
Έναρξη εξ αποστάσεως μαθημάτων στο Τμήμα από Δευτέρα 30-3-
2020 / Γενικές Οδηγίες 

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος, 

Ελπίζω κι εύχομαι εσείς και οι οικείοι σας να είστε υγιείς και να ακολουθείτε όλες τις ιατρικές 
συστάσεις.  

Για να προχωρήσουν οι σπουδές σας, το προσωπικό του Τμήματος εργάζεται όλο αυτό το 
διάστημα με στόχο να προσφερθούν από απόσταση όσα περισσότερα από τα μαθήματα του 
προγράμματος σπουδών σας γίνεται. Προφανώς, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την αμεσότητα της διδασκαλίας και της επικοινωνίας στην 
αίθουσα και το εργαστήριο, αλλά τα τεχνικά μέσα που προσφέρονται σήμερα δύνανται σε 
μεγάλο βαθμό να εξομοιώσουν τη διαδικασία. 

Στο πνεύμα των παραπάνω, και ζητώντας προκαταβολικά την κατανόησή σας για τις όποιες 
δυσκολίες θα υπάρξουν στην υλοποίηση, σας ενημερώνω ότι: 

1. Το Τμήμα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ σχεδιάζει να προσφέρει 
το σύνολο σχεδόν του Προγράμματος Σπουδών του από την Δευτέρα 30 Μαρτίου 
2020 μέσω διαδικασιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

2. Οι ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων (θεωριών και εργαστηρίων) θα είναι ακριβώς 
αυτές που υπάρχουν στο υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα. 

3. Θα χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά η σύγχρονη διδασκαλία, δηλαδή η διαδικτυακή 
διεξαγωγή του μαθήματος, και η ασύγχρονη διδασκαλία, με την ανάρτηση 
εκπαιδευτικού υλικού (στο e-learning  http://elearning.cm.ihu.gr)  

4. Η σύγχρονη διδασκαλία των μαθημάτων θα διεξάγεται (για τα περισσότερα μαθήματα) 
με χρήση του λογισμικού ZOOM. 

5. Η ενημέρωση των φοιτητών για τις διαδικτυακές δραστηριότητες του εκάστοτε 
μαθήματος θα γίνεται αποκλειστικά με αναρτήσεις ανακοινώσεων του αντίστοιχου 
διδάσκοντα στην καρτέλα του μαθήματος στο elearning.cm.ihu.gr κι όχι στο site του 
Τμήματος. 

6. Για την ασύγχρονη διδασκαλία καθώς και για κάθε ανακοίνωση που θα αφορά στο 
εκάστοτε μάθημα το υλικό θα υπάρχει στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle (e-
learning).  Επομένως εσείς θα πρέπει: 

a. Χρησιμοποιώντας τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό να γραφείτε στο elearning, 
σε κάθε μάθημα το οποίο παρακολουθείτε. 

b. Στο μάθημα να γραφείτε με τα πραγματικά σας ονόματα, διότι ειδικά για τα 
εργαστήρια θα παίρνονται απουσίες όπως γίνεται κανονικά. 

c. Στο χώρο κάθε μαθήματος στο elearning ο διδάσκων θα ανακοινώνει το link που 
θα χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στην ζωντανή αίθουσα διδασκαλίας. 

 
 Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια, από όλους τους διδάσκοντες, για την παραγωγή 

εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να βοηθηθούν κατά το δυνατόν περισσότερο οι φοιτητές. Είναι 
απαραίτητη η επιείκεια όλων σας, καθώς η όλη διαδικασία είναι πρωτόγνωρη και σε μας, 
και σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα και αστοχίες. 

 Όσον αφορά στα εργαστηριακά μαθήματα, ο τρόπος διδασκαλίας τους θα ανακοινωθεί από 
τους διδάσκοντες του κάθε μαθήματος. Οι διδάσκοντες των εργαστηριακών μαθημάτων θα 



πρέπει να καταγράφουν τις παρουσίες των φοιτητών είτε μέσω αντιγράφων οθόνης 
(screenshots) είτε μέσω καταγραφής συνομιλιών (chat). 

 Τα μαθήματα που θα διδαχθούν εξ αποστάσεως, φαίνονται στον συνημμένο Πίνακα. 
 Μην ξεχάσετε να κάνετε δήλωση μαθημάτων/ανανέωση εγγραφής στην Ηλεκτρονική 

Γραμματεία. Είναι πάντα υποχρεωτική. 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Δρ. Στυλιανός Τσίτσος (Καθηγητής) 


