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Ημερομηνία: 25/3/2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΘΕΩΡΙΑ 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

 

Αγαπητοί φοιτητές,  

 

Σας ενημερώνουμε πως το μάθημα της θεωρίας θα πραγματοποιείται πλέον 

διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμα MS Teams από την Πέμπτη 26/3 και κάθε Πέμπτη, 

ώρα 18:00 – 20:00, ακολουθώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος. 

 

Πρόσκληση στο μάθημα 

Η συμμετοχή σας στο μάθημα της θεωρίας θα γίνει μέσω ατομικής πρόσκλησης για 

την ομάδα «Περιβάλλον & Βιομηχανική Ανάπτυξη – Θεωρία» που θα λάβετε: 

• είτε στο mail με το οποίο έως τώρα έχετε εγγραφεί στο μάθημα μέσω της 

πλατφόρμας moodle και χρησιμοποιούσατε σε αυτή, 

• είτε στο ιδρυματικό σας email (@uniwa.gr, @puas.gr, @stef.teipir.gr κτλ.) 

το οποίο είναι δηλωμένο στα στοιχεία σας.  

Για να ελέγξουμε ενδεχόμενα προβλήματα με τα ιδρυματικά emails, έως την Τετάρτη 

25/3 και ώρα 17:00, θα έχει σταλεί σε όλους σας δοκιμαστική πρόσκληση με τίτλο 

"Περιβάλλον_Θ_test" (αντίστοιχο με την παρακάτω εικόνα) από το προσωπικό του 

εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ. 

 

 

Σε περίπτωση που δεν λάβετε το δοκιμαστικό email μέχρι την ώρα που αναφέρεται, 

παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος στο moodle ή email 

(k.christop@uniwa.gr , g.t.tzanes@uniwa.gr ). 
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Είσοδος στο μάθημα (MS Teams) 

 

• 5 με 10 λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα του μαθήματος, ακολουθήστε 

την σχετική πρόσκληση στην ομάδα και εφόσον χρησιμοποιείτε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή για την είσοδό σας στο μάθημα, επιλέξτε «Χρήση 

της εφαρμογής Web». 

• Στη συνέχεια, στην παρακάτω οθόνη, εφόσον έχει ξεκινήσει η διαδικασία, 

θα υπάρχει «Σύσκεψη σε εξέλιξη» και επιλέγετε «Συμμετοχή». 

• Και «συμμετοχή τώρα» στην εν εξελίξει σύσκεψη – διάλεξη: 

 

• Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει σχετικά με τις online 

παρακολουθήσεις των μαθημάτων ή σχετικής αδυναμίας για προσωπικούς 

λόγους, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στα προαναφερθέντα email. 

 

 

      Εκ του Εργαστηρίου 

ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ 


