Οδηγίες για τα εξ αποστάσεως μαθήματα στο
Τμήμα Λογοθεραπείας
Σε συνέχεια της απόφασης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ) σας ενημερώνουμε ότι
από 26 Μαρτίου 2020 όλα τα θεωρητικά μαθήματα θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά εξ
αποστάσεως. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την χρήση της εφαρμογής Microsoft Teams μέσω της οποίας θα γίνουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα
Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας διαθέτουν λογαριασμό (όνομα χρήστη/κωδικό) στο ΠΙ μέσω του οποίου έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως βαθμολόγιο/δηλώσεις μαθημάτων, ΕΥΔΟΞΟ, ακαδημαϊκή ταυτότητα και άλλα. Επίσης κάθε φοιτητής με λογαριασμό στο ΠΙ διαθέτει email της μορφής username@uoi.gr όπου username το
όνομα χρήστη του λογαριασμού σας (sltXXXXXX). Η είσοδος στο email σας γίνεται από το
http://email.uoi.gr
Το ΠΙ προσφέρει σε κάθε φοιτητή άδεια χρήσης στο Office 365 όπως αναφέρεται
στην ανακοίνωση που υπάρχει στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος Λογοθεραπείας
(https://slt.uoi.gr/office365_uoi.html).
Μία από τις πολλές εφαρμογές που διαθέτει το Office 365 είναι το Microsoft Teams
που είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να εργαστούν ομαδικά εξ αποστάσεως. Στο πλαίσιο των εξ αποστάσεως μαθημάτων από το Τμήμα Λογοθεραπείας θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Microsoft Teams για των εξ αποστάσεως μαθημάτων.
Το Microsoft Teams θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό το την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle (https://moodle.ioa.teiep.gr) που χρησιμοποιείται από το Τμήμα. To
Moodle θα χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες για να ενημερώνονται οι φοιτητές για το
τρόπο παρακολούθησης των βίντεο-διαλέξεων μέσω του Microsoft Teams.
Βήματα που πρέπει να κάνουν οι φοιτητές ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
Teams
1. Αποκτήσετε λογαριασμό στο Office 365 μέσω του ΔΗΛΟΣ (https://delos365.grnet.gr)
σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ (βήμα 2). Το 1ο βήμα (URegister) δεν
χρειάζεται διότι όλοι έχετε λογαριασμό στο ΠΙ
2. Εγκαταστήστε και συνδεθείτε στο Teams
Το Teams μπορεί να το χρησιμοποιηθεί με 2 διαφορετικούς τρόπους. Είτε με εγκατάσταση της desktop εφαρμογής στον Η/Υ σας είτε με σύνδεση μέσω web browser.
1. Για να εγκατασταθεί η desktop εφαρμογή του Teams υπάρχουν 2 τρόποι:
i. Να εγκατασταθεί όλο το Office 365 στο υπολογιστή σας ακολουθώντας τις οδηγίες του αντίστοιχου οδηγού (βήμα 4).
ii. Να εγκατασταθεί μόνο η εφαρμογή του Teams αφού το κατεβάσετε από εδώ.
Η λύση αυτή ενδείκνυται όταν δεν θέλετε να κατεβάσετε όλο το
Office 365 (~2,5GB) ή όταν ενώ έχετε εγκαταστήσει το Office 365
δεν έχει εγκατασταθεί το Teams (σπανιότατη περίπτωση)
2. Για χρήση του Teams μέσω web browser συνδέεστε στην σελίδα
https://teams.microsoft.com) με τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο ΠΙ

(@uoi.gr).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συνεδρίες (video) μέσω web browser υποστηρίζονται μόνο
από το Google Chrome και το Microsoft Edge οπότε προτείνεται η χρήση
τους.
Για να συνδεθείτε στο Teams θα πρέπει στην είσοδο να δώσετε το email σας
στο ΠΙ (username@uoi.gr). Στην συνέχεια οδηγήστε στην Κεντρική Υπηρεσία
Πιστοποίησης του ΠΙ όπου συμπληρώνετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και
εισέρχεστε στο Teams
3. Εγγραφή σε Ομάδες (μαθήματα) του Teams
• Για να εγγραφείτε σε κάποιο μάθημα στο Teams χρησιμοποιήστε τις οδηγίες
που υπάρχουν στις σελίδες 24-25 του οδηγού χρήσης του Teams
• Τον κωδικό του κάθε μαθήματος ή τον σύνδεσμο εγγραφής/σύνδεσης στο
κάθε μάθημα θα το ανακοινώνει στο αντίστοιχο μάθημα στο Moodle ο διδάσκοντας
4. Παρακολούθηση βίντεο-διαλέξεων μέσω του Microsoft Teams
Για να παρακολουθήσετε τις βίντεο-διαλέξεις θα πρέπει να μπαίνετε στο αντίστοιχο μάθημα στο Teams και να κάνετε σύνδεση στην συνεδρία κάθε φορά που
θα υπάρχει κάποια βίντεο-διάλεξη. Περισσότερες πληροφορίες από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος μέσω του Moodle .

Παρατηρήσεις.
•

•
•

To Teams μπορεί να δουλέψει και χωρίς την εγκατάσταση όλου του Office 365 ή κει χωρίς καμία εγκατάταση (μέσω Google chrome ή Microsoft
Edge) υπό την προϋπόθεση ότι έχετε κάνει επιτυχή εγγραφή στο ΔΗΛΟΣ
To Teams μπορεί να δουλέψει και σε κινητά τηλέφωνα ή tablet
Αν υπάρχει παλαιότερη έκδοση του Office και θέλετε να εγκαταστήσετε
το Office 365 προτείνετε η απεγκατάσταση της παλαιάς έκδοσης

Σχετικοί σύνεδροι
•
•
•
•
•
•
•
•

Απόφαση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για εξ΄ αποστάσεως μαθήματα
Ανακοίνωση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για εξ αποστάσεως Μαθήματα μέσω της
Πλατφόρμας Σύγχρονης Εκπαίδευσης MS Teams
Εγχειρίδιο Οδηγιών Λήψης και Εγκατάστασης του Office 365
Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Microsoft Teams
Αποδοχή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με την λήψη των Office 365 και MS Teams
ΔΗΛΟΣ (https://delos365.grnet.gr)
Πύλη του Office 365 (https://portal.office.com)

