
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Eξαιτίας της ιδιαίτερης μορφής με την οποία θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις της 
περιόδου Ιουνίου 2019-2020 και με βάση το κανονιστικό πλαίσιο της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου (https://www.uoc.gr/files/items/7/7909/432_apof_sygk_acad.13_ohgl469b7g-

x55.pdf?rnd=1591339943)  και τον αντίστοιχο Κανονισμό του ΠΤΔΕ (στην ιστοσελίδα 
μας), προϋπόθεση για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις αποτελεί η δήλωση 
συμμετοχής στις εξετάσεις. Αυτό γίνεται με τον εξής τρόπο: 

1) Πηγαίνετε στην πλατφόρμα e-class και επιλέγετε το μάθημα με τίτλο 
«.Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης». 

2) Πηγαίνετε στο «Ερωτηματολόγια» όπου θα βρείτε ένα ερωτηματολόγιο με 
τίτλο «Δήλωση φοιτητών για την εξεταστική Ιουνίου» με τρεις ερωτήσεις. 

3) Η πρώτη ερώτηση αφορά το κείμενο ενημέρωσής σας για τον τρόπο 
συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από 
το ΠΚ. Το κείμενο βρίσκεται εκεί αλλά και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

4) Με την απάντηση στη δεύτερη ερώτηση δηλώνετε ότι αποδέχεστε τον τρόπο 
εξέτασης ενός εκάστου μαθήματος στο οποίο θα συμμετάσχετε.  

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας στις εξετάσεις, εννοείται ότι θα πρέπει να 
έχετε απαντήσει ‘ΝΑΙ’ στις δύο αυτές ερωτήσεις. 

5) Κατόπιν επιλέγετε από τον κατάλογο των μαθημάτων (3η ερώτηση) εκείνα τα 
μαθήματα που περιλαμβάνονται στη δήλωσή σας του εαρινού εξαμήνου και στα 
οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε (στον κατάλογο αυτό δεν περιλαμβάνονται τα 

σεμινάρια, στα οποία η εξέταση γίνεται ούτως ή άλλως με κατάθεση εργασίας). 

6) Για να ολοκληρωθεί και να αποθηκευτεί η δήλωσή σας, πρέπει να πατήσετε 
‘Υποβολή’.  Αμέσως θα εμφανιστεί μήνυμα ότι έχετε υποβάλει επιτυχώς τις 
απαντήσεις σας. Προσοχή!  Δεν έχετε δικαίωμα να επανέλθετε και να 
διορθώσετε ή να προσθέσετε κάτι, οπότε προσέξτε πολύ πριν να 
ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 

Φοιτητές άλλων τμημάτων που θέλουν να εξεταστούν σε μάθημα του ΠΤΔΕ θα πρέπει 
πρώτα να κάνουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα e-class σύμφωνα με τις οδηγίες 
που βρίσκονται στην αρχική σελίδα και μετά να ακολουθήσουν τις παραπάνω 
οδηγίες. 

 

Το μάθημα θα είναι ανοιχτό για την υποβολή δηλώσεων από την Τρίτη 9 Ιουνίου 

(έναρξη 10.00 π.μ.) έως την Τρίτη 16 Ιουνίου (λήξη 10.00 π.μ.). 
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