ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΗ- ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «Θζματα μάθηςησ και διδαςκαλίασ- Πρακτική
Άςκηςη» του 8ου Εξαμήνου
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΔΑΚΩΝ: ΙΩΑΝΝΗ ΦΤΚΑΡΗ, Επίκ. Καθηγητήσ
Α) ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΣΚΩΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΩΝ:
α) Αςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ
β) Αξιοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ Office 365
Β) ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
1η ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Όλεσ οι ανακοινϊςεισ, που αφοροφν το μάκθμα κα γίνονται
απευκείασ από τον διδάςκοντα προσ τουσ φοιτθτζσ του μακιματοσ, χωρίσ
παρεμπόδιςθ του ζργου τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ Φιλολογίασ, ςτο να αναρτά
ανάλογεσ ανακοινϊςεισ ι να παρζχει οποιαδιποτε άλλθ πλθροφόρθςθ. Όλα τα
ςχετικά με το μάκθμα κα γίνονται από τον διδάςκοντα, με θλεκτρονικό τρόπο προσ
τουσ φοιτθτζσ και οι φοιτθτζσ κα απευκφνονται απευκείασ ςτον διδάςκοντα, πάλι
με θλεκτρονικό τρόπο.
2η ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Οι φοιτθτζσ κα αποςτζλλουν τισ ανατικζμενεσ ςε αυτοφσ εργαςίεσ
και κα λαμβάνουν ενθμερϊςεισ για ςυνζχιςθ τθσ πορείασ διδαςκαλίασ του
μακιματοσ, αλλά και κα επιλφονται πικανζσ απορίεσ ι ερωτιςεισ τουσ, τθν θμζρα
και ϊρα που είναι προγραμματιςμζνεσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ από το
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μακθμάτων του Τμιματοσ για το εαρινό εξάμθνο του
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019-2020, δθλαδι κάκε Τετάρτθ 18.00-21.00 μμ.
3η ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Πριν τθν αξιοποίθςθ τθσ τθλεκπαιδευτικισ διαδικαςίασ του
μακιματοσ είχαν ιδθ υλοποιθκεί 5 διδαςκαλίεσ. Συνεπϊσ, για τθν ολοκλιρωςθ των
απαιτιςεων των διδακτικϊν εβδομάδων απαιτοφν ακόμθ 8 διδαςκαλίεσ, οι οποίεσ
και κα πραγματοποιθκοφν μζςω τθλεκπαίδευςθσ, εκτόσ κι αν υπάρξει κάποια άλλθ
οδθγία, ζωσ το πζρασ του εξαμινου.
4η ΕΠΙΗΜΑΝΗ:
Α) Λόγω των δεδομζνων, που προκάλεςε θ πανδθμία τθσ λοίμωξθσ του κορωνοϊοφ/
covid-19, με ςυνζπεια τθ διαμόρφωςθ κατάςταςθ ανωτζρασ βίασ, ακυρϊνεται θ δια
ηϊςθσ υλοποίθςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ των φοιτθτϊν του 8ου εξαμινου του
Τμιματοσ Φιλολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, θ οποία ιταν
προγραμματιςμζνθ να πραγματοποιθκεί τθν τρζχουςα χρονικι περίοδο. Η διά
ηϊςθσ διαδικαςία αντικαθίςταται με τθ διαδικαςία αςφγχρονθσ, εικονικισ
πραγματικότθτασ, παρακολοφκθςθσ και διδακτικισ προςζγγιςθσ διδαςκαλιϊν των
φιλολογικϊν μακθμάτων.
Β) Αντικαθίςταται θ προγραμματιςμζνθ διά ηϊςθσ παρουςίαςθ διδαςκαλιϊν, με τθ
μορφι μικροδιδαςκαλιϊν, για το μάκθμα των Λατινικϊν ςτο ςχολείο, με τθν
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αποςτολι ανάλογου Σχεδίου Μακιματοσ- ςτθ βάςθ τθσ φόρμασ «Σχεδίου
Μακιματοσ», που δόκθκε ςε ζντυπθ μορφι ςτο μάκθμα- ςτον διδάςκοντα, ςτο
ςυμφωνθμζνο δυαδικό ςχιμα των φοιτθτϊν και με παράδοςθ ςτθν
αναπροςαρμοςμζνθ θμερομθνία, τθν οποία οι φοιτθτζσ κα τθν εντοπίςουν ςτο
ςχετικό επιςυναπτόμενο αρχείο. Το Σχζδιο Μακιματοσ κα αποςταλεί θλεκτρονικά
(με email) ςτον διδάςκοντα.
Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ-ΒΗΜΑΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
1ο ΒΗΜΑ: Ζθτοφνται από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ Φιλολογίασ οι θλεκτρονικζσ
διευκφνεισ όλων των φοιτθτϊν του 8ου εξαμινου.
2ο ΒΗΜΑ: Ο διδάςκων απευκφνει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ςε όλουσ τουσ
φοιτθτζσ του εξαμινου για τον τρόπο τθλεκπαιδευτικισ διαδικαςίασ του
μακιματοσ και ηθτείται από τουσ φοιτθτζσ απαντθτικό μινυμα λιψθσ του αρχικοφ
μθνφματοσ.
3ο ΒΗΜΑ: Στουσ φοιτθτζσ δίνονται ςχετικοί ςφνδεςμοι (links), όπου οι φοιτθτζσ κα
μποροφν να εντοπίςουν διδαςκαλίεσ, οι οποίεσ είναι αναρτθμζνεσ ςτο διαδίκτυο
και οι οποίεσ δεν υπόκεινται ςε περιοριςμοφσ πνευματικϊν δικαιωμάτων.
4ο ΒΗΜΑ: Οι φοιτθτζσ παρακολουκοφν 8 βιντεοςκοπθμζνεσ διδαςκαλίεσ, τισ οποίεσ
κα εντοπίςουν ςε αντίςτοιχουσ ςυνδζςμουσ (links), ςτα εξ αποςτάςεωσ μακιματα,
που κα πραγματοποιθκοφν ςτισ ακόλουκεσ θμερομθνίεσ:
ΣΕΣΑΡΣΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020
ΣΕΣΑΡΣΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020
ΣΕΣΑΡΣΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020
ΣΕΣΑΡΣΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020
ΣΕΣΑΡΣΗ 6 ΜΑΙΟΤ 2020
ΣΕΣΑΡΣΗ 13 ΜΑΙΟΤ 2020
ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΙΟΤ 2020
ΣΕΣΑΡΣΗ 27 ΜΑΙΟΤ 2020

Οι φοιτθτζσ μελετοφν μια διδαςκαλία ςε κάκε εβδομαδιαίο μάκθμα. Για κάκε μία
από τισ διδαςκαλίεσ, που κα παρακολουκιςουν οι φοιτθτζσ, κα οργανϊςουν Σχζδιο
Μακιματοσ, ςτθ βάςθ τθσ φόρμασ «Σχεδίου Μακιματοσ», που δόκθκε ςε ζντυπθ
μορφι ςτο πανεπιςτιμιο1 και κα απαντιςουν ςε ανάλογεσ ερωτιςεισ, που κα τουσ
δίνονται από τον διδάςκοντα κάκε εβδομάδα. Τόςο το κάκε Σχζδιο Μακιματοσ,
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Σο ζντυπο θα επιςυναφθεί ςτουσ φοιτητζσ και ςε ηλεκτρονικό αρχείο.
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όςο και οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ κάκε εβδομάδασ κα παραδίδονταιαποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτον διδάςκοντα ςτο επόμενο εβδομαδιαίο μάκθμα,
ςτον προκακοριςμζνο χρόνο του μακιματοσ. Στον χρόνο αυτό κα αναπτφςςονται
και ερωτιςεισ, απορίεσ, απόψεισ και κζςεισ, είτε με αςφγχρονο είτε με ςφγχρονο
θλεκτρονικό τρόπο.
5ο ΒΗΜΑ: Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν κα προκφψει από τθ βακμολόγθςθ των
επιμζρουσ Σχεδίων μακιματοσ, που κα ςυντάξουν αφενόσ για τισ βιντεοςκοπθμζνεσ
διδαςκαλίεσ και, αφετζρου από το Σχζδιο μακιματοσ, που κα οργανϊςουν για τθ
διδαςκαλία του μακιματοσ των Λατινικϊν.
6ο ΒΗΜΑ: Το υλικό των εργαςιϊν των φοιτθτϊν κα αρχειοκετθκεί θλεκτρονικά,
ϊςτε να αποτελζςει αποδεικτικό υλικό τθσ όλθσ διαδικαςίασ.
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