
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 

Ανακοίνωση για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

 

 

Καλή σας µέρα 

Εύχοµαι να είστε όλοι/όλες καλά και να τα πούµε όσο το δυνατόν γρηγορότερα από κοντά! 

 

Όπως έχει ανακοινωθεί από το τµήµα από αύριο, 26/3/2020, αρχίζουν τα εξ αποστάσεως 

µαθήµατα. 

 

Στο πλαίσιο του µαθήµατος της "Τεχνητής Νοηµοσύνης", παρακαλώ να προσέξετε τα εξής: 

Για να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική η προσπάθεια αντικατάστασης της πρόσωπο 

µε πρόσωπο εκπαίδευσης είναι απολύτως απαραίτητο να συνδυάζονται οι ασύγχρονες 

δραστηριότητες (διάβασµα, δοκιµή ασκήσεων, κλπ) µε τη σύγχρονη διαδικασία της 

τηλεκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό:  

(α) θα σας δίνεται κάθε εβδοµάδα ένα φύλλο δραστηριότητας, στο οποίο θα προτείνονται 

ενέργειες που πρέπει να ολοκληρώνετε µε δική σας πρωτοβουλία και  

(β) θα προσκαλείστε σε τηλεδιασκέψεις, στις οποίες θα παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό 

υλικό και θα γίνεται προσπάθεια επίλυσης των αποριών. Οι ώρες των τηλεδιασκέψεων θα 

είναι ακριβώς ίδιες µε αυτές που προβλέπονταν στο κανονικό πρόγραµµα ωρών και 

µαθηµάτων του τµήµατος (δηλαδή ∆ευτέρα και Πέµπτη 9:00-11:00). Εναλλακτικά και 

συµπληρωµατικά θα αναρτώνται βιντεοσκοπηµένες διαλέξεις τις οποίες θα µπορείτε να 

παρακολουθείτε σε οποιοδήποτε χρόνο.   

 

Τα φύλλα ασύγχρονων δραστηριοτήτων και οι προσκλήσεις για τηλεδιάσκεψη θα αναρτώνται 

στο moodle (στο αντίστοιχο µάθηµα "ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ") καθώς επίσης και στη 

διαδικτυακή σελίδα µου (https://people.iee.ihu.gr/~demos/teaching_GR.html). 

 

Το φύλλο δραστηριοτήτων της εβδοµάδας έχει ήδη αναρτηθεί, παρακαλώ να το 

συµβουλευτείτε. Η πρώτη τηλεδιάσκεψη θα πραγµατοποιηθεί αύριο 26/3/2020 µέσω του 

συστήµατος zoom. Παρακαλώ χρησιµοποιήστε το παρακάτω http link: 

 

Demosthenes Stamatis is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Meeting ID: 897 307 2242 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/8973072242  

 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγµατοποιηθεί σε δύο κύκλους (αντίστοιχα µε τα τµήµατα που είχαν 

οριστεί από την αρχή του εξαµήνου). Τον κάθε κύκλο µπορούν να παρακολουθήσουν µέχρι 100 

άτοµα: 

 

• Κύκλος 1: Φοιτητές/φοιτήτριες που το επίθετό τους αρχίζει από Μ-Ω 

Πέµπτη 26/3/2020 -> 9:00 - 9:45 

 

• Κύκλος 2: Φοιτητές/φοιτήτριες που το επίθετό τους αρχίζει από Α-Λ 

Πέµπτη 26/2/2020 -> 10:00 - 10:45 

 



Παρακαλώ να διαβάσετε τις γενικές οδηγίες της ανακοίνωσης του τµήµατος, που αναφέρονται 

στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παρακαλώ επίσης να έχετε υπόψη σας ότι οι 

τηλεδιασκέψεις του µαθήµατος θα βιντεοσκοπούνται για εκπαιδευτικούς λόγους. Η 

συµµετοχή σας σε αυτές συνεπάγεται και την αποδοχή της βιντεοσκόπησης. 

 

Με την ελπίδα ότι ο Corvid-19 δεν θα "λυγίσει" το Internet (καθώς όλοι µας τα κάνουµε όλα 

µέσα από αυτό), θα τα πούµε αύριο 9:00-11:00. 

 

Σας χαιρετώ 

∆ηµοσθένης Σταµάτης 


