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Προς: Τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και τους υποψήφιους διδάκτορες του 
Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

 

Θέμα: Εκπαιδευτική διαδικασία και θέματα λειτουργίας Τμήματος κατά το διάστημα απαγόρευσης 
λειτουργίας εκπαιδευτικών μονάδων  

 

Αγαπητοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, 

σχετικά με την απαγόρευση λειτουργίας εκπαιδευτικών μονάδων λόγω του COVID-19, θα ήθελα 

να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα: 

 

Εκπαιδευτική λειτουργία με ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στο Τμ. 

Γεωλογίας ΑΠΘ για το διάστημα  

1) Με βάση τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες των Πρυτανικών Αρχών, η ηλεκτρονικά 

υποστηριζόμενη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εφαρμόζεται άμεσα, από τα υφιστάμενα συστήματα 

ηλεκτρονικής διαχείρισης και υλοποίησης μαθημάτων του ΑΠΘ. Η οργάνωση της εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών θα γίνει με ευθύνη του Τμήματος Γεωλογίας. 

Τα μαθήματα αυτά θα θεωρηθούν ισότιμα με τα διά ζώσης και θα προσμετρήσουν στις 

προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εβδομάδες διδασκαλίας, το δε περιεχόμενο που θα διδαχθεί θα 

εξεταστεί κανονικά στις εξετάσεις, όποτε και να γίνουν. 

2) Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών οργάνωση των μαθημάτων και η συνεννόηση 

με τους φοιτητές θα γίνεται με ευθύνη των διδασκόντων κάθε ΠΜΣ και ειδικότερα κάθε 

κατεύθυνσης. 

3) Με βάση τα παραπάνω δεδομένα: 



Α) Θα αρχίσει από τη Δευτέρα 16/3/2020 κανονικά το πρόγραμμα προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος.  

Β) Το πρόγραμμα των προπτυχιακών μαθημάτων (για τα οποία θα παρέχεται από τους 

διδάσκοντες η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία) θα ανακοινώνεται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος και στα άλλα μέσα που το Τμήμα διαθέτει (Facebook, κλπ.). Επιπρόσθετα, κάποιοι 

διδάσκοντες θα επικοινωνούν και οι ίδιοι με τους φοιτητές των τάξεων τους μέσω του συστήματος 

e-learning του ΑΠΘ. 

Γ) Ειδικά για τα μαθήματα της επόμενης Δευτέρα 16/3,  θα βγεί ανακοίνωση στην κεντρική 

ιστοσελίδα του Τμήματος (www.geo.auth.gr) μέχρι σήμερα το βράδυ. 

Δ) Θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνει ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

και για όσα εργαστήρια αυτό είναι εφικτό. 

4) Στο Παράρτημα Α στο τέλος του εγγράφου αυτού παρέχονται οι αναλυτικές οδηγίες για την 

εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση για τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς). Περισσότερες 

οδηγίες υπάρχουν στη σχετική ανακοίνωση του ΚΗΔ, στο σύνδεσμο: 

 

https://it.auth.gr/el/news/2020-03-11/4890 

 

5) Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα παρακαλούνται να ακολουθήσουν άμεσα 

τις σχετικές οδηγίες, κυρίως τη δοκιμαστική σύνδεση, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους για τα 

μαθήματα που θα διδαχθούν τη Δευτέρα, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, ελέγχοντας τη 

λειτουργικότητα της σύνδεσης, του μικροφώνου του Η/Υ και της κάμερας. Ειδικότερα, όταν 

συνδέονται σε ένα μάθημα θα πρέπει να το κάνουν τουλάχιστον 10 λεπτά πρίν την έναρξή του, να 

έχουν απενεργοποιημένη την κάμερα στο περιβάλλον σύνδεσης, όπως και το μικρόφωνο. Εαν 

επιθυμούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος να υποβάλλουν μία ερώτηση στο διδάσκοντα, θα 

στέλνουν στιγμιαίο μήνυμα στο διδάσκοντα μέσα από το περιβάλλον ή θα ενεργοποιούν το 

μικρόφωνο μόνο για να υποβάλλουν το ερώτημα και μετά θα το απενεργοποιούν, ανάλογα και με τις 

πρόσθετες οδηγίες που θα τους δώσει ο κάθε διδάσκων. 

