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Οδηγός ηλεκτρονικής επιβίωσης στο Τμήμα Φιλολογίας
Κατ'αρχάς, σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Φιλολογίας και σας ευχόμαστε καλή αρχή στον
φοιτητικό σας βίο!
Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων ετών έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετική
στον τρόπο που επικοινωνούν και συνεργάζονται τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Παράλληλα, το πρόσφατο ξέσπασμα της πανδημίας του COVID19 έχει επιταχύνει την
ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας:
α) στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας,
β) στη διεξαγωγή και αξιολόγηση των μαθημάτων και
γ) στην αξιοποίηση λογισμικών, υπηρεσιών cloud μέσω του προγράμματος Office365 for
Education της εταιρείας Microsoft.
Κομβικό ρόλο στην εμπέδωση της νέας πραγματικότητας διαδραματίζει το Κέντρο
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Α.Π.Θ. με το οποίο θα έρχεστε τακτικά σε επαφή
για τυχόν δυσκολίες και/ή απορίες (https://it.auth.gr/el). Καθ’όλη τη διάρκεια του φοιτητικού
σας βίου θα μάθετε να χειρίζεστε αυτά τα μέσα και να πλοηγείστε στους ζωτικούς
ηλεκτρονικούς χώρους του τμήματος. Οι παρακάτω ενότητες θα σας δώσουν μια πρώτη
εικόνα για τους τρεις άξονες (α-γ) που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας
Τα πρώτα σας βήματα στον φοιτητικό σας βίο θα συνδεθούν με την απαραίτητη δημιουργία
ιδρυματικού λογαριασμού. Για τη δημιουργία του θα πρέπει να απευθυνθείτε κατά την
εγγραφή σας στη γραμματεία του τμήματος, η οποία θα σας κατευθύνει για τα επόμενα
βήματα. Με τη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού θα έχετε πρόσβαση σε μια σειρά
χρήσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής γραμματείας. Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής
γραμματείας φοιτητών/-τριών προσφέρουν μέσω της ιστοσελίδας sis.auth.gr, ανάμεσα σε
άλλες υπηρεσίες, τη δυνατότητα:
• να κάνετε δηλώσεις μαθημάτων,
• να παρακολουθείτε τους βαθμούς σας,
• να βλέπετε το πρόγραμμα μαθημάτων και αιθουσών,
• να αιτείστε πιστοποιητικά (όπως βεβαιώσεις μαθημάτων)
Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας register.auth.gr, θα μπορείτε να:
• να αποκτήσετε/ανακτήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και
• να ενημερωθείτε για φοιτητικές παροχές (ακαδημαϊκή ταυτότητα, σίτιση, συγγράμματα).
Για κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον
ιστότοπο του ΚΗΔ.

Ιστότοπος του τμήματος
Ο ζωτικός ηλεκτρονικός χώρος του τμήματος εκπροσωπείται από τον επίσημο ιστότοπο
του τμήματος στον σύνδεσμο http://www.lit.auth.gr. Εκεί, μπορείτε να ενημερωθείτε:
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•
•
•

για τις ώρες συνεργασίας, τα email επικοινωνίας και τους συνδέσμους των προσωπικών
ιστοσελίδων των καθηγητών/-τριών,
για τον οδηγό σπουδών με τις περιγραφές των μαθημάτων και
για τις ανακοινώσεις της γραμματείας και των καθηγητών/-τριών σας που αφορούν
διάφορα επίκαιρα θέματα (λ.χ. ανάμεσα σε άλλα υπάρχει ενότητα αφιερωμένη σε
πληροφορίες για τους πρωτοετείς φοιτητές/-τριες, ανακοινώσεις για συνέδρια και/ή
τυχόν αλλαγές στη διεξαγωγή μαθημάτων ως προς ώρα/μέρα/αίθουσα).

Ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθημάτων Elearning
Εισάγοντας τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού στον σύνδεσμο
http://www.elearning.auth.gr, θα συνδέεστε με την ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθημάτων
elearning του Α.Π.Θ. όπου και θα μπορείτε να επισκεφτείτε τους ιστοτόπους των
μαθημάτων που έχετε δηλώσει. Η πλατφόρμα του elearning είναι ο πιο κομβικός
ηλεκτρονικός χώρος για την ενημέρωσή σας σχετικά με το κάθε μάθημα ξεχωριστά. Πιο
συγκεκριμένα, στον ιστοχώρο κάθε μαθήματος, η πλατφόρμα elearning.auth του Α.Π.Θ.
προσφέρει τις εξής δυνατότητες:
•
•
•

γενικές πληροφορίες για τους στόχους και το οργανόγραμμα του μαθήματος,
ενημέρωση για τη βιβλιογραφία και την ύλη του μαθήματος που θα αναρτά ο/η
διδάσκων/-ουσα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και
ενημέρωση για τυχόν εργασίες ή τεστ που θα αναθέτει ο/η διδάσκων/-ουσα.

Πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης
Η τρέχουσα ατυχής συγκυρία του ξεσπάσματος του COVID19 επέφερε αλλαγές και στη
διεξαγωγή των μαθημάτων. Πλέον, για το τρέχον εξάμηνο και μέχρι νεωτέρας, η
πλειονότητα των μαθημάτων θα διεξάγεται εξ αποστάσεως με τη βοήθεια ηλεκτρονικών
μέσων τηλεδιάσκεψης. Το ΚΗΔ προσφέρει αναλυτικές οδηγίες για μια σειρά τέτοιων
λογισμικών τηλεδιάσκεψης:
•
•
•
•
•

Zoom,
Big Blue Button,
Skype for Business,
Google Meet και
Microsoft Teams

Κάθε διδάσκων/-ουσα επιλέγει ένα από αυτά τα λογισμικά και με τη βοήθεια των οδηγών
χρήσης του ΚΗΔ (για το zoom στο https://it.auth.gr/el/academicSupport/zoom και για τα
υπόλοιπα στο https://it.auth.gr/el/academicSupport/diglearn) θα κατευθυνθείτε για την
επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων σας.

Υπηρεσίες cloud μέσω του προγράμματος Office365 for
Education
Τα μέλη του Α.Π.Θ. απολαμβάνουν υπηρεσίες cloud μέσω του προγράμματος Office365
for Education της εταιρείας Microsoft. Ως φοιτητές/-τριες του Α.Π.Θ. έχετε το δικαίωμα
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χρήσης των online εκδόσεων Word, Excel, Powerpoint, OneNote. Για να συνδεθείτε στις
υπηρεσίες Office365 ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Επισκεφθείτε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:
•
https://portal.office.com
•
https://login.microsoftonline.com
2. Πληκτρολογήστε για είσοδο τη νέα σας ταυτότητα που έχει τη μορφή <ιδρυματικό
username>@office365.auth.gr
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την είσοδο και τη διαχείριση αυτών των
υπηρεσιών, μπορείτε να επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα του ΚΗΔ,
https://it.auth.gr/el/cloudServices/office365.

