η ανάρτηση θα πραγματοποιηθεί από 30/11/20 έως και 06/12/2020 και 

ώρα 14:00 (συν 2 ημέρες για τυχόν τεχνικά προβλήματα) . 

2. Παράλληλα για λόγους ασφαλείας καλό θα είναι να αποστείλουν τις 

εργασίες στα mail των σπουδαστών τους ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο 

επικοινωνίας κρίνουν ποιο πρόσφορο  

3. Στα εργαστηριακά μαθήματα οι εργασίες θα ανατεθούν συλλογικά από όλους 

τους εκπαιδευτές του αντίστοιχου μαθήματος. 

Οι Σπουδαστές οφείλουν 

1.  Να ολοκληρώσουν τις γραπτές εργασίες αυστηρά εντός μίας 

εβδομάδας (από την ανάρτηση των θεμάτων από τους εκπαιδευτές)  και να  

αναρτήσουν  τις απαντήσεις στο eClass .  

Για παράδειγμα, αν ένα μάθημα γινόταν κάθε Τρίτη, ο εκπαιδευτής του 

μαθήματος θα αναρτήσει το θέμα της εργασίας προόδου την Τρίτη 01/12/2020 

και οι σπουδαστές πρέπει να αναρτήσουν στο eClass την εργασία τους, το 

αργότερο έως την επόμενη Τρίτη 8/12/2020 και ώρα 20:00 

2. Παράλληλα για λόγους ασφαλείας καλό θα είναι να αποστείλουν 

αντιστοίχως τις  απαντήσεις των εργασιών στα mail των καθηγητών  

τους ή σε  οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας κρίνουν ποιο πρόσφορο.  

 

Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των Χρονοδιαγραμμάτων 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

6/12/2020 (συν 2 ημέρες για τυχόν τεχνικά προβλήματα) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 13/12/2020 (συν 2 ημέρες για τυχόν τεχνικά προβλήματα) 

 

Μέχρι 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (ΑΥΣΤΗΡΑ!!!) 
θα πρέπει να έχει κατατεθεί από τους Εκπαιδευτές η βαθμολογία 

(δεκάβαθμη κλίμακα) των Εξετάσεων Προόδου μαζί με  τις εργασίες 
(έντυπη ή ψηφιακή μορφή). 

Για τα εργαστηριακά μαθήματα απαιτείται η βαθμολογία όλων των 
εμπλεκομένων καθηγητών και ο Μ.Ο.  

 


