
Ανακοίνωση 

Τελικές εξετάσεις στο μάθημα ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης 

(και εμβόλιμη) 

Οι τελικές εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν στις 15/1/2021, ώρα 10.00-11.30. 

Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές μέσω του elearn, παράλληλα όμως θα βρίσκεστε συνεδεδεμένοι/ες, κατά την 
προαναφερόμενη ώρα, στο ZOOM, στην συνήθη αίθουσα των παραδόσεων ( Αίθουσα τηλεκπαίδευσης για 
τους Φοιτητέςτου Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών)  

Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα ενεργοποίησης της κάμερας και του μικροφώνου (αυτά είναι θέματα 
στη δική σας ευθύνη). Δεν μπορείτε να εξεταστείτε χωρίς να έχετε κάμερα και μικρόφωνο. 

Δεν χρειάζεται να κάνετε καμιά πρόσθετη δήλωση για τις εξετάσεις. Μόνη προϋπόθεση για να 
συμμετάσχετε είναι η εγγραφή σας στο elearn [στο μάθημα ΚΠΑ030 Ιστορία της εκπαίδευσης 
(χειμερινό 2020)]. Όσοι και όσες επομένως δεν έχετε εγγραφεί στο elearn και θέλετε να λάβετε μέρος 
στις εξετάσεις, θα πρέπει να κάνετε την εγγραφή.  

Θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές εξετάσεις (test) (στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο elearn): «Τελικές 
εξετάσεις με συνυπολογισμό της Προόδου» & «Τελικές εξετάσεις χωρίς Πρόοδο». Ο καθένας και η 
καθεμιά σας θα επιλέξει να «ανοίξει» την εξέταση που του/της αντιστοιχεί. Η ακριβής χρονική 
διάρκεια της κάθε εξέτασης (στο πλαίσιο της ώρας 10.00 -11.30 που έχει «κρατηθεί) θα ανακοινωθεί 
εγκαίρως 

«Ανοίγοντας» την εξέταση (test) θα υπάρχουν αναρτημένα εκεί τα κείμενα που καταγράφουν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής (θέματα απορρήτου κλπ), τα οποία με τη συμμετοχή σας στην εξέταση 
σημαίνει ότι αποδέχεστε. Στη συνέχεια θα ακολουθούν οι ερωτήσεις της εξέτασης. 

Η ύλη στην οποία θα εξεταστείτε (αναφέρεται στο syllabus που είναι αναρτημένο από την αρχή του 
εξαμήνου στο μάθημα, αλλά την επαναλαμβάνω και εδώ) περιλαμβάνει: 

 Τα εγχειρίδια (είτε το ένα είτε το άλλο)  

Παντελής Κυπριανός, Συγκριτική ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. 2η έκδοση. Αθήνα Βιβλιόραμα, 2009. (σελ 
33-155 & 171-335)  

Σήφης Μπουζάκης, επιμ. Πανόραμα Ιστορίας της εκπαίδευσης, τ. 2. Αθήνα: Gutenberg, 2011. (σελ. 27-98, 117-
182, 253-298, 341-378, 699-707, 969-988). 

 Ό,τι έχει αναρτηθεί στο elearn (power point, σημειώσεις, κείμενα).  
 

Η διδάσκουσα 
 

Κατερίνα Δαλακούρα 
 

 


