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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» (κωδικός μαθήματος: 404)
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Κατά την εξεταστική περίοδο ΣΕΠΤΜΕΒΡΙΟΥ 2020 η εξέταση του μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» (κωδικός μαθήματος: 404), θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως
μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας https://elearning.auth.gr
Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα (βλ. επίσης και την επόμενη σελίδα):
1. H εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί με κουΐζ , το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή
πλατφόρμα https://elearning.auth.gr
2. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες, για να έχουν πρόσβαση στο εν λόγω κουΐζ, θα
πρέπει πρώτα να εισέλθουν με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στην ψηφιακή πλατφόρμα
https://elearning.auth.gr και στο ψηφιακό περιβάλλον του μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» (κωδικός μαθήματος: 404).
3. Στο ως άνω ψηφιακό περιβάλλον θα είναι διαθέσιμο το εν λόγω κουΐζ τη Δευτέρα 31/08/2020,
στην κατηγορία «Εργασίες και Τεστ».
4. Το ως άνω κουΐζ θα εμπεριέχει ερωτήσεις τύπου «πολλαπλής επιλογής», «σωστό ή λάθος» και
«αντιστοίχισης»
5. Επίσης, το ως άνω κουΐζ θα «ανοίξει» (δηλ. θα επιτρέπεται στους φοιτητές η πρόσβαση σε
αυτό) τη Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 19:30’ το απόγευμα και θα «κλείσει» (δηλ. δεν θα
επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση σε αυτό) την ίδια ημέρα και ώρα 21:30’.
6. Από τη στιγμή κατά την οποίαν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες ξεκινήσουν το κουΐζ,
ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους για την ολοκλήρωση και υποβολή αυτού του κουΐζ θα
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είναι συνολικά 60 λεπτά. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τη Δευτέρα 31/08/2020 και
ώρα 21:30’ το κουΐζ θα «κλείσει», δηλ. δεν θα επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση σε αυτό. Ως εκ
τούτου, συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, το αργότερο μία ώρα πριν τις 21:30’ τη
Δευτέρας 31/08/2020 να έχουν εισέλθει στο ψηφιακό περιβάλλον του εν λόγω κουΐζ, προκειμένου
να μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλο τον διαθέσιμο χρόνο για την υποβολή των απαντήσεών τους.
7. Ως εξεταστέα ύλη του ως άνω μαθήματος κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020
ορίζεται η παρακάτω:
Τα αρχεία pdf, τα οποία είναι αναρτημένα στην ψηφιακή πλατφόρμα https://elearning.auth.gr ,
και τα οποία έχουν τον παρακάτω τίτλο:
1η Εβδομάδα - Γ' Μέρος,
5η Εβδομάδα,

2η Εβδομάδα - Β' Μέρος,

6η Εβδομάδα,
10η Εβδομάδα,

7η Εβδομάδα,
11η -12 Εβδομάδα,

3η Εβδομάδα ,
8η Εβδομάδα,

4η Εβδομάδα,
9η Εβδομάδα,

13η Εβδομάδα

Για να «κατεβάσετε» τα παραπάνω αρχεία pdf, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
-Επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://elearning.auth.gr
-Στη συνέχεια κάνετε κλικ εκεί όπου αναγράφεται η λέξη «είσοδος».
-Κατόπιν, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο, στο οποίο θα πρέπει να κάνετε log in, καταχωρώντας τα
στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού. (Τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού είναι
το username και το password που χρησιμοποιείτε για την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, την οποίαν
αποκτήσατε, όταν εγγραφήκατε στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ).
-Ύστερα, επιλέξτε «Θεολογική Σχολή», στη συνέχεια «Τμήμα Θεολογίας», κατόπιν «Προπτυχιακά
Μαθήματα, και στο τέλος θα επιλέξετε το μάθημα «404 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική [παιδ.
επάρκεια]». Προσοχή! Ως όνομα του διδάσκοντος για το εν λόγω μάθημα θα πρέπει να
αναγράφεται «Αθ. Στογιαννίδης». Αφού εισέλθετε στο ψηφιακό περιβάλλον του μαθήματος, θα
δείτε στη μέση της σελίδας ορισμένες γαλάζιες ορθογώνιες μπάρες. Σε μία από αυτές αναγράφεται
ο τίτλος «Υλικό Μαθήματος». Κάνοντας κλικ εκεί, αμέσως θα εμφανιστούν τα αρχεία pdf, τα
οποία και περιέχουν την εξεταστέα ύλη του εν λόγω μαθήματος.
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