ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Λόγω των εκτάκτων μέτρων φαίνεται ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα μείνουν για αρκετό καιρό
κλειστά, ήδη το Υπουργείο Παιδείας πρότεινε ήδη τη διαδικτυακή διδασκαλία.
Μετά από συνεννόηση μεταξύ του Προέδρου και των Διευθυντών Σπουδών και αφού τέθηκε στην
κρίση του ΑΣ της 17ης Μαρτίου 2020, αποφασίστηκε να γίνουν και στην Ακαδημία μας τα μαθήματα
διαδικτυακά.
Ο τρόπος ο οποίος προτάθηκε είναι ο απλούστερος για να εφαρμοστεί από όλους.
Παρακάτω δίδονται οι αναλυτικές οδηγίες σε βήματα:
1. Για την διδασκαλία θα ισχύσει το υπάρχον εβδομαδιαίο και ωριαίο πρόγραμμα. Τα διαδικτυακά
μαθήματα θα αρχίσουν από την Δευτέρα 23-3-2020 και θα παραταθούν αναλόγως με τις οδηγίες που
θα υπάρξουν σχετικά με το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
2. ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι φοιτητές θα αποστείλουν στους καθηγητές το email τους για ΚΑΘΕ
ξεχωριστό μάθημα που κάνουν μαζί τους. Το email θα συνοδεύεται ΠΑΝΤΑ με ονοματεπώνυμο,
αριθμό μητρώου, αριθμό τηλεφώνου, τίτλο μαθήματος και εξάμηνο. Τα emails των καθηγητών και
διδασκόντων μπορείτε να τα βρήτε στην Ιστοσελίδα στο πεδίο «Επικοινωνία».
3. Κάθε καθηγητής θα δημιουργεί μία ομάδα emails από τους συμμετέχοντες φοιτητές με κάθε
μάθημα με τους οποίους θα επικοινωνεί διαδικτυακά χρησιμοποιώντας την εντολή “Απάντηση προς
όλους”, έτσι ώστε να λαμβάνουν όλοι οι φοιτητές ταυτόχρονα κάθε απάντηση, σχόλιο, ύλη,
παρατήρηση.
4. Οι φοιτητές κάθε απορία ή ερώτηση που θέλουν να υποβάλουν θα την υποβάλλουν επίσης στην
ομάδα με την εντολή “Απάντηση προς όλους” ώστε κάθε απορία ή θέμα να λύνεται ομαδικά.
5. Κάθε διδάσκων από την Δευτέρα που θα αρχίσει η διαδικτυακή διδασκαλία θα ορίζει την διδακτέα
και προς μελέτη ύλη του μαθήματος για μία εβδομάδα μέχρι την επόμενη διαδικτυακή συνάντηση.
6. Η έναρξη των διαδικτυακών συναντήσεων με τους φοιτητές θα γίνεται ακριβώς τις ημέρες και τις
ώρες που γινόταν το μάθημα σύμφωνα με το εβδομαδιαίο και ωριαίο πρόγραμμα. Ο καθηγητής θα
αποστέλλει σε όλους τους φοιτητές ένα email όπου θα δηλώνει ότι είναι διαδικτυακά παρών και οι
φοιτητές θα απαντούν ΟΛΟΙ στο ομαδικό μήνυμα με ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου.
7. Οι φοιτητές θα υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικές με την ύλη που μελέτησαν την προηγούμενη
εβδομάδα, στις οποίες ο καθηγητής θα αποστέλλει ομαδικά τις απαντήσεις. Τονίζεται ότι τόσο οι
ερωτήσεις όσο και οι απαντήσεις ΠΑΝΤΑ θα στέλνονται ΟΜΑΔΙΚΑ.
8. Ο τρόπος της διδασκαλίας αυτός απαιτεί απλώς την χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με
σύνδεση στο ίντερνετ και την χρήση email. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την δημιουργία του
ομαδικού email το οποίο καταρτίζεται άπαξ, ώστε να περαστούν σωστά τα e-mails.
9. Ο τρόπος των εξετάσεων σε κάθε μάθημα του τρέχοντος εξαμήνου θα οριστεί στην πορεία
αναλόγως με τις εξελίξεις στο ζήτημα του κοροναϊού.
10. Η μέριμνα για τη διαδικτυακή διδασκαλία των μαθημάτων περιλαμβάνει τα θεωρητικά μαθήματα
των προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών και Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και όχι τα
εργαστηριακά μαθήματα του τελευταίου. Για τα εργαστήρια του ΔΕΚ θα υπάρξει σχετική
ανακοίνωση έπειτα από τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο

Διευθυντή Σπουδών και τους διδάσκοντες.
11. Υπενθυμίζουμε ότι οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν πλέον μόνον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη
8.00-14.00.
Όσοι διαβάσουν το παρόν μήνυμα, παρακαλούνται να το διαδώσουν και σε συμφοιτητές τους,
που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν.
Καλή δύναμη σε όλους!
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
+ Ο Κίτρους Γεώργιος

