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ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. Π. ΦΙΛΟΥ  

ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (E-LEARNING) 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων (18-03-2020), τα προπτυχιακά μαθήματα του κ. Π. Φίλου θα ξαναρχίσουν την προσεχή 

εβδομάδα (22-03-2020) με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) και ειδικότερα 

μέσω της ειδικής εφαρμογής MS TEAMS (προτείνεται , λόγω κόστους, η χρήση ενσύρματου (ADSL) ή 

ασύρματου δικτύου (wifi) παρά mobile internet εκτός και αν τεχνικά δεν είναι εφικτό το πρώτο).  

Τα μαθήματα θα διενεργούνται τις ίδιες ημέρες και ώρες, όπως και πριν από τη διακοπή των 

μαθημάτων (εξαιρουμένων των όποιων αναπληρώσεων μαθημάτων), δηλαδή: 

1.   Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας ΙI (Υ, IV εξ.), Πέμπτη, 3-6 μμ 

2. Εισαγωγή στη Μυκηναϊκή Φιλολογία (ΕΥ (Κλασικό), VIII εξ.), Τετάρτη, 12-3 μμ  (εκτάκτως όμως 

την προσεχή εβδομάδα θα λάβει χώρα την Τρίτη, 24-03-2020, 12-3 μμ, λόγω της αργίας της 25
ης

 

Μαρτίου). 

Για την ομαλή επανέναρξη των μαθημάτων καλούνται οι φοιτητές των αντίστοιχων προπτυχιακών 

μαθημάτων (Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας ΙΙ  και Εισαγωγή στη Μυκηναϊκή Φιλολογία):  

α. να εγγραφούν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, στα αντίστοιχα μαθήματα στο Ecourse (σημ.: το 

μάθημα Εισαγωγή στη Μυκηναϊκή Φιλολογία προορίζεται για περιορισμένο αριθμό φοιτητών και 

για αυτό απαιτείται κωδικός εγγραφής) καθώς και να βεβαιωθούν ότι το email που έχουν 

δηλώσει/θα δηλώσουν είναι έγκυρο καθώς αυτό θα είναι απαραίτητο, τόσο για την άμεση, μαζική 

επικοινωνία εφεξής όσο και για την ανάρτηση-αποστολή (τις επόμενες 1-2 ημέρες) του κωδικού 

εγγραφής στην εικονική αίθουσα του αντίστοιχου μαθήματος στην εφαρμογή MS TEAMS. 

β. να εγκαταστήσουν εγκαίρως την εφαρμογή MS TEAMS (σε Η/Υ, ταμπλέτα ή κινητό τηλέφωνο) 

μέσω του MS Office 365, να εξοικειωθούν με τη χρήση της και να διαβάσουν την αποδοχή 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που συνεπάγεται η χρήση της (https://www.uoi.gr/ex-

apostaseos-mathimata-meso-tis-platformas-sygchronis-ekpaideysis-msteams/).  

Τέλος, επισημαίνεται ότι το μεταπτυχιακό μάθημα Γλωσσική Αλλαγή θα συνεχίσει να διενεργείται, 

τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας, μέσω  της εφαρμογής Skype. 

Ο  ΔΙΔΑΣΚΩΝ,   

Π. ΦΙΛΟΣ  (pfilos@uoi.gr) 


