
Κανονισμός διδακτικής λειτουργίας του Τμήματος Φ.Κ.Σ.  

με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  

(εγκεκριμένος από την 220ης/24-3-2020  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ) 

Καταρχήν διαπιστώνεται ότι τα μέλη του Τμήματος έχουν ενστάσεις τους για 

διενέργεια μαθημάτων εξ αποστάσεως, τόσο για τους κοινωνικούς λόγους που δεν 

εξετάζουν την δυνατότητα ίσης πρόσβασης όλων των φοιτητών του Ιδρύματος στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και επομένως και στα μαθήματα, αλλά και τους 

παιδαγωγικούς κινδύνους που κρύβει η υποκατάστασης της δια ζώσης διδασκαλίας 

με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ωστόσο τα μέλη, κατανοώντας την κρισιμότητα των 

περιστάσεων που έχουν διαμορφωθεί λόγω covid19, συμφώνησαν ότι πρέπει να 

συνεχιστούν τα μαθήματα –έστω και εξ αποστάσεως- και να διατηρηθεί μια αίσθηση 

κανονικότητας στους φοιτητές. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας των διενεργούμενων σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

πρόγραμμα σπουδών  προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών αποφασίστηκε να υλοποιηθεί ως εξής: 

 Η έναρξη της λειτουργίας εξ αποστάσεως διδασκαλίας προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών μαθημάτων να γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

συνεδρίασης της 24
ης

 Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα απαιτηθεί,  

σύμφωνα με το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου του 

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.  

 Τα μαθήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, κατά την 

περίοδο αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ιδρύματος, με τη 

χρήση των υπηρεσιών Webex, Zoom, Skype for Business, Teams, 

BigBlueButton ή άλλης κατάλληλης πλατφόρμας που έχει ήδη οριστεί από τη 

Σύγκλητο συνυπολογίζονται και δεν χρειάζεται γι’ αυτά επιπλέον 

αναπλήρωση. 

 Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες 

προδιαγραφές:  

 Διαίρεση της ύλης ανά εβδομάδα  

 Ρητά δηλωμένοι μαθησιακοί στόχοι  

 Σαφείς οδηγίες μελέτης του αναρτώμενου εκπαιδευτικού υλικού  

 Προσαρμογή της διδακτέας ύλης σύμφωνα με τα οριζόμενα ECTS για 

κάθε μάθημα.  

 Οι διδάσκοντες και διδάσκουσες έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν σε τακτό 

χρόνο στη Γραμματεία του Τμήματος (με κοινοποίηση στην πρόεδρο του 

Τμήματος) τις επιλογές τους για την πραγματοποίηση των μαθημάτων τους 

και τον χρονικό προγραμματισμό τους. Σε κάθε περίπτωση, οι διδάσκοντες 

και διδάσκουσες αναλαμβάνουν υποχρέωση εβδομαδιαίας παροχής εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Συντάσσουν σχετικές ανακοινώσεις προς τους 

φοιτητές και τις αποστέλλουν στη Γραμματεία (με κοινοποίηση στην πρόεδρο 

του Τμήματος) προς άμεση ανάρτηση στο studentsweb ή κοινοποίηση στους 

φοιτητές με άλλο κατάλληλο τρόπο.  

 Για την πιστοποίηση της πραγματοποίησης των εξ αποστάσεως μαθημάτων 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται στον παρόντα Κανονισμό οι 



διδάσκοντες και διδάσκουσες θα τηρούν δεδομένα για την έναρξη και λήξη 

του μαθήματος και τον αριθμό των συμμετεχόντων/ουσών που παράγονται 

αυτόματα από την χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα (ημερολόγιο μαθήματος) 

είτε θα προβαίνουν σε αποτύπωση οθόνης (screen copy) στην έναρξη και στη 

λήξη του μαθήματος, αν αυτό τους εξυπηρετεί. Τα ως άνω δεδομένα θα 

τηρούνται από τον διδάσκοντα σε «ημερολόγιο μαθήματος» ώστε να μπορούν 

να  βρεθούν στη διάθεση των διευθυντών/τριών Τομέων και διευθυντών/τριών 

ΠΜΣ, για τα οικεία μαθήματα, καθώς και της Προέδρου του Τμήματος, αν 

ζητηθούν.  

 Για την πιστοποίηση της ασύγχρονης διδασκαλίας οι διδάσκοντες προχωρούν 

σε αναρτήσεις στον επίσημο ιστότοπο του μαθήματος (πλατφόρμα 

elearn.uoc.gr, eclass.edc.uoc.gr ή άλλη πλατφόρμα που θα αποκτηθεί από το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου ΤΠΕ-ΠΚ), και η 

οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα στοιχείο σύγχρονης 

διδασκαλίας. Ειδικότερα, η ασύγχρονη διδασκαλία περιλαμβάνει ανάρτηση:  

- υποχρεωτικά: οδηγίες μελέτης εποπτικού υλικού ή/και σημειώσεων, 

οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτικό υλικό, 

- προαιρετικά: ηχογραφημένα (podcast) ή μαγνητοσκοπημένα (video) 

διαλέξεων κατανεμημένων ανά εβδομάδα.  

 Η σύγχρονη διδασκαλία –επίσης εβδομαδιαία– περιλαμβάνει τηλεσυνεργασία, 

δηλαδή διαθεσιμότητα του διδάσκοντα να απαντά σε ερωτήσεις εξ 

αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, και μέσα σ’ ένα χρονικό πλαίσιο, το οποίο 

ορίζεται και δηλώνεται από τον διδάσκοντα ή την διδάσκουσα, και 

ανακοινώνεται στο studentsweb ή με άλλο κατάλληλο τρόπο.  

 Προτείνεται ο συνδυασμός της σύγχρονης με την ασύγχρονη διδασκαλία, 

τηρουμένων των προδιαγραφών που ορίζονται παραπάνω.  

 

 

 


