
1 
 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΗ- ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «Βαςικά θζματα εκπαίδευςησ και αγωγήσ»  
του 6ου Εξαμήνου 

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

ΔΙΔΑΚΩΝ: ΙΩΑΝΝΗ ΦΤΚΑΡΗ, Επίκ. Καθηγητήσ 
 

Α) ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 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 15.00-18.00 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. 
 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ-ΒΗΜΑΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

1ο ΒΗΜΑ: Ζθτοφνται από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ Φιλολογίασ οι θλεκτρονικζσ 

διευκφνεισ όλων των φοιτθτϊν του 6ου 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. 
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3ο ΒΗΜΑ: Στουσ φοιτθτζσ δίνεται ςχετικόσ ςφνδεςμοσ (link), όπου, κατά τθ διάρκεια 

του μακιματοσ, κα εντοπίηουν τθν προτεινόμενθ διδαςκαλία του διδάςκοντοσ ςτθ 

ςχετικι πλατφόρμα εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ.  

4ο ΒΗΜΑ: Οι φοιτθτζσ παρακολουκοφν κατά τθ διάρκεια κάκε μακιματοσ, κα 

απαντοφν ςτισ αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ μελζτθσ και διερεφνθςθσ, που κα τουσ 

δίνονται από τον διδάςκοντα ςε κάκε εβδομαδιαίο μάκθμα. Οι απαντιςεισ ςτισ 

ερωτιςεισ κάκε εβδομάδασ κα παραδίδονται θλεκτρονικά ςτον διδάςκοντα, ςτον 

προκακοριςμζνο χρόνο του μακιματοσ, ενϊ ςτον ίδιο χρόνο κα αναπτφςςονται και 

ερωτιςεισ, απορίεσ, απόψεισ και κζςεισ επί των διδαχκζντων, μζςω των 

αναρτθμζνων διδαςκαλιϊν από τουσ φοιτθτζσ, ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πλατφόρμασ. 

Τίτλοι διαλζξεων και ερωτιςεισ μελζτθσ και διερεφνθςθσ για τα εξ αποςτάςεωσ 

θλεκτρονικά μακιματα: 

1η Διάλεξη, με τίτλο: «Εφαρμογζσ του Αναλυτικοφ Προγράμματοσ και των 

περιεχομζνων μάθηςησ ςτη διδαςκαλία», ΣΕΣΑΡΣΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020 

Ερώτηςη μελζτησ και διερεφνηςησ: Ποια είναι θ ευρφτερθ ι θ γενικι ζννοια, ι 

πραγματικότθτα του μακθςιακοφ περιεχομζνου για τον μακθτι, που προτείνεται 

ςτθ διάλεξθ;  

2η Διάλεξη,  με τίτλο: «Διαχείριςη διδακτικοφ χρόνου και ομάδων εργαςίασ», 

ΣΕΣΑΡΣΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020 

Ερώτηςη μελζτησ και διερεφνηςησ: Ποιο βαςικό φαινόμενο ι κεμελιϊδθ αρχι, 

νόμοσ, πρόβλθμα, μζκοδοσ, τεχνικι ι ςτάςθ μποροφν να λειτουργιςουν ωσ μοχλοί 

αναηιτθςθσ για τον μακθτι ευρφτερων γνϊςεων ι προβλθματιςμϊν; 

3η Διάλεξη, με τίτλο: «Σο πλαίςιο ανάπτυξησ τησ διαπροςωπικήσ επικοινωνίασ ςτη 

διδαςκαλία» ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΣΑΡΣΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020 

Ερώτηςη μελζτησ και διερεφνηςησ: Ποια ςθμαςία δίνουν οι μακθτζσ ςτο προσ 

διδαςκαλία μακθςιακό περιεχόμενο; Τί ςθμαςία κα ζπρεπε να ζχει αυτό από 

παιδαγωγικι άποψθ; 

4η Διάλεξη, με τίτλο: «Διδακτικζσ εφαρμογζσ» ΣΕΣΑΡΣΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020 

Ερώτηςη μελζτησ και διερεφνηςησ: Τι είναι αυτό που ςυνιςτά τθ ςθμαντικότθτα 

του μακθςιακοφ περιεχομζνου για το μζλλον των μακθτϊν; 

 

ΠΡΟΟΔΟ, ΣΕΣΑΡΣΗ 6 ΜΑΙΟΤ 2020 

 

