
ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩNΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΟ»  

Οι φοιτητές/τριες που με   την δήλωση μαθημάτων έκαναν εγγραφή  στο Εργαστηριακό 
Μάθημα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΟ» κατά το τρέχον εαρινό 

εξάμηνο, του ακαδημαϊκό έτος 2017-18, παρακαλούνται να δηλώσουν στο e-class την 
ομάδα εργαστηρίου που επιθυμούν να ενταχθούν. 

Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2017-18, θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες Ομάδες του εργαστηριακού 
μαθήματος : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΟ» 

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΔΕΥΤΕΡΑ 08.00 - 11.00  
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2ο ΔΕΥΤΕΡΑ 12.00 - 15.00 
3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3ο ΤΡΙΤΗ 11.00 - 14.00  
4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4ο ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00 - 11.00  
5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο ΤΕΤΑΡΤΗ 11.00 - 14.00  
6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6ο ΤΕΤΑΡΤΗ 15.00 - 18.00 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για ένταξη σε μία από τις πιο πάνω ομάδες 
εργαστηρίου είναι η ακόλουθη: 

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

ii. Επιλέγετε το μάθημα ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  (TKE210) και κάνετε εγγραφή. 

iii. Αφού εγγραφείτε στο μάθημα, πηγαίνετε στο πεδίο Ομάδες Χρηστών και  
εγγράφεστε σε όποια από τις έξι ομάδες σας εξυπηρετεί καλύτερα. 

Δυνατότητα επιλογής ομάδας εργαστηρίου θα υπάρχει από το Δευτέρα 19/3 και ώρα 
8.00 έως και την Τρίτη 20/3 και ώρα 14.00. 

Κατά την επιλογή ομάδας Εργαστηρίου, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 
 Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει αποκλειστικά μία και μόνο ομάδα εργαστηρίου. 
 Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να κατανεμηθούν ισάριθμα στα εργαστήρια. 
 Προτεραιότητα επιλογής έχουν οι εργαζόμενοι φοιτητές οι οποίοι θα πρέπει να    

προσκομίσουν βεβαίωση εργασίας την πρώτη ημέρα πραγματοποίησης του εργαστηρίου.  
 Έως την Τρίτη 20/3 και ώρα 14.00 υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής από τη μία ομάδα και 

εγγραφής σε κάποια άλλη. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής 
ομάδας. 

 Σε περίπτωση δυσκολίας εγγραφής σε κάποια από τις ομάδες ή σοβαρού κωλύματος 
συμμετοχής σε ομάδα που διαθέτει ελεύθερες θέσεις, παρακαλούμε όμως προσέλθετε στο 
Τμήμα την Τετάρτη 21/3 στις 15.30 στην Αίθουσα 4 για να διευθετήσουμε τις όποιες 
δυσκολίες προκύψουν.  

 Όσοι φοιτητές/τριες δεν αντιμετωπίζουν δυσκολία με την εγγραφή τους δεν χρειάζεται να 
προσέλθουν τη Τετάρτη 21/3  στο Τμήμα.  

 Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: 
thchazti@teiath.gr.  
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