
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ - 711004 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές 

 

Σας συγχαίρω για την επιτυχία εισαγωγής σας στο Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας και σας καλωσορίζω στο μάθημα που παρέχεται σε εσάς από τον 

Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου μας. 

Για δική σας διευκόλυνση και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

εγγραφής σας θα σας παρακαλέσω να εισέλθετε στο e-class/η-τάξη, δηλαδή, 

στο ψηφιακό περιβάλλον των μαθημάτων του ΕΚΠΑ. Για να βρείτε την 

ηλεκτρονική τάξη του μαθήματός μας θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση ένα 

από τα παρακάτω στοιχεία του προφίλ μου ή τον τίτλο του μαθήματος και τον 

κωδικό του 

 

--> Ευάγγελος Ιντζίδης 

--> intzidev 

--> intzidev@phil.uoa.gr 

---> Εισαγωγή στη Γλωσσολογία - Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και 

Σλαβικών Σπουδών (711004 ) 

 

Μεχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα έχω αφήσει ανοιχτό τον ψηφιακό 

χώρο του μαθήματος. Όταν όμως ολοκληρώσετε την εγγραφή σας θα πρέπει να 

κάνετε εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, ο 

οποίος θα σας δοθεί, ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις/ειδοποιήσεις στο 

ηλεκτρονικό πανεπιστημιακό σας ταχυδρομείο. 

Το μάθημα έχει σχεδιασθεί και δομηθεί ώστε να γίνεται εξ αποστάσεως για το 

χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021 και με βάση τις 

κείμενες διατάξεις για την ασφαλή λειτουργία των ακαδημαϊκών μαθημάτων 

μεσούσης της πανδημίας. 

Με την αξιοποίηση της πλατφόρμας webex, την οποία σας προτείνω να 

"κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας ή/και στο κινητό σας θα πραγματωθούν οι 

συναντήσεις μας στο μάθημα. Μέσω των Ανακοινώσεων στην ηλεκτρονική τάξη 

του μαθήματος [δεξιά στήλη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), την οποία πρέπει να επισκέπτεστε 

συχνά, θα σας στέλνεται το λινκ της ψηφιακής μας συνάντησης/του μαθήματος 

που όπως αναγράφεται και στο Πρόγραμμα είναι κάθε Δευτέρα-12-3. 

Επίσης στην αριστερή στήλη στα Εργαλεία και μέσω της επιλογής ΄Εγγραφα θα 

έχετε πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος (όλα τα power points των 

μαθημάτων). 

Καθώς θα προχωράμε μαζί στο εξάμηνο και προκύψει ενδεχομένως η ανάγκη 

συνάντησης μαζί μου για τυχόν θέματα που αφορούν την ακαδημαϊκή σας 

πρόσβαση στη γνώση του αντικειμένου του μαθήματος η διαδικασία θα έχει ως 

εξής: Θα στέλνετε email στο intzidev@phil.uoa.gr και θα υπάρχει 

προσυνεννόηση για εξ αποστάσεως συνάντηση μέσω skype ή/και zoom. H ημέρα 

αυτών των συναντήσεων θα είναι η Τρίτη 11 - 1 εκτός κι για λόγους σοβαρούς 

λόγοι και με προσυνεννόηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ορισθεί άλλη 

ημέρα ή/και ώρα. 

 

Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά 

Ευάγγελος Ιντζίδης 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον Αθηνών 
 

 

 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  
ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Διεύθυνση:  Πανεπιστημιούπολη, κτίριο φιλοσοφική 
γραφείο 626 TK 15784 Ζωγράφου  
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