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Ανακοίνωση
Δήλωση Μαθημάτων στο https://exams.ionio.gr για την εξεταστική
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2021 για όλους τους φοιτητές
Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές,
Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή για τη δήλωση συμμετοχής σας στις εξετάσεις (https://exams.ionio.gr) ξεκινά τη
λειτουργία της την Τρίτη 12/1, ενώ οι δηλώσεις των μαθημάτων θα γίνονται ως και την Παρασκευή 15/1.
Σύμφωνα με απόφαση του Ιδρύματος, η δήλωση συμμετοχής αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις.
Στην Αρχική Σελίδα του OpenCourses (https://opencourses.ionio.gr/) υπάρχουν τεχνικές οδηγίες για τους φοιτητές, σχετικές
με τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Επίσης, περαιτέρω οδηγίες και γενικοί οδηγοί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
βρίσκονται αναρτημένοι στον κεντρικό ιστότοπο του Ιονίου Πανεπιστημίου: (https://ionio.gr/gr/studies/e-learning/)
Ενόψει της επερχόμενης εξεταστικής περιόδου, βεβαιωθείτε και για τα ακόλουθα:
- Είστε ενήμεροι σχετικά με τις (τεχνικές και μη) προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση ενός μαθήματος, όπως αυτές
έχουν καθοριστεί από τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος και συγκεκριμένα ότι: Την ώρα της εξέτασης, κατ'
ελάχιστον θα διαθέτετε κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση, τη φοιτητική σας ταυτότητα, καθώς
επίσης βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.
- Είστε εγγεγραμμένοι στους εικονικούς χώρους των μαθημάτων που θα εξεταστείτε, οι οποίοι φιλοξενούνται στις
πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass ή/και Open e-class) ώστε να ενημερωθείτε, μέσω των ανακοινώσεων που
δημοσιεύονται εκεί από τους υπεύθυνους διδάσκοντες, για τις λεπτομέρειες της εξέτασης του εκάστοτε μαθήματος.
- Είστε εγγεγραμμένοι στο μάθημα #μένουμε_σπίτι - Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εξέτασης, στην
πλατφόρμα Open e-class το οποίο αποτελεί τον χώρο ενημέρωσης, διάθεσης υλικού και υποστήριξης των φοιτητών και
μελών του Τμ. Πληροφορικής για τις διαδικασίες και τα μέσα τα οποία θα αξιοποιηθούν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
και την εξ αποστάσεως εξέταση.
- Έχετε πρόσβαση στο ακαδημαϊκό σας e-mail (το οποίο και αποτελεί, την περίοδο αυτή, βασική πηγή ενημέρωσης καθώς
όλες οι ανακοινώσεις της γραμματείας ή των μαθημάτων που φιλοξενούνται στα eclass & Open e-class καταλήγουν σε αυτό
το mailbox) και ότι αυτό είναι λειτουργικό (για περισσότερες πληροφορίες βλ. τις σχετικές οδηγίες στο μάθημα
#μένουμε_σπίτι - Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εξέτασης).
Σημείωση: Υποστήριξη, για ζητήματα λειτουργίας της εφαρμογής https://exams.ionio.gr (και μόνον), θα προσφέρεται από
το: av-tech@ionio.gr. Για άλλα θέματα που αφορούν στη δήλωση των μαθημάτων σας ή στη συμμετοχή σας στις εξετάσεις,
επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του τμήματος.
Ευχόμαστε Καλή Δύναμη και καλή Επιτυχία

