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Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Microsoft Teams.
Για τη συμμετοχή στη διεξαγωγή του μαθήματος, θα πρέπει να κάνετε join στο Teams του
μαθήματος «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών» με τον κωδικό: gtif9ri
Οδηγίες σχετικά με το Microsoft Teams μπορείτε να βρείτε στο site του Πανεπιστημίου:
https://www.aueb.gr/el/microsoft-teams
Η σύνδεση στο Teams πραγματοποιείται με τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό (τον οποίο
χρησιμοποιείτε και για το eClass, ηλεκτρονική γραμματεία, webmail, κλπ.).

Οι φοιτητές για τους οποίους εκκρεμεί μεταγραφή και δεν έχουν λάβει ιδρυματικούς λογαριασμούς θα
πρέπει να στείλουν email στην κ. Άννα Κεφάλα αναφέροντας τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, email,
όνομα μαθήματος, ώστε να προστεθούν στο Teams του μαθήματος ως guests.
Διαλέξεις θεωρίας:
▪ Τετάρτη 9:00-11:00 @Teams
▪ Παρασκευή 13:00-15:00 @Teams

Οι ώρες των διαλέξεων θεωρίας και των φροντιστηρίων-εργαστηρίων θα προγραμματίζονται στο Teams
και θα εμφανίζονται στα αντίστοιχα κανάλια (channels) του μαθήματος στο Teams και στο Calendar σας.
Φροντιστηριακές-Εργαστηριακές Διαλέξεις:
Η έναρξη διεξαγωγής των φροντιστηριακών-εργαστηριακών διαλέξεων προγραμματίζεται για την
εβδομάδα 26-30 Οκτώβρη και θα ανακοινωθεί μέσω eClass.
Η συμμετοχή των φοιτητών στις φροντιστηριακές-εργαστηριακές διαλέξεις θα πραγματοποιείται σε ένα
από 3 τμήματα κάθε εβδομάδα. Δηλαδή στα 3 τμήματα κάθε εβδομάδα θα διδάσκεται η ίδια ύλη. Κάθε
φοιτητής θα δηλώνει συμμετοχή μέσω eClass σε ΕΝΑ από τα 3 τμήματα. Επίσης θα υπάρχουν και ώρες για
ερωτήσεις και αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες στα πλαίσια των φροντιστηρίων-εργαστηρίων αλλά και
μεταξύ των φοιτητών.
Οι ώρες που φαίνονται στο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί στο site του Πανεπιστημίου (Τρίτη 15:0017:00 και 17:00-19:00, Τετάρτη 17:00-19:00, Πέμπτη 13:00-15:00 και 15:00-17:00) θα χρησιμοποιούνται
ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν για τη διεξαγωγή του φροντιστηρίου-εργαστηρίου και για ώρες
συζήτησης αποριών και εκπόνησης των εργασιών online. Η σχετική ενημέρωση θα πραγματοποιείται μέσω
των ανακοινώσεων του eClass, τις οποίες θα λαμβάνετε και μέσω email.
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
eClass
▪ Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος (διαφάνειες διαλέξεων, υλικό φροντιστηρίουεργαστηρίου, κ.λπ.)
▪ Ανακοινώσεις (αποστολή στους φοιτητές μέσω email)
▪ Ανάθεση/υποβολή εργασιών
Teams
▪ Διεξαγωγή διαλέξεων θεωρίας και φροντιστηριακών-εργαστηριακών διαλέξεων
▪ Επικοινωνία για επίλυση αποριών (ώρες γραφείου)
Teams Channels:
• General
o Γενικές ανακοινώσεις διδασκόντων
• Διαλέξεις Θεωρίας
o Προγραμματισμός και πραγματοποίηση Διαλέξεων Θεωρίας
• Φροντιστηριακές Διαλέξεις
o Προγραμματισμός και πραγματοποίηση Φροντιστηριακών-Εργαστηριακών διαλέξεων
o Posts σχετικά με το φροντιστήριο-εργαστήριο
Λόγω των ειδικών συνθηκών διεξαγωγής των μαθημάτων (εξ αποστάσεως μαθήματα), συνιστάται η
συνετή χρήση μικροφώνου (φροντίζουμε να είναι mute εφόσον δεν έχουμε το λόγο) και η επιλογή
φωτογραφίας προφίλ στο Teams ώστε να φαίνεται ποιοι είμαστε.

