ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εργαστηρίου Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού
για την εξέταση του μαθήματος

Βελτίωση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (290)
ΘΕΩΡΙΑ από την κ.κ. ΜΠΕΜΠΕΛΗ, ΤΑΝΗ
και
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ από κ.κ. ΜΠΕΜΠΕΛΗ, ΤΑΝΗ, ΓΚΟΥΦΑ, ΚΑΤΣΙΛΕΡΟ

Την Τρίτη 7/7/2020 θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις μέσω του e-class και
ταυτοποίηση μέσω του Teams ως εξής:
Όλοι οι φοιτητές:
ΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΙΑΣ:
Microsoft Teams

ώρα 11:00 π.μ.-11:15 π.μ.

ταυτοποίηση μέσω

Ώρα 11:15 π.μ. – 11:40 π.μ., εξέταση μέσω Open e-class
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ώρα 11:40 π.μ.- 11:50 π.μ. ταυτοποίηση μέσω Microsoft
Teams
Ώρα 11:50 π.μ.- 12:10 μ.μ. εξέταση μέσω Open e-class

Για όσους έχουν επιλέξει εξέταση με φυσική παρουσία θα πρέπει να έρθουν την
ίδια ημέρα και ώρα στο κτήριο Παπαδάκη (υπόγειο, αίθουσα Β).

Οδηγίες για την ταυτοποίηση:
Η ταυτοποίηση θα γίνει με επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας (ή αστυνομικής
ταυτότητας/διαβατηρίου) μέσω της Microsoft Teams (κωδικός για τη διαδικασία

lgbq8bi, κωδικός για τη διαδικασία
ταυτοποίησης στη ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2c2utzt ).
ταυτοποίησης στη ΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

Οδηγίες για την εξέταση μέσω Open e-class:
1. Πέντε με δέκα (5-10΄) λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης
μπαίνετε στο e-class, στη συνέχεια μπαίνετε στο «Χαρτοφυλάκιο χρήστη»
και κάνετε κλικ στα «Θέματα εξέτασης» (ΠΡΟΣΟΧΗ: Θεωρία και Εργαστήριο
έχουν διαφορετικά διαγωνίσματα σε διαφορετικές ώρες).

2. Ακολούθως από το Μενού, κάνετε κλικ στο «Ασκήσεις» όπου θα βρίσκονται
τα θέματα εξέτασης θεωρίας ή εργαστηρίου κατά περίπτωση.
3. Στον χρόνο έναρξης της κάθε εξέτασης, θα ενεργοποιηθεί η άσκηση.
Προϋπόθεση, να πατήσετε «Επανάληψη/πληκτρολόγηση, Ctrl+Y, refresh».
Η ώρα ενεργοποίησης είναι συνδεδεμένη με το ρολόι του κεντρικού server
του Πανεπιστημίου και όχι με του υπολογιστή σας!
4. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης:
➢ Αν διακοπεί η σύνδεση, για τα επόμενα 5 λεπτά μπορείτε να
επανασυνδεθείτε.
➢ Αν δεν τα καταφέρετε, ενημερώστε με e mail τη διδάσκουσα:
o κα Π. Μπεμπέλη, bebeli@aua.gr,
ή καλέστε τηλεφωνικά στο 210 529 4625, 4626, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα
εξετασθείτε με φυσική παρουσία σε χρόνο που θα ανακοινωθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συστήνεται αυστηρά η ΥΠΟΒΟΛΗ του διαγωνίσματος
τουλάχιστον 1-2 λεπτά πριν τη λήξη του καθορισμένου χρόνου
εξέτασης.

Ο/Η φοιτητής/τρια με ΑΜ13722 δεν έχει εγγραφεί στο e-class και δεν μπορεί να
συμμετέχει στην από απόσταση εξέταση. Εάν κάνει εγγραφεί να στείλει e-mail στους
διδάασκοντες.

