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Θεσ/νίκη 06/01/2021 
 
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ  ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 
 

Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες, 

Οι εξετάσεις των εργαστηρίων της Πετρολογίας Πυριγενών Πετρωμάτων, για την περίοδο 

Ιανουαρίου θα γίνουν εξ αποστάσεως. 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ 

1. Είναι προφανές ότι για λόγους προστασίας της υγείας δεν θα γίνουν επαναληπτικά 

εργαστήρια.  

2. Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να εξεταστούν πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα στο elearning. 

3. Εκεί μπορείτε να δείτε α. Τις παρουσιάσεις των εργαστηρίων και β. video με περιγραφές 

μικροσκοπικών δειγμάτων πυριγενών πετρωμάτων. 

4. Μπορείτε ακόμη να διαβάσετε από τη σελίδα του μαθήματος όπου υπάρχει πλήθος 

φωτογραφιών μακροσκοπικών δειγμάτων πετρωμάτων: 

5. http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo317y/ 

6. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εικονικό μικροσκόπιο (πολύ καλά 

οργανωμένο από τον κ. Τ. Σοδάτο) (www.virtualmicroscope.org) που προορίζεται για 

τη διδασκαλία της Πετρολογίας σε προπτυχιακό επίπεδο, επιτρέποντας στους φοιτητές να 

μελετήσουν λεπτές τομές πετρωμάτων με τη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης 

http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo212y/ 

7. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε, την Τρίτη 12/01/2021, σε κάποιο από τα τμήματα που θα 

γίνει επαναληπτικό εργαστήριο:  

https://authgr.zoom.us/j/91479077971?pwd=UTYweVJ6b2pVTFBYMlQ3eG9qUUplZz09 

 

http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo317y/
http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo212y/
https://authgr.zoom.us/j/91479077971?pwd=UTYweVJ6b2pVTFBYMlQ3eG9qUUplZz09


  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  

• Οι εξετάσεις των εργαστηρίων Πετρολογίας Πυριγενών Πετρωμάτων, θα γίνουν την Τρίτη 

19.01.2021 με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί. 

• Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στα εργαστήρια πρέπει οπωσδήποτε να 

στείλουν μέχρι την Πέμπτη 14.01.2021 στις 1400 mail (από το ιδρυματικό τους mail) στη 

διεύθυνση koroneos@geo.auth.gr. αναφέροντας ονοματεπώνυμο και ΑΕΜ. Μετά την 

παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα γίνει δεκτό κανένα mail. 

• Αμέσως μετά όσοι φοιτητές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εξεταστούν θα πάρουν 

πρόσκληση για συμμετοχή στις εξετάσεις με την πλατφόρμα zoom.  

• Την προκαθορισμένη ώρα εξέτασης, όσοι φοιτητές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να 

εξεταστούν θα λάβουν στο mail τους link με: α) 4 video παρουσίασης αντίστοιχων λεπτών 

τομών πετρωμάτων, β) ένα αρχείο power point που θα περιέχει οδηγίες και 

αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες 8 μακροσκοπικών δειγμάτων και γ) το φύλλο των 

εξετάσεων σε αρχείο word.  

• Ως αρχή της εξέτασης λογίζεται η ώρα αποστολής του mail με το link. Η εξέταση θα διαρκεί 

60 λεπτά. Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης η κάμερα και το μικρόφωνο του υπολογιστή του 

κάθε εξεταζόμενου θα είναι ανοιχτά. Σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 60 λεπτά, πρέπει να 

επιστραφεί το φύλλο των εξετάσεων, ως αρχείο word, συμπληρωμένο. Μετά την παρέλευση 

των 60 λεπτών δε θα γίνει δεκτό κανένα φύλλο εξετάσεων.  

• Είναι πιθανό, μετά την επιστροφή του φύλλου εξετάσεων να γίνουν διευκρινιστικές 

ερωτήσεις, επί των απαντήσεων, που θα αφορούν ορυκτά, ιστούς, υφές αλλοιώσεις κλπ που 

είχε ο κάθε φοιτητής. 

 

 

 

 

Ο Διδάσκων 

Α. Κορωναίος 

Καθηγητής Α.Π.Θ. 
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