
 

 

Επιστολή προς τους/τις φοιτητές/τριες 

 

 
Καταρχήν να ευχηθώ υγεία σε εσάς και τις οικογένειες σας. Οι εξελίξεις είναι πρωτόγνωρες για 

όλους μας. Ελπίζω να λήξουν όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον τόπο μας και για όλη 

την ανθρωπότητα. 

 

 

Όπως αναφέρεται και στην επιστήμη της Διοίκησης «κάθε Απειλή είναι και μια Ευκαιρία». 

Σήμερα, μας δίνεται η ευκαιρία να εξοικειωθούμε όλοι μαζί, με μια από τις συνηθισμένες 

πρακτικές που ακολουθούν πολλά Πανεπιστήμια, κυρίως σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

Σπουδών, αλλά και πολλές επιχειρήσεις για την επικοινωνία με τα στελέχη τους. Αυτή είναι η εξ 

αποστάσεως επικοινωνία με πολλά θετικά και πιθανώς με μερικές αστοχίες. 

 

Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στον ηλεκτρονικό τρόπο διδασκαλίας και την ευχή να υπάρξει 

εποικοδομητική διδασκαλία και μέσα από έναν ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας. Το εργαλείο 

που θα χρησιμοποιήσουμε είναι  το Microsoft Teams,ένα από τα πολλά συνεργατικά εργαλεία, 

που υπάρχουν.  

 

Τα μαθήματα στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκτός από τις διαφάνειες σε powerpoint με ηχητική 

επένδυση,που προβλέπεται υποχρεωτικά να υπάρχουν για όλα τα μαθήματα, θα υπάρχει η 

δυνατότητα να πραγματοποιείται η διδασκαλία, αν όχι σε όλα, σε κάποια μαθήματα και 

ηλεκτρονικά στοMicrosoft Teams.  Στην ηλεκτρονική διδασκαλία, οι παραδόσεις θα 

πραγματοποιούνται στις ώρες που προβλέπεται από  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, όπως 

έχει αναρτηθεί από την αρχή του εξαμήνου. Βεβαίως, ενδεχομένως να απαιτηθούν και ορισμένες 

αναπροσαρμογές σε περιπτώσεις που θα υπάρξουν κάποια τεχνικά ή άλλα προβλήματα.  Αυτό 

θα γίνεται, για όσο διάστημα δεν μπορεί να υπάρξει η δια ζώσης διδασκαλία, όπως προβλέπεται 

απότις κατά περίπτωση αποφάσεις της Πολιτείας και του Πανεπιστημίου.     

 

Όσοι/ες δεν γνωρίζεται και δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Microsoft Teams και επιθυμείτε να το 

παρακολουθήσετε, η διαδικασία εγγραφής στο πρόγραμμα είναι η εξής: 

  

- Μεταβαίνετε στην ιστοσελίδα https://delos365.grnet.gr και πατάτε το κουμπί σύνδεση 

 

- Βασική προϋπόθεση για να συνδεθείτε είναι να χρησιμοποιήσετε τους 

ιδρυματικούς λογαριασμούς σας στο aua. Αναφέρομαι στο username και 

το password που έχετε για να συνδέεστε στο emailσας και στο μαθητολόγιο. Είναι τα  

στοιχεία, που σας δόθηκαν κατά την εγγραφή σας στο Α΄εξάμηνο. Είναι τα ίδια στοιχεία 

που χρησιμοποιείται για να δηλώσετε μαθήματα κατά την αρχή του κάθε εξαμήνου.  

 

- Επιλέξτε το Teams. Μόλις μπείτε στο περιβάλλον της εφαρμογής βλέπετε "Συμμετοχή ή 

Δημιουργία ομάδας". Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα 

του Micrososft Teams απότο link :https://teams.microsoft.com/downloads] 

https://delos365.grnet.gr/
https://teams.microsoft.com/downloads


- Μόλις μπείτε στο περιβάλλον του Microsoft Teams τότε πηγαίνετε στην επιλογή 

"Συμμετάσχετε σε μια ομάδα με κωδικό και εκεί που βλέπετε "Εισαγωγή Κωδικού" 

παρακαλώ καταχωρίστε τον Κωδικό του μαθήματος ( π.χ. ldjx2vm).  

- Έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας και λογικά από το ημερολόγιο θα μπορείτε να δείτε 

την ώρα και ημέρα που έχουμε το επόμενο μάθημα μας. 

 

Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική.  

  

Στο πρώτο μάθημα θα ορίσουμε τους κανόνες/τεχνικές διεξαγωγής της συνεργασίας μας, στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον που προαναφέρθηκε. Υπάρχει η δυνατότητα να ενεργοποιείτε 

το μικρόφωνο σας και να μου υποβάλλετε ερώτηση (όπως στην αίθουσα). 

Εναλλακτικά, μπορείτε να γράφετε την ερώτηση σας στο chat και να τη βλέπουν όλοι 

οι συμμετέχοντες (όπως στην αίθουσα). Όσοι/-ες βέβαια θέλετε να λύνετε απορίες ή να 

ρωτάτε περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να συμμετέχετε στην ηλεκτρονική τάξη.    

 

Καλή μας συνέχεια με υγεία για όλες και όλους, 

 

Εκ μέρους των διδασκόντων του Τμήματος 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

Αντώνιος Ρεζίτης   

 


