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ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

SCHOOL OF MODERN GREEK LANGUAGE 

     Θεσσαλονίκη, 26/8/2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Οι εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το 

μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών των 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως (αποφάσεις 

Συγκλήτου ΑΠΘ αρ. 3024/26-5-2020, 3030/29-7-2020), ως εξής:  
 

Εξάμηνο εξέτασης Ημερομηνία Ώρα Τρόπος αξιολόγησης μαθήματος 

Α΄ εξάμηνο 

(κ.Γ.Γαβριηλίδου, 

Λ.Τριανταφυλλίδου) 

Τετάρτη 
30/9/2020 

09:45 σύνδεση 
στη Zoom και 
είσοδος στο 
elearning 
10:00-12:00 
Εξέταση Α 
εξαμήνου στη 
Moodle 
 

Γραπτή εξέταση στη Moodle με 
τηλεδιάσκεψη Zoom.  

 Απαιτείται είσοδος των φοιτητών με 
χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού 
ΑΠΘ (πχ. …@enl.auth.gr) στην ψηφιακή 
πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων 
https://elearning.auth.gr (πλατφόρμα 
Moodle) στο μάθημα: «Ελληνική Γλώσσα 

για αλλοδαπούς φοιτητές ΑΠΘ» επιλογή 
"A εξάμηνο" ή "Β εξάμηνο"αντίστοιχα. 

 Οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από 
υπολογιστή και σύνδεση με το elearning 
και τη Moodle, καθώς επίσης και ανοιχτή 
κάμερα στο κινητό τους με σύνδεση στην 
πλατφόρμα Zoom.  

Β΄ εξάμηνο 

(κ. Γ.Γαβριηλίδου, 

Λ.Τριανταφυλλίδου) 

Τετάρτη 
30/9/2020 

12:15 σύνδεση 
στη Zoom και 
είσοδος στο 
elearning 
12.30-14:30 
Εξέταση Β 
εξαμήνου στη 
Moodle  

Γ΄ εξάμηνο  & 

Δ΄ εξάμηνο 

(κ. Μ. Κοκκινίδου) 

Τετάρτη 30/9/2020 
(προθεσμία κατάθεσης εργασίας) 

Κατάθεση εργασίας κατόπιν έγκαιρης 
συνεννόησης με τη διδάσκουσα κ. Μαρίνα 
Κοκκινίδου, ΕΕΠ, (mkokkin@smg.auth.gr ). 

Ε΄ εξάμηνο & 

ΣΤ΄ εξάμηνο 

(κ. Χ. Τακούδα) 

Τετάρτη 30/9/2020  
(προθεσμία κατάθεσης εργασίας) 

Κατάθεση εργασίας κατόπιν έγκαιρης 

συνεννόησης με τη διδάσκουσα κ. Χριστίνα 

Τακούδα, ΕΕΠ, (christak@smg.auth.gr). 

 • Οι αλλοδαποί φοιτητές πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση https://smg.web.auth.gr/may2019b/allodapoi-foitites-apth/ της ιστοσελίδας 

του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (link: Αλλοδαποί φοιτητές ΑΠΘ) έως τις 23/9/2020.  

 • Η φοιτητική ταυτότητα (πάσο, βιβλιάριο σπουδών) είναι απαραίτητη για 

συμμετοχή στις εξετάσεις. 

• Οι βαθμολογικές καταστάσεις των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στις οικείες 

Σχολές/Τμήματα.    

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΝΕΓ  

τηλ. 2310-997572 
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