
Πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων στο χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 
 
Απαραίτητα Μέτρα Προστασίας 
Τα μαθήματα του  φετινού χειμερινού εξαμήνου θα διεξαχθούν σε συνθήκες συνεχιζόμενης πανδημίας 
του κορονοϊού COVID-19. Το γεγονός αυτό μας υποχρεώνει να τηρούμε αυστηρά συγκεκριμένα μέτρα 
προστασίας, όπως η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους  χώρους του Τμήματός μας (αίθουσες 
διδασκαλίας, χώροι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής δραστηριότητας, εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι, 
Γραμματεία, Βιβλιοθήκη, Κυλικείο) καθώς και στους εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους όπου 
παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία υψηλού αριθμού ατόμων. Κατά την είσοδο στους χώρους του 
Τμήματος συνιστάται η απολύμανση  των χεριών με αντισηπτικό υγρό.   Κατά τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε αίθουσες διδασκαλίας (στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιούνται  
μαθήματα με φυσική παρουσία) απαραίτητη είναι η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.     
 
 

Πως θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα 
Η Συνέλευση του Τμήματός μας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους έλαβε τις ακόλουθες 
αποφάσεις: 
 
(1) Με δεδομένο ότι τα ακροατήρια των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι μεγάλα, η Συνέλευση 

αποφάσισε αυτά  να πραγματοποιηθούν με τη μορφή της εξ  αποστάσεως διδασκαλίας.  
(2) Εξ αποστάσεως θα γίνουν και τα περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα, τα οποία κατά κανόνα έχουν 

αριθμό δηλώσεων άνω των 50 ατόμων.  
(3) Με φυσική παρουσία θα γίνουν τα περισσότερα (όχι όλα) «Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογήν» μαθήματα 

του Ζ΄ εξαμήνου. Στα μαθήματα αυτά ενδέχεται οι πρώτες παραδόσεις (μέχρι να ολοκληρωθούν οι 
δηλώσεις των φοιτητών και φοιτητριών) να γίνουν εξ αποστάσεως.   Για σαφή ενημέρωση δείτε τις 
σχετικές ανακοινώσεις των διδασκόντων/διδασκουσών  στις σελίδες των μαθημάτων στην 
πλατφόρμα elearning.  

(4) Αναφορικά με την υλοποίηση των πρακτικών ασκήσεων του Ζ΄ καθώς και των άλλων εξαμήνων, η 
συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε να επιχειρήσει την πραγματοποίησή τους στα σχολεία. 
Δεδομένης όμως της δύσκολης κατάστασης που επικρατεί σε αυτά και των αρνητικών απαντήσεων 
που έχουμε λάβει από σχολεία με τα οποία μέχρι τώρα συνεργαζόμασταν για τις πρακτικές ασκήσεις, 
σαφής ενημέρωση για το πώς θα γίνουν οι πρακτικές ασκήσεις θα λάβετε  από τους διδάσκοντες/τις 
διδάσκουσες στην πρώτη παράδοση των αντίστοιχων μαθημάτων.  

 
 

Πότε και πού θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα 
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος και συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://www.eled.auth.gr/for-
students/lecture-schedules/ θα βρείτε αναρτημένο το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού 
Εξαμήνου.   

 Όλα τα μαθήματα που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία έχουν σημειωμένη 
δίπλα τους την αίθουσα  διδασκαλίας.  

 Όλα τα άλλα μαθήματα (όσα δηλαδή δεν έχουν σημειωμένη αίθουσα διδασκαλίας) θα γίνουν εξ 
αποστάσεως. 

 
 
 

Για τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες 
Ιδιαίτερα για την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών επισημαίνεται  ότι όλα τα 
μαθήματα, δεδομένου ότι είναι υποχρεωτικά, θα γίνουν με τη μορφή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.  
Για τη συμμετοχή σε αυτά απαραίτητη είναι η παρακολούθηση του Ωρολογίου Προγράμματος, στο οποίο 
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αναφέρονται οι τίτλοι των μαθημάτων, οι διδάσκοντες και οι ώρες διδασκαλίας. Στη συνέχεια οι 
φοιτήτριες και φοιτητές θα πρέπει να βρίσκουν το μάθημα που πρόκειται να παρακολουθήσουν στην 
πλατφόρμα elearning του ΑΠΘ. 
 
