Κανονισμός εξ αποστάσεως διδασκαλίας
στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
1. Σε εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ΦΕΚ Α 55 (11/3/2020),
επιτρέπεται και ενθαρρύνεται ισχυρά η εξ αποστάσεως διδασκαλία προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών μαθημάτων σε όλα τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης, και ειδικότερα:
1.1 Για τα μεταπτυχιακά μαθήματα, επιτρέπεται και ενθαρρύνεται ισχυρά η σύγχρονη
διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των υπηρεσιών Webex, Zoom, Skype ή άλλης
πλατφόρμας που υποδεικνύεται από το Κέντρο ΤΠΕ του Π.Κ.) στο πλαίσιο του ισχύοντος
ωρολογίου προγράμματος, δηλαδή σε εβδομαδιαία βάση και μέσα στο χρονικό πλαίσιο
που είχε ορισθεί για τη διδασκαλία με φυσική παρουσία.
1.2 Για τα προπτυχιακά μαθήματα, επιτρέπεται και ενθαρρύνεται ισχυρά
o

η σύγχρονη διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των υπηρεσιών Webex, Zoom ή
Skype Business ή άλλης πλατφόρμας που υποδεικνύεται από το Κέντρο ΤΠΕ του Π.Κ.)
στο πλαίσιο του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος δηλαδή σε εβδομαδιαία βάση και
μέσα στο χρονικό πλαίσιο που είχε ορισθεί για τη διδασκαλία με φυσική παρουσία
(ενδείκνυται για μαθήματα με μικρά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα
των σεμιναρίων),

o

η ασύγχρονη διδασκαλία με αναρτήσεις στον επίσημο ιστότοπο του μαθήματος
(πλατφόρμα elearn.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
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υποχρεωτικά: οδηγιών μελέτης, εποπτικού υλικού ή/και σημειώσεων



προαιρετικά: ηχογραφημένων (podcast) ή μαγνητοσκοπημένων (video)
διαλέξεων, κατά προτίμηση σύντομων (ενδεικτικά, ως 45΄).

κατανεμημένων ανά εβδομάδα και με –επίσης εβδομαδιαία– 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. Η τηλεσυνεργασία
λογίζεται ως στοιχείο σύγχρονης διδασκαλίας του μαθήματος.
o

ο συνδυασμός της σύγχρονης με την ασύγχρονη διδασκαλία, τηρουμένων των
προδιαγραφών που ορίζονται παραπάνω.

2. Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, και ιδιαίτερα για την ασύγχρονη διδασκαλία, θα πρέπει να
τηρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:
o

Κατάτμηση της ύλης ανά εβδομάδα

o

Ρητά δηλωμένοι μαθησιακοί στόχοι

o

Σαφείς οδηγίες μελέτης του αναρτώμενου εκπαιδευτικού υλικού

o

Προσαρμογή της διδακτέας ύλης σύμφωνα με τα οριζόμενα ECTS για κάθε μάθημα.

3.

Κάθε εβδομαδιαίο εξ αποστάσεως μάθημα που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παραπάνω
υποκαθιστά ένα αντίστοιχο μάθημα με φυσική παρουσία. Για όσα μαθήματα δεν
πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, και μόνο για τα μαθήματα αυτά, ισχύει η υποχρέωση
αναπλήρωσής τους με φυσική παρουσία.

4.

Οι διδάσκοντες και διδάσκουσες
o

o

δηλώνουν ως την 20η/3/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος (με κοινοποίηση στον
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 στον πρόεδρο του Τμήματος) προς άμεση ανάρτηση στο
studentsweb ως την 20η/3/2020

5. Για την πιστοποίηση της πραγματοποίησης των εξ αποστάσεως μαθημάτων σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που τίθενται στον παρόντα Κανονισμό ισχύουν τα ακόλουθα:
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5.1 Για τη σύγχρονη διδασκαλία, οι διδάσκοντες και διδάσκουσες τηρούν δεδομένα για την
έναρξη και λήξη του μαθήματος και τον αριθμό των συμμετεχόντων/ουσών που
παράγονται αυτόματα από την χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα είτε προβαίνουν σε
αποτύπωση οθόνης (screen copy) στην έναρξη και στη λήξη του μαθήματος. Τα ως άνω
δεδομένα βρίσκονται στη διάθεση των διευθυντών/τριών Τομέων και διευθυντών/τριών
ΠΜΣ, για τα οικεία μαθήματα, καθώς και του/της προέδρου του Τμήματος.
5.2 Για την ασύγχρονη διδασκαλία, οι διευθυντές/τριες των Τομέων και οι διευθυντές/τριες
των Π.Μ.Σ. έχουν πρόσβαση και πιστοποιούν την πραγματοποίηση των αναρτήσεων στην
πλατφόρμα elearn.uoc.gr σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, για τα
προπτυχιακά μαθήματα Κορμού και Κατεύθυνσης που προσφέρουν οι Τομείς, και για τα
μεταπτυχιακά μαθήματα, αντίστοιχα. Πρόσβαση στα παραπάνω έχει και ο/η πρόεδρος του
Τμήματος.

6.

Καλές πρακτικές για την ασύγχρονη διδασκαλία, όχι υποχρεωτικές αλλά προτεινόμενες, είναι
επίσης οι ακόλουθες:
o

Κατάτμηση της εβδομαδιαίας ύλης σε μικρότερες ενότητες με ευκρινείς στόχους

o

Λέξεις-κλειδιά για κάθε ενότητα

o

Ποικιλία στο εκπαιδευτικό υλικό (κείμενο, παρουσιάση power point, ντοκιμαντέρ,
μαγνητοσκοπημένη ή ηχογραφημένη διάλεξη, ιστοσελίδα, περαιτέρω βιβλιογραφία)

o

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης για τους/τις φοιτητές/τριες (η πλατφόρμα elearn.uoc.gr
δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία κουίζ)

7.

Η υποκατάσταση της διδασκαλίας με φυσική παρουσία από την εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν
είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, οι διδάσκοντες και διδάσκουσες ενθαρρύνονται ισχυρά να την
πραγματοποιήσουν, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι η αναπλήρωση των μαθημάτων με
φυσική παρουσία μπορεί να καταστεί ανέφικτη, και συνεπώς τα μαθήματα να χαθούν.

8.

Η υποκατάσταση της διδασκαλίας με φυσική παρουσία από την εξ αποστάσεως διδασκαλία,
όπως ορίζεται παραπάνω, ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εφαρμόζεται η
αναστολή του διδακτικού έργου με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και μόνο κατά
το διάστημα αυτό.
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