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ΠΜΣ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ»
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Το ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης», σύμφωνα
με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και οδηγίες εφαρμογής έκτακτων μέτρων, τις
οδηγίες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την οργάνωση
της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (15/3/2020, διαθέσιμες σε ανακοίνωση) και την
νεώτερη εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη
σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (16/3/2020, διαθέσιμη σε ανακοίνωση) προχωρά στην
εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του Προγράμματος από απόσταση κατά το
διάστημα μη δυνατότητας πραγματοποίησης των λειτουργιών αυτών με φυσική
παρουσία, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το σύννομο της διαδικασίας, το
διδαχθέν των μαθημάτων και η μη απώλεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Προς τούτο,
τα ζητήματα εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας του Προγράμματος από
απόσταση κατά την περίοδο απαγόρευσης της λειτουργίας με φυσική παρουσία
ρυθμίζονται όπως αναφέρεται στην συνέχεια.
1. Όλες οι εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του Προγράμματος συνεχίζονται
από απόσταση, σύμφωνα με το κατά περίπτωση ισχύον θεσμικό πλαίσιο και
οδηγίες εφαρμογής, για όσο διάστημα δεν είναι επιτρεπτή η υλοποίησή τους με
φυσική παρουσία.
2. Σε ό,τι αφορά το ακαδημαϊκό ημερολόγιο εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 20192020, η ολοκλήρωση των συναντήσεων μαθημάτων και η έναρξη και λήξη της
εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου μετατίθενται κατά μία (1) εβδομάδα
αργότερα. Όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες του ακαδημαϊκού ημερολογίου
παραμένουν ως έχουν.
3. Σε ό,τι αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020,
οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας όλων των προσφερόμενων μαθημάτων
παραμένουν ως έχουν, ανεξάρτητα από τον τρόπο υλοποίησης της διδασκαλίας με
φυσική παρουσία ή από απόσταση.
4. Σε ό,τι αφορά τις ώρες συνεργασίας των διδασκόντων και εργαστηριακών
συνεργατών των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020, αυτές
διατηρούνται ως έχουν, ανεξάρτητα από τον τρόπο υλοποίησης της συνεργασίας
με φυσική παρουσία ή από απόσταση.
5. Σε ό,τι αφορά το ωράριο λειτουργίας της απογευματινής γραμματείας του
Προγράμματος κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020, αυτό διατηρείται

ως έχει κατά το διάστημα που θα επανέλθει η δυνατότητα διοικητικής
εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία, και διευρύνεται κατά το διάστημα διοικητικής
εξυπηρέτησης από απόσταση.
6. Οι συναντήσεις διδασκαλίας των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου συνεχίζονται από
την Δευτέρα 23/3/2020 και εξής, σύμφωνα με το ανακοινωμένο ακαδημαϊκό
ημερολόγιο και ωρολόγιο πρόγραμμα και με τις παραπάνω τροποποιήσεις.
7. Κατά το διάστημα απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική
παρουσία οι συναντήσεις διδασκαλίας των μαθημάτων υλοποιούνται από
απόσταση, ενώ από την ημερομηνία παύσης ισχύος της σχετικής απαγόρευσης και
εξής οι συναντήσεις διδασκαλίας των μαθημάτων υλοποιούνται με φυσική
παρουσία.
8. Η υλοποίηση των συναντήσεων διδασκαλίας των μαθημάτων από απόσταση, για
όλο το διάστημα στο οποίο θα χρειαστεί σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται με
τους όρους υποχρεωτικής παρακολούθησης και ορίου απουσιών που
προβλέπονται από τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας του Προγράμματος, της
παρακολούθησης
και
παρουσίας
στις
συναντήσεις
νοουμένων
ως
παρακολούθησης και παρουσίας από απόσταση.
9. Η διδασκαλία κάθε μαθήματος από απόσταση υλοποιείται με σενάριο διδασκαλίας
που προβλέπει συνδυασμένη χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και
πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.
10. Για όλα τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου του Προγράμματος, ως πλατφόρμα
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης χρησιμοποιείται η πλατφόρμα eClass ΕΚΠΑ και οι
ψηφιακοί χώροι μαθημάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί σε αυτήν.
11. Για κάθε μάθημα εαρινού εξαμήνου του Προγράμματος, ως σενάριο διδασκαλίας
από απόσταση και πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιείται ένα από τα 7
σενάρια διδασκαλίας Δ1 έως Δ7 που έχουν ανακοινωθεί από το Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών
στην
ιστοσελίδα
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/odigies_toy_ekp
a_gia_tin_organosi_tis_ex_apostaseos_didaskalias/, και η αντίστοιχη πλατφόρμα που
προβλέπεται από το σενάριο αυτό.
12. Οι διδάσκοντες κάθε μαθήματος αποφασίζουν το σενάριο διδασκαλίας εκ των
σεναρίων Δ1 έως Δ7 παραπάνω το οποίο, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη
πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία του μαθήματος
από απόσταση, και ενημερώνουν το Πρόγραμμα και τους συμμετέχοντες στο
μάθημα μεταπτυχιακούς φοιτητές.
13. Για όλα τα μαθήματα και τα σενάρια διδασκαλίας, οι τεχνικές λεπτομέρειες
συμμετοχής στις τηλεδιασκέψεις (στοιχεία σύνδεσης σε κάθε τηλεδιάσκεψη και ό,τι
άλλο σχετικό) προσδιορίζονται από τους διδάσκοντες και ανακοινώνονται έγκαιρα
στους συμμετέχοντες σε εβδομαδιαία βάση, ενώ οδηγίες χρήσης για τις
πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης διατίθενται από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου ΕΚΠΑ,
με ανακοινώσεις στον ιστοχώρο http://www.noc.uoa.gr/ και μηνύματα στις
ιδρυματικές λίστες ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

14. Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των διδασκόντων και εργαστηριακών συνεργατών
των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020 έχουν όπως
αναφέρονται στον ιστοχώρο του Προγράμματος, ενότητα Διδάσκοντες
(https://masters.ntlab.gr/index.php/tutors/).
15. Οι εβδομαδιαίες ώρες συνεργασίας των διδασκόντων και εργαστηριακών
συνεργατών, για το διάστημα προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής
λειτουργίας με φυσική παρουσία, προσφέρονται μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης,
με χρήση συνηθισμένης και άνευ κόστους συνδρομής υπηρεσίας βιντεοκλήσεων
(ενδεικτικά: skype, whatsapp και άλλες αντίστοιχες) η οποία προσδιορίζεται από
κάθε διδάσκοντα ή εργαστηριακό συνεργάτη και ανακοινώνεται στους
ενδιαφερόμενους μαζί με τα αναγκαία στοιχεία επικοινωνίας.
16. Οι ώρες λειτουργίας της απογευματινής γραμματείας του Προγράμματος από
απόσταση για το διάστημα μη δυνατότητας διά ζώσης διοικητικής εξυπηρέτησης,
μόνο για πληροφορίες και ψηφιακή παράδοση εργασιών ή εγγράφων, χωρίς
δυνατότητα πρωτοκόλλησης και έκδοσης πιστοποιητικών, είναι οι ώρες 09.0017.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η επικοινωνία από απόσταση γίνεται με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς την διεύθυνση επικοινωνίας του Προγράμματος
(medialab@media.uoa.gr).
17. Τα παραπάνω αποτυπώνονται σε προτελικές ενημερωμένες εκδόσεις του
εγγράφου ακαδημαϊκού ημερολογίου – ωρολογίου προγράμματος και του
εγγράφου ωρών συνεργασίας – στοιχείων επικοινωνίας, που προσαρτώνται για
ενημερωτικούς λόγους στην παρούσα ανακοίνωση. Οι τελικές ενημερωμένες
εκδόσεις των εγγράφων αυτών θα ανακοινωθούν έγκαιρα στον ιστοχώρο του
Προγράμματος.
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα
Αλληλεπίδρασης» θα επανέλθει με νεώτερες αποφάσεις και ανακοινώσεις για όποιο
άλλο θέμα εκπαιδευτικής ή διοικητικής λειτουργίας του Προγράμματος χρειαστεί,
σύμφωνα πάντοτε με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Αθήνα, 17/3/2020
Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης»
*
Δρ. Δημήτρης Χαρίτος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ

* η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας του Προγράμματος