 

Λειτουργία Μονάδων και θέματα φοιτητών του Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 

6) Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος και η Νησίδα θα παραμείνουν κλειστές. Στην περίπτωση που 

υπάρχουν ειδικές ανάγκες από τη Βιβλιοθήκη (π.χ. για την εξυπηρέτηση φοιτητών ιδίως δεύτερου και 

τρίτου κύκλου σπουδών, καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων περάτωσης για όσους/όσες έχουν 
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ολοκληρώσει τις σπουδές τους), παρακαλούνται οι χρήστες να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τον κ. Σ. 

Μηντζαρίδη, στο mintzari@geo.auth.gr 

7) Η Γραμματεία του Τμήματος θα λειτουργεί κανονικά. Η επικοινωνία των φοιτητών με τη 

Γραμματεία θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (εμαιλ) ή τηλεφωνικά, εκτός 

από ειδικές περιπτώσεις (π.χ. παραλαβή βεβαιώσεων) όπου αυτό δεν είναι εφικτό. Πρίν την επίσκεψη 

στη Γραμματεία, παρακαλώ να καλείται στο τηλέφωνο 2310998480. 

8) Σε σχέση με την ορκωμοσία και τη δυνατότητα λήψης πτυχίων των προπτυχιακών φοιτητών, 

έχει ήδη σταλεί σήμερα νέο ενημερωτικό εμαιλ από την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και 

θα λάβετε και νέο εμαιλ από το Τμήμα στις επόμενες ημέρες. 

 

Ρύθμιση εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών στο Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 

9) Σύμφωνα με τις οδηγίες των Πρυτανικών Αρχών, η υποστήριξη των διδακτορικών διατριβών 

και η παρουσίαση πτυχιακών και διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών θα πρέπει να 

διεξάγονται: 

Α) Χωρίς κοινό, αποκλειστικά ενώπιον των εξεταστικών επιτροπών. 

Β) Κατά προτίμηση με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης. Προτείνεται, ιδίως για τις 

διδακτορικές διατριβές, να γίνεται συνεννόηση με το ΚΗΔ για διεξαγωγή της παρουσίασης μέσω e-

presence. Να σημειωθεί ότι αυτή η διαδικασία δεν απαιτεί να κλειστεί χώρος σε αίθουσα του ΚΗΔ 

στο κτίριο Νομικής, αλλά απλά ο φοιτητής και ο επιβλέπων να βρίσκονται σε χώρο του Τμήματος, 

ενώ τα υπόλοιπα μέλη να συνδεθούν μέσω συνδέσμου που θα τους αποσταλεί σε συνεννόηση με 

το ΚΗΔ. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο https://it.auth.gr/el/academicSupport/certConf. 

Εναλλακτικά, και για παρουσιάσεις π.χ. πτυχιακών εργασιών μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα 

υπόλοιπα μέσα τηλεκπαίδευσης που έχει ήδη ανακοινώσει το ΑΠΘ 

(https://it.auth.gr/el/skypemeeting) 

 

Αγαπητοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, 

είναι προφανές ότι ζούμε σε μία πρωτόγνωρη εποχή με ειδικές συνθήκες, οι οποίες απαιτούν 

και ειδική διαχείριση. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί από εσάς νοιώθετε εξαιρετικά άβολα, είτε με την εξ’ 

αποστάσεως διδασκαλία, είτε π.χ. με την παρουσίαση διδακτορικών χωρίς ακροατήριο.  Απλά σας 

καλώ να σκεφτείτε την προτεραιότητα που πρέπει να δώσουμε τόσο στη δημόσια υγεία, όσο και στην 

ανάγκη να καλύψουμε όσο μεγαλύτερο τμήμα των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών 

διαδικασιών μέχρι να λειτουργήσουμε ξανά κανονικά, όποτε και να συμβεί αυτό. Επειδή είναι 
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εξαιρετικά πιθανό η κρίση του COVID-19 να κορυφωθεί αργότερα, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε 

δυνατή προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε έστω κάποιες από τις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες, ώστε να μη χρειαστεί να μείνουμε στο ΑΠΘ όλο το καλοκαίρι και κυρίως να μη χαθεί η 

ακαδημαϊκή χρονιά. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα ήθελα να παρακαλέσω για την κατανόηση και για τη 

συνεργασία όλων σας. 

