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Διεξαγωγή μαθημάτων μέσω ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
Έγγραφο με αρ. πρωτ. 116/16-3-2020 του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Στα πλαίσια των ενεργειών που αναλαμβάνονται από το Πανεπιστήμιο για τη διενέργεια των
μαθημάτων με τεχνικές εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, καλούνται όλοι οι διδάσκοντες:
α) Να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open E-class
(eclass.teiste.gr) (εάν δεν έχουν ήδη)
β) Να εντάξουν τα μαθήματα που διδάσκουν στον κατάλογο μαθημάτων του Open E-class
γ) Να επιλέξουν τις μεθόδους ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιήσουν
για κάθε μάθημα, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί και αποστέλλονται, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τη διοίκηση του ιδρύματος και το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων
δ) Να παρακολουθούν τις σχετικές οδηγίες που ανακοινώνονται, μέσω του προσωπικού τους email, καθώς και μέσω των UoA Announcements και UoA NOC Announcements.
ε) Να ενημερώνουν σχετικά τους φοιτητές μέσω του Open E-class για το ωρολόγιο πρόγραμμα των
μαθημάτων, το σύνδεσμο μέσω του οποίου θα συνδέονται οι φοιτητές σε κάθε μάθημα και το
ηλεκτρονικό μέσο τηλεδιάσκεψης, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή του
στ) Να ενημερώσουν το Συμβούλιο Ένταξης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(sofprapa@teiste.gr ), σε περίπτωση που επιθυμούν να κάνουν χρήση του Αμφιθεάτρου Α2 του
κτηρίου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ για τηλεμετάδοση του μαθήματος, καθώς
στην περίπτωση αυτή απαιτείται συντονισμός με τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών και
τμήματα που έχουν δικαίωμα χρήσης της αίθουσας
ζ) Να επικοινωνούν με το Γραφείο Πληροφορικής στα Ψαχνά (ademerou@uoa.gr, almal@uoa.gr ),
σε περίπτωση που χρειαστούν τεχνική συνδρομή για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης
η) Να ενημερώσουν το Συμβούλιο Ένταξης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(sofprapa@teiste.gr), το αργότερο μέχρι τις 27 Μαρτίου 2020, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή
η εφαρμογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για συγκεκριμένο μάθημα, αναφέροντας τους λόγους
θ) Οι υπεύθυνοι μαθημάτων να μεριμνούν για τον συντονισμό των προαναφερομένων στις
περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι του ενός διδάσκοντες.
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Προκειμένου να μην δημιουργηθεί δυσλειτουργία λόγω επικάλυψης μαθημάτων, η διεξαγωγή της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι σε συμφωνία, κατά το δυνατόν, με το ωρολόγιο
πρόγραμμα του προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση που απαιτούνται μεταβολές από το
ωρολόγιο πρόγραμμα, οι διδάσκοντες θα ενημερώνουν σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
την επιτροπή κατάρτισης του προγράμματος σπουδών και θα εκδίδεται σχετική ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα του προγράμματος σπουδών. Η ανακοίνωση θα προωθείται για ανάρτηση στην
ιστοσελίδα, από την επιτροπή κατάρτισης του προγράμματος σπουδών, εφόσον διαπιστώνει ότι η
μεταβολή είναι εφικτή.
Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης
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