Ανακοίνωση
για τους\ τις φοιτητές\ τριες
του 4ου εξαμήνου
Οι φοιτητές/τριες του 4ου εξαμήνου να βεβαιωθούν ότι έχουν πρόσβαση στην
υπηρεσία του πανεπιστημιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (WebMail), ώστε να μην
έχουν πρόβλημα με την ηλεκτρονική δήλωση των Πρακτικών Ασκήσεων του
τρέχοντος εξαμήνου. Προκειμένου να εισέλθετε στην υπηρεσία χρησιμοποιήστε τον
σύνδεσμο που ακολουθεί https://webmail.uoi.gr/ και αφού συμπληρώσετε τα πεδία:
όνομα χρήστη και συνθηματικό, πιέστε το κουμπί είσοδος.
Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορείτε να
πραγματοποιήσετε την ηλεκτρονική δήλωση σχολείων για τις πρακτικές ασκήσεις. Οι
φοιτητές/τριες που δεν έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία δεν θα μπορέσουν να
επιλέξουν σχολείο και θα τοποθετηθούν σε όποιο απομείνει μετά την ολοκλήρωση
των δηλώσεων.
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τα στοιχεία πρόσβασης θα πρέπει να μεταβείτε στο
κέντρο διαχείρισης δικτύων προκειμένου να ανακτήσετε την πρόσβαση στο webmail.
Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο άλλο ζήτημα σχετικό με το webmail θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με το κέντρο υπολογιστών στο τηλέφωνο 2651007152 / 2651007151,
Δευτέρα ως Παρασκευή, 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει παρακολουθήσεις
διδασκαλιών σε Δημοτικά Σχολεία του Νομού Ιωαννίνων επί μία συνεχόμενη
εβδομάδα και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 έως και την
Παρασκευή 27 Απριλίου 2018.

Οι φοιτητές/ τριες θα πρέπει:
1. Να κάνουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους για τις πρακτικές ασκήσεις
την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018.
Απαραίτητη προϋπόθεση όπως προαναφέρθηκε να υπάρχει ενεργός
λογαριασμός πανεπιστημιακού webmail.
Η ημέρα και ώρα στην οποία θα πρέπει να εισέλθουν στο σύστημα για
την εγγραφή εξαρτάται από το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους. Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ημέρες και ώρες εισαγωγής.

1

Ημερομηνία: Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
Αρχικό γράμμα επωνύμου
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ

Χρονικό διάστημα
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00

Ημερομηνία: Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Αρχικό γράμμα επωνύμου
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
(όσοι δεν τα κατάφεραν στο
χρονικό διάστημα που τους
αντιστοιχεί)

Χρονικό διάστημα
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-08:00 (της επομένης ημέρας)

Όσοι/ες δεν καταφέρουν να εισέλθουν στο σύστημα και να εγγραφούν
επιτυχώς στην ημέρα και ώρα που τους αντιστοιχεί, έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν την εγγραφή τους το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
από τις 21:00 έως την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 στις 08:00 πμ.
2. Θα πραγματοποιήσουν τη δήλωση προτίμησης σχολείου, όπου θα
υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, τη Δευτέρα 26 Μαρτίου
2018 και την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με ενημέρωση που
θα λάβουν στο email τους, αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία της
εγγραφής στο σύστημα.
Για να εισέλθετε στο σύστημα δηλώσεων σχολείων χρησιμοποιήστε τον
παρακάτω σύνδεσμο: http://diloseis.ptde.uoi.gr
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