
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

της αρίθμ. 15/20-01-2021 Συνέλευσης του τΜΕΤ 
 

 

ΘΕΜΑ 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξ αποστάσεως ή δια ζώσης 

διδασκαλία μαθημάτων του τμήματος  κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-21.  
 

Η Συνέλευση ΤΜΕΤ ομόφωνα αποφασίζει: 

 

Α)  τα εργαστηριακά μαθήματα  του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 τα οποία 

αναβλήθηκαν με απόφαση  της αρίθμ. 9/4-11-2020 Σ.Τ.  λόγω του Lock Down και 

συγκεκριμένα: 

 
1. Ειδίκευση Κρουστά  

2. Μουσική Δωματίου  

3. Σύνολα Βιολοντσέλων  

4. Πιανιστική Συνοδεία  

5. Ορχήστρα  

6. Ερμηνεία και Βασικές Αρχές Διδασκαλίας της Σύγχρονης Μουσικής  

7. Πρακτικές Εκτέλεσης Σύγχρονης Μουσικής Ι 
 

θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης κατά το διάστημα  από 17/2/2021 έως 17/3/2021, 

προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων για τη πλήρη 

διδασκαλία του μαθήματος και εφόσον το επιτρέπουν οι επικρατούσες συνθήκες. Η 

εξέταση στα μαθήματα αυτά θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη εβδομάδα 

(18/3/21 με 24/3/21). 

Αν δεν καταστεί εφικτή η ανωτέρω πρόβλεψη, τα μαθήματα θα θεωρηθούν ότι δεν 

διδάχτηκαν.  

 

Β) τα ανωτέρω ισχύουν  και για τους φοιτητές του μαθήματος Βασικές Πιανιστικές 

Δεξιότητες Ι, που δεν έχουν ολοκληρώσει  την παρακολούθηση του απαιτούμενου 

αριθμού  μαθημάτων, λόγω έλλειψης οργάνου στο χώρο διαμονής τους. 

 

Γ) την ενημέρωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου προκειμένου  να προβεί σε 

επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές ώστε να επιτραπεί η δια ζώσης διδασκαλία των 

εργαστηριακών μαθημάτων αυτών του χειμερινού εξαμήνου και η πραγματοποίηση 

των πτυχιακών ρεσιτάλ όπως αποφασίστηκε στο Θέμα 2  

 

Δ) Η συζήτηση για τη διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου  2020-21 

αναβάλλεται και θα επανέλθει ως θέμα στην ΣΤ που θα πραγματοποιηθεί την 10/2 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες συνθήκες και οι ισχύουσες οδηγίες 

της περιόδου αυτής. 

 

------------------------------------------ * ------------------------------------------- 
 

ΘΕΜΑ 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο εξέτασης των 

μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά την 

εξεταστική Ιανουαρίου 2021 και τον τρόπο βαθμολόγησης τους. 
 

Η Συνέλευση ΤΜΕΤ ομόφωνα αποφασίζει: 



 

Η εξέταση των  μαθημάτων που διδάχθηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα γίνουν αποκλειστικά δια-δικτυακά, ως εξής:  

Α) για τα θεωρητικά μαθήματα μέσω της εφαρμογής ZOOM ή open class, 

 

Β) για τα εργαστηριακά μαθήματα με ZOOM ή με αποστολή video, χωρίς 

υποχρεωτική πιανιστική συνοδεία και χωρίς υποχρεωτική  σύσταση τριμελούς  

επιτροπής. Η συνοδεία τάξεων είναι προαιρετική και υπεύθυνος για την ως άνω 

αξιολόγηση ορίζεται ο διδάσκων. 

 

 Γ) για την εξέταση των Πτυχιακών Ρεσιτάλ δίνεται παράταση εξέτασης μέχρι 31/3. 

Αν δεν καταστεί εφικτή η δια ζώσης εξέταση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, δίνεται 

η δυνατότητα αποστολής video (χωρίς μοντάζ) στην επιτροπή αξιολόγησης μέχρι και 

την Παρασκευή 9 Απριλίου. Η συνοδεία πιάνου είναι προαιρετική.    

 

 

 


