ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αγαπητοί φοιτητές / Αγαπητές φοιτήτριες,
ενόψει της έναρξης (του κυρίως μέρους) της Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2020 στις 1506-20 το Τμήμα Φιλολογίας θα διοργανώσει προσομοίωση γραπτών εξετάσεων (χωρίς
καμία βαθμολογική σημασία και χωρίς οποιαδήποτε αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο
μάθημα) στις πλατφόρμες MS Teams και Ecourse με σκοπό την τεχνική εξοικείωση των
φοιτητ(ρι)ών του Τμήματος, ιδίως αυτών που δεν έχουν ήδη πραγματοποιήσει/δεν θα
πραγματοποιήσουν προσομοίωση σε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα (με μέριμνα των
αντίστοιχων διδασκόντων τους). Για τον λόγο αυτό
(1) έχει δημιουργηθεί νέο προπτυχιακό μάθημα στο Ecourse με τίτλο ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στο οποίο μπορούν να αυτο-εγγραφούν (χωρίς κωδικό) όλοι οι
ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φιλολογίας (με όριο 1250 άτομα)
ανεξαρτήτως εξαμήνου
(2) έχουν δημιουργηθεί πέντε (5) εικονικές αίθουσες στο MS Teams στις οποίες οι
φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να εγγραφούν ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του
τετραψήφιου Αριθμού Μητρώου (ΑΜ) τους. Σε περίπτωση που θελήσουν να εγγραφούν
πάνω από 1000 (= 5 x 200) φοιτητές/φοιτήτριες, λόγω αδυναμίας του Teams να
εξυπηρετήσει πάνω από 200 άτομα ανά εικονική αίθουσα εξέτασης, οι τυχόν υπεράριθμοι
μπορούν να εγγραφούν στις δύο (2) επιπλέον αίθουσες για τυχόν υπεράριθμους
(ανεξαρτήτως ΑΜ). Οι τελευταίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο αν συμπληρωθούν οι πέντε
πτροηγούμενες.
Οι κωδικοί της κάθε αίθουσας στο MS Teams είναι διαθέσιμοι στο Ecourse (στο μάθημα
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ που αναφέρεται πιο πάνω, στο (1))
Τα τεστ προσομοίωσης τα οποία απαιτούν λίγα λεπτά για να απαντηθούν (και φυσικά δεν
θα ελεγχθούν-βαθμολογηθούν) θα διενεργηθούν ως εξής:
1. MS TEAMS (Παρασκευή 9.30 μμ - Κυριακή 9.30 μμ)
2. ECOURSE (Παρασκευή, 12/06/20, 10.00 μμ - Σάββατο, 13/06/20, 8 πμ)

Σημείωση 1: Στο MS TEAMS οι φοιτητές θα απαντήσουν online και θα πατήσουν στο τέλος
(μια φορά) στο κουμπί για την υποβολή. Στο Ecourse θα ‘κατεβάσουν’ το αρχείο με τα
θέματα, θα απαντήσουν (όπως θέλουν ή και τυχαία) και θα ανεβάσουν εκ νέου το αρχείο
στο Ecourse (με το επώνυμό τους στον τίτλο του αρχείου και φυσικά, με πλήρες
ονοματεπώνυμο και ΑΜ μέσα στο κείμενο, δηλ. στην αρχή του κειμένου).
Σημείωση 2: Στο Ecourse όλοι οι φοιτητές / φοιτήτριες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι με το
επίσημο ονοματεπώνυμο, δηλ. όχι με υποκοριστικά για τα μικρά ονόματα και φυσικά όχι
με προσωνύμια αντί ονοματεπώνυμου καθώς δύνανται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα ως
προς την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις εξετάσεις μαθημάτων μέσω Ecourse.
Επίσης, τα πανεπιστημιακά email όλων πρέπει να ξεκινούν με pl (μικρά), όχι με κεφαλαία
τύπου Pl ή PL. Όσοι δεν προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις σε σχέση με το τελευταίο
ζήτημα (τουλάχιστον αυτοί/αυτές με PL) θα αντιμετωπίσουν προβλήματα με την εγγραφή
τους στο μάθημα ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στο Ecourse.
Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν από τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Για τυχόν
βοήθεια, εφόσον είναι απαραίτητη, απευθυνθείτε στο ecourse@uoi.gr.

Επισημαίνεται ότι λειτουργεί πλέον ειδική ιστοσελίδα για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/) όπου υπάρχουν και
οδηγίες για τους φοιτητές (Οδηγός χρήσης του Teams για τις εξετάσεις κτλ).

Καλή εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020!
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