5η Διάλεξη, με τίτλο: «Οργάνωςη τησ διδαςκαλίασ I & Οργάνωςη τησ διδαςκαλίασ 

II», ΣΕΣΑΡΣΗ 13 ΜΑΙΟΤ 2020 

http://delos.uoi.gr/opendelos/videolecture/show?rid=55a807fb
http://delos.uoi.gr/opendelos/videolecture/show?rid=55a807fb
http://delos.uoi.gr/opendelos/videolecture/show?rid=55a807fb
http://delos.uoi.gr/opendelos/videolecture/show?rid=821318e
http://delos.uoi.gr/opendelos/videolecture/show?rid=5a366dc6
http://delos.uoi.gr/opendelos/videolecture/show?rid=5a366dc6
http://delos.uoi.gr/opendelos/videolecture/show?rid=5a366dc6
http://delos.uoi.gr/opendelos/videolecture/show?rid=2ad84cc0
http://delos.uoi.gr/opendelos/videolecture/show?rid=fbc0a02d
http://delos.uoi.gr/opendelos/videolecture/show?rid=758b0504
http://delos.uoi.gr/opendelos/videolecture/show?rid=758b0504
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Ερώτηςη μελζτησ και διερεφνηςησ: Πϊσ διαρκρϊνεται θ παροχι του μακθςιακό 

περιεχόμενο, που αναδφεται και ςτθ βάςθ ποιεσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ 

προοπτικισ; 

6η Διάλεξη, με τίτλο: «Σεχνικζσ διδαςκαλίασ», ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΙΟΤ 2020 

Ερώτηςη μελζτησ και διερεφνηςησ: Ποιεσ παραμζτρουσ πρζπει να λάβει υπόψθ του 

ο εκπαιδευτικόσ για τθν επιλογι των τεχνικϊν διδαςκαλίασ και πϊσ κα πρζπει να τισ 

αξιοποιεί κατά τθ υλοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ; 

7η Διάλεξη, με τίτλο:  «Η μζθοδοσ project I & Η μζθοδοσ project IΙ», ΣΕΣΑΡΣΗ 27 

ΜΑΙΟΤ 2020 

Ερώτηςη μελζτησ και διερεφνηςησ: Ποιεσ είναι τα φαινόμενα, οι καταςτάςεισ και 

τα πρόςωπα ςφμφωνα με τα οποία θ δομι του μακθςιακοφ περιεχομζνου μπορεί 

να γίνει ενδιαφζρουςα, ελκυςτικι, προςιτι, δυναμικι για τουσ μακθτζσ ςτθ 

διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ; 

 

5ο ΒΗΜΑ: Σε ενδιάμεςο χρόνο τθσ ςυνολικισ χρονικισ διαδικαςίασ τθσ 

τθλεκπαίδευςθσ και ςτο πλαίςιο ενόσ μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα κλθκοφν να 

ςυμμετάςχουν ατομικά ςε γραπτή πρόοδο, θ οποία κα πραγματοποιθκεί τθν 

προβλεπόμενθ ϊρα του μακιματοσ, δθλαδι «Τετάρτθ, 15.00-18.00 μμ» και αφοφ 

ζχει προθγθκεί ανάλογθ ενθμζρωςθ του διδάςκοντοσ. Η πρόοδοσ κα πλθροί όλεσ 

τισ προχποκζςεισ και τουσ κανόνεσ αξιολογικισ αξιοπιςτίασ και εγκυρότθτασ, 

υλοποιοφμενθ: α) με ςυγκεκριμζνθ χρονικι δζςμευςθ (1 ωρολογιακι ϊρα) και β) 

ζλεγχοσ λογοκλοπισ.  

6ο ΒΗΜΑ: Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν κα προκφψει από τθ βακμολόγθςθ των 

επιμζρουσ εργαςιϊν κάκε μακιματοσ και τθσ βακμολογίασ τθσ προόδου. 

7ο ΒΗΜΑ: Το υλικό των εργαςιϊν και τθσ προόδου κα αρχειοκετθκεί θλεκτρονικά, 

ϊςτε να αποτελζςει αποδεικτικό υλικό τθσ όλθσ διαδικαςίασ. 

http://delos.uoi.gr/opendelos/videolecture/show?rid=4c56ba25
http://delos.uoi.gr/opendelos/videolecture/show?rid=f4624ff9