(Α) Γενικές οδηγίες για την πλατφόρμα elearning 
Κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών διατηρεί έναν δικό του χώρο στην πλατφόρμα elearning.Στον 
χώρο αυτό οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες αναρτούν ανακοινώσεις για το μάθημα, περίγραμμα του 
μαθήματος, εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες για τις παραδόσεις, ενημέρωση για τον τρόπο και τη 
διαδικασία εξέτασης του μαθήματος, καθώς και άλλες πληροφορίες και υλικό που οι διδάσκουσες και 
διδάσκοντες κρίνουν σκόπιμο να παράσχουν στις φοιτήτριες και τους φοιτητές που το παρακολουθούν. 
Επίσης, μέσα από την πλατφόρμα elearning υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής και λήψης 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων και πραγματοποίησης συζητήσεων μεταξύ φοιτητών/τριών και 
διδασκόντων/ουσών.  
 
 
(B) Πώς θα βρω ένα μάθημα στο elearning 
Η είσοδος στην πλατφόρμα elearning γίνεται με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού (username και 
password) που έχουν δημιουργήσει οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μετά την εγγραφή τους στο Τμήμα. 
Εφόσον λοιπόν έχουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού, τα οποία παραλάβαμε κατά την 
εγγραφή μας από το προσωπικό της Γραμματείας, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 

(1) Επισκεπτόμαστε στην ιστοσελίδα elearning του ΑΠΘ. Η διεύθυνσή της είναι: 
https://elearning.auth.gr/ 
(2) Επιλέγουμε τη «Σύνδεση για Μέλη του ΑΠΘ» και πατάμε το πλήκτρο ΕΙΣΟΔΟΣ. 
(3) Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται εισάγουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού 
(username και password) στον κατάλληλο πλαίσιο και στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο 
«Είσοδος» 
(4) Μεταφερόμαστε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας ηλεκτρονικών μαθημάτων elearning και 
από τη λίστα των Σχολών που εμφανίζεται στη σελίδα αυτή, επιλέγουμε την «Παιδαγωγική 
Σχολή» και στο υπομενού που παρουσιάζεται το «Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης».  
(5) Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται επιλέγουμε το «Προπτυχιακά Μαθήματα» 
(6) Σε νέα σελίδα θα εμφανιστεί ο συνολικός κατάλογος των προσφερόμενων ηλεκτρονικών 
μαθημάτων. Βρίσκουμε το μάθημα το οποίο θέλουμε να επισκεφθούμε είτε αναζητώντας τον 
τίτλο του στη λίστα των μαθημάτων, είτε πληκτρολογώντας τον τίτλο του στο πλαίσιο 
«Αναζήτηση».  
(7) Επιλέγοντας τον τίτλο του μαθήματος μεταφερόμαστε στο ειδικό αποθηκευτικό του χώρο, 
στον οποίο μπορούμε να αναζητήσουμε οδηγίες, ανακοινώσεις και πληροφορίες για το μάθημα.  

 
 
(Γ) Πώς θα παρακολουθήσω την αρχική παράδοση ενός μαθήματος  
Εφόσον έχετε ήδη εισαχθεί στον αποθηκευτικό χώρο του μαθήματος στο elearning, θα πρέπει να βρείτε 
στην ενότητα «Ανακοινώσεις», σχετική ανακοίνωση του διδάσκοντος ή της διδάσκουσας που θα 
αναφέρεται στον τρόπο και τη διαδικασία συμμετοχής στην αρχική παράδοση του μαθήματος.  
Επιλέξτε την ανακοίνωση για την αρχική παράδοση, διαβάστε την προσεκτικά και ακολουθήστε τις 
οδηγίες που περιέχει. Στην ανακοίνωση αυτή θα βρείτε τον σύνδεσμο (link) δια του οποίου θα 
συμμετάσχετε στο εξ αποστάσεως μάθημα  με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Μαζί με τον σύνδεσμο θα 
βρείτε και οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας δια της οποίας θα γίνει η τηλεδιάσκεψη. 
 
Στις πρώτες εξ αποστάσεως παραδόσεις οι διδάσκουσες και διδάσκοντες θα δώσουν και προφορικά  
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτήτριες και φοιτητές, προκειμένου 
να παρακολουθήσουν τα μαθήματα  και να ανταποκριθούν στις ακαδημαϊκές  υποχρεώσεις τους. Θα 
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δοθούν επίσης πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας με τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες κατά 
τη διάρκεια του εξαμήνου.  
 

 


