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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Αλεξανδρούπολη, 21/3/20 

 

Αγαπητοί φοιτητές,  

Αγαπητές φοιτήτριες,  

 

Συνεκτιμώντας την κρισιμότητα της κατάστασης που οδήγησε στην αναστολή του 

εκπαιδευτικού έργου αρχικά για δύο εβδομάδες, την πιθανότητα η αναστολή να διαρκέσει 

για μεγάλο χρονικό διάστημα και την ανάγκη να συνεχιστούν τα μαθήματα χωρίς εκπτώσεις 

στην ποιότητα του διδακτικού έργου, η Κεντρική Διοίκηση του Πανεπιστημίου, 

ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και σε συνεργασία με τις Σχολές και τα 

Τμήματα του Πανεπιστημίου αποφάσισε τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία των 

μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. Ο στόχος που τέθηκε είναι να διεξαχθεί το 

μεγαλύτερο μέρος  των μαθημάτων, όσων δεν περιλαμβάνουν συνιστώσα που προϋποθέτει 

δια ζώσης παρουσία (π.χ., Πρακτική Άσκηση).  

Όπως ήδη γνωρίζετε, όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών διαθέτουν ασύγχρονη 

συνιστώσα, την ηλεκτρονική τάξη (e-class) ή utopia site, όπου αναρτώνται οδηγίες, 

εργασίες και άλλο υλικό που αναμένεται να αξιοποιούν οι φοιτητές/ριες συμπληρωματικά 

με το δια ζώσης μάθημα. Αυτήν τη δεύτερη συνιστώσα των μαθημάτων, την δια ζώσης 

διδασκαλία, έρχεται να καλύψει η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία για όσο διάστημα 

διαρκέσει η απαγόρευση εκπαίδευσης με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο.  

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με 

το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα.  Οι όποιες διαφοροποιήσεις θα κοινοποιηθούν από την 

Γραμματεία  στην αρχή της ερχόμενης εβδομάδας. 

Για το ακριβές πλαίσιο διδασκαλίας κάθε μαθήματος (τόσο για την ασύγχρονη όσο και για 

τη σύγχρονη συνιστώσα του)οι φοιτητές/ριες θα ενημερώνονται από τους/τις 

υπεύθυνους/ες του μαθήματος με ανακοινώσεις που θα αναρτώνται, κατά κανόνα, στην e-

class από τον/την διδάσκοντα/ουσα.  Παρακαλούνται οι φοιτητές/ριες να εγγραφούν στην 

e-classόλων των μαθημάτων που παρακολουθούν και να τις επισκέπτονται τακτικά1. 

Για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στο ΔΠΘ χρησιμοποιείται η πλατφόρμα 

SkypeforBusiness.Οι φοιτητές δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουν την εφαρμογή για να 

μπορούν να συμμετάσχουν σε κάποιο μάθημα.  Απλώς ενεργοποιούν ένα link που 

λαμβάνουν στο ακαδημαϊκό τους e-mail και εισέρχονται στην  τάξη που έχει δημιουργήσει 

κάθε διδάσκων/ουσα για το μάθημά του.  Για να λάβουν το σχετικό σύνδεσμο πρέπει να 

έχουν ΕΓΓΡΑΦΕΙ στην e-class του μαθήματος (και, φυσικά, να το έχουν δηλώσει!). 

                                                           
1Για την πτυχιακή εργασία οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τον επιβλέποντα/ουσα 
καθηγητή/τρια. 



Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως 

διδασκόμενων μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας SkypeforBusiness,  οι φοιτητές/ριες 

μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα  της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης  

https://itc.duth.gr και από την κατηγορία Υπηρεσίες να επιλέξουν Τηλεκπαίδευση -> 

SkypeforBusiness ή εναλλακτικά,  ακολουθώντας απευθείας τον σύνδεσμο 

https://itc.duth.gr/skype-for-business/. 

 

Τέλος, ορισμένα ζητήματα που παραμένουν προς το παρόν ανοιχτά έχουν ως εξής: 

a. Για τα μαθήματα (ή το μέρος τους) που δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν 

σύγχρονα εξ αποστάσεως, όπως η Πρακτική Άσκηση, αναμένονται οδηγίες από το 

Υπουργείο, το οποίο επεξεργάζεται διάφορα σενάρια, για να καταλήξει στα 

ενδεικνυόμενα.  Στη συνέχεια, κάθε ΑΕΙ θα τα συγκεκριμενοποιήσει, ανάλογα με 

τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές του. 
 

b. Σχετικά με τον Εύδοξο και ειδικότερα την παραλαβή των συγγραμμάτων από τους 

φοιτητές αναμένονται οδηγίες από το Υπουργείο (το πρόβλημα είναι ότι τα 

συγγράμματα στέλνονται σε σημεία παραλαβής στην Αλεξανδρούπολη, ενώ οι 

φοιτητές απουσιάζουν και, ως φαίνεται, θα απουσιάζουν για αρκετό χρονικό 

διάστημα ακόμη). 
 

c. Για την αναπλήρωση των μαθημάτων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί τις 

προηγούμενες δύο εβδομάδες αναστολής του εκπαιδευτικού έργου θα 

κοινοποιηθεί σχετική οδηγία αργότερα. 

 

Ελπίζουμε ότι οι ανωτέρω πληροφορίες βοηθούν στην αποσαφήνιση του πλαισίου και των 

παραμέτρων ανάπτυξης του διδακτικού έργου στο Τμήμα για όσο διάστημα η δια ζώσης 

διδασκαλία θα βρίσκεται σε αναστολή και συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της συμμετοχής 

των φοιτητών/ριών στα μαθήματα. 

Είναι βέβαιο πως θα προκύψουν προβλήματα και δυσκολίες στην προσπάθεια μετάβασης 

σε ένα ανεξερεύνητο πεδίο εκπαιδευτικής δράσης για όλους μας. Ωστόσο, θεωρούμε πως 

αυτά θα ξεπεραστούν εάν διδάσκοντες και διδασκόμενοι εργαστούμε σοβαρά και με 

αυτοπεποίθηση για να κερδίσουμε το στοίχημα της συνέχισης του διδακτικού έργου με τις 

λιγότερες απώλειες.   

Η Διοίκηση, η Συνέλευση και όλο το προσωπικό του Τμήματος θα είμαστε κοντά σας σε 

αυτήν την προσπάθεια. 

 

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία! 

 

https://itc.duth.gr/
https://itc.duth.gr/skype-for-business/