 

 

Με εκτίμηση 

 

 

Κ.Παπαζάχος 

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 



Παράρτημα Α 

 

Οδηγίες παρακολούθησης εξ’ αποστάσεως διάλεξης με την υπηρεσία Skype for Business 
(για φοιτητές) 

 Από την ιστοσελίδα του Τμήματος αντιγράφουμε το σύνδεσμο (link), προκειμένου να 
συνδεθούμε σε αυτόν και να παρακολουθήσουμε την τηλεδιάσκεψη (μάθημα) μέσω πλοηγού 
(browser). Εναλλακτικά μπορεί να λάβεται και μήνυμα από το διδάσκοντα στο εμαιλ σας. Ο 
σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης θα είναι ενεργός πολύ πριν το μάθημα (από την προηγούμενη 
ημέρα τουλάχιστον) 
 

 Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, πρέπει να συνδεθούν δοκιμαστικά στην 
τηλεδιάσκεψη πριν τη διεξαγωγή της, ώστε να εξασφαλίσουν ότι η σύνδεση γίνεται επιτυχώς. 
Εαν αντιμετωπίσουν πρόβλημα, επικοινωνούν με την υποστήριξη του ΚΗΔ, όπως περιγράφεται 
στην ιστοσελίδα: 

https://it.auth.gr/el/contact 

Η υποστήριξη του ΚΗΔ θα λειτουργήσει και το Σαββατοκύριακo 14 και 15/3, σε ώρες που θα 
ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΚΗΔ (https://it.auth.gr) 
 

 Ρυθμίζουμε τον υπολογιστή μας για συμμετοχή στη συνεδρία σύμφωνα με τις οδηγίες της 
ιστοσελίδας https://it.auth.gr/el/skypeAttendeeChrome, όπου περιγράφεται ότι απαιτείται η 
εκτέλεση του αρχείου SkypeMeetingApp.msi σε υπολογιστή Windows και μόνο, ώστε η 
τηλεδιάσκεψη να πραγματοποιηθεί μέσω πλοηγού. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο και για 
όλους τους φοιτητές/συμμετέχοντες. 
 

 Διεξάγουμε την τηλεδιάσκεψη κατά την προγραμματισμένη ώρα από τον σύνδεσμο 
συμμετοχής επιλέγοντας Συμμετοχή με την εφαρμογή Συσκέψεις Web (Skype meeting App), με 
έναν από τους πλοηγούς Microsoft Edge, Google Chrome, Internet Explorer 11 σε υπολογιστή 
Windows. 
 

 Όταν συνδεόμαστε σε ένα μάθημα, θα πρέπει να το κάνουμε τουλάχιστον 10 λεπτά πρίν την 
έναρξή του, να έχουμε απενεργοποιημένη την κάμερα στο περιβάλλον σύνδεσης, όπως και το 
μικρόφωνο. Εάν επιθυμούμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος να υποβάλλουμε μία ερώτηση 
στο διδάσκοντα, θα στέλνουμε στιγμιαίο μήνυμα στο διδάσκοντα μέσα από το περιβάλλον ή 
θα ενεργοποιούμε το μικρόφωνο μόνο για να υποβάλλουμε το ερώτημα και μετά θα το 
απενεργοποιούμε, ανάλογα και με τις πρόσθετες οδηγίες που θα τους δώσει ο κάθε διδάσκων. 

 

Περισσότερες οδηγίες υπάρχουν στη σχετική ανακοίνωση του ΚΗΔ, στο σύνδεσμο: 

 

https://it.auth.gr/el/news/2020-03-11/4890 
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