
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΡΧΙΖΕΙ από ΚΟΣ έως Ω 

Οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το Εργαστήριο «Πληροφορική και Κοινωνική Εργασία»   

και το επίθετό τους αρχίζει από ΚΟΣ έως και Ω, 
παρακαλούνται όπως προβούν σε προεγγραφή  

σε μία από τις ακόλουθες ομάδες εργαστηρίου μέσω του e-class: 

 ΤΡΙΤΗ 10.00-12.00 

 ΤΡΙΤΗ 12.00-14.00 

 ΠΕΜΠΤΗ 15.00-17.00 
 
Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε για την προεγγραφή σας σε μία από τις πιο πάνω 
ομάδες είναι η εξής: 

1. Μεταβαίνετε στο e-class (https://eclass.teiath.gr) και κάνοντας χρήση των 
κωδικών σας, συνδέεστε στην πλατφόρμα. 

2. Επιλέγετε το μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ε) (TKE188) με 
διδάσκουσα την Β. Λαμπροπούλου και κάνετε εγγραφή. 

3. Αφού εγγραφείτε στο μάθημα, πηγαίνετε στο πεδίο Ομάδες Χρηστών και 
κάνετε εγγραφή σε όποια από τις τρεις ομάδες σας εξυπηρετεί καλύτερα. 

Η ηλεκτρονική προεγγραφή σας στις ομάδες εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί από 
το Σάββατο 18/2 και ώρα 00:00 έως και τη Δευτέρα 20/2 και ώρα 12.00. 

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι: 
 Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί προεγγραφή και όχι εγγραφή στο μάθημα.  
 Κάθε φοιτητής μπορεί να εγγραφεί αποκλειστικά και μόνο σε μία ομάδα. 

Έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τη μία ομάδα και να εγγραφείτε 
στην άλλη. 

 Οι εργαζόμενοι φοιτητές έχετε προτεραιότητα στην επιλογή ομάδας. Την 
ημέρα της εγγραφής παρακαλούμε όπως προσκομίσετε Βεβαίωση Εργασίας, 
υπογεγραμμένη από τον εργοδότη σας.  

 Η παρουσία σας την ημέρα των εγγραφών (Τρίτη 21/2/2017) είναι απαραίτητη 
διότι θα ληφθούν απουσίες. Η οριστικοποίηση των εγγραφών στις ομάδες θα 
γίνει επίσης με βάση το επώνυμό σας ως ακολούθως: 
- από  ΚΟΣ έως και Ν την Τρίτη 21-2-17, ώρα 10πμ στην αίθουσα 1  
- από Ξ έως και Ω την Τρίτη 21-2-17, ώρα 12 πμ στην αίθουσα 1  

 Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο 
lamveny@teiath.gr.  

Η διδάσκουσα 
Βένη Λαμπροπούλου 
